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APRESENTAÇÃO:

O conteúdo a seguir refere-se ao PMGIRS originado da revisão do
diagnóstico de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e que
contempla

simultaneamente

a

PNRS,

atendendo

individual

e

complementarmente as diretrizes do instrumento legal. Como forma de
referendar o PMGIRS este foi discutido junto com os Conselhos Municipais de
Meio Ambiente, Saúde, Educação, Habitação, do Idoso e dos Direitos da
Criança e do Adolescente, em palestras apresentadas aos Catadores de
Material Reciclável, Agentes Comunitários de Saúde, representantes da
Educação e do Serviço Público e num seminário aberto à população em
geral. Além disto, foi discutido e aprovado em Audiência Pública
A implantação do Plano dar-se-á dentro de uma agenda que obedeça
ao cronograma de metas nele previstas.
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1INTRODUÇÃO
O Brasil tem a maior população e extensão territorial da América
Latina. Sua economia encontra-se em franca evolução, passando,
principalmente nos últimos quarenta anos, de uma fase essencialmente
agrícola e fornecedora de matérias-primas, para uma fase de
industrialização diversificada. Esse incremento na economia intensificou-se
sobremaneira nos últimos dez anos e atualmente o Brasil ocupa a sexta
posição entre as maiores economia do planeta. Evidentemente, que este
crescimento econômico, embora bem-vindo, em múltiplos aspectos ainda
não se fez acompanhar de um planejamento adequado capaz de amenizar a
gritante desigualdade social, equacionar os problemas relativos à habitação,
transporte, saúde e educação, passando pelos problemas ambientais no
meio urbano, principalmente os relacionados aos recursos hídricos e a
gestão integrada dos resíduos sólidos, que é o tema central desta parte do
PMSB.
Segundo Leite (1997), na maioria dos municípios brasileiros, a
ausência de modelos de gestão e de práticas adequadas para o
gerenciamento dos resíduos sólidos dá lugar a uma variedade de “soluções”
que, ainda nos dias atuais, parece ser o grande complicador no processo
decisório das administrações públicas e do setor privado. No Brasil, a
titularidade dos serviços que envolvem os resíduos sólidos domiciliares
(RSD) é dos municípios que, com poucas exceções, não dispõem de políticas
consistentes e nem de recursos suficientes para o gerenciamento correto
desses resíduos, o que acaba contribuindo para a ocorrência de sobreposição
de poderes no setor, propiciando consideráveis impactos ambientais de
difíceis soluções, além da pulverização de recursos públicos. Em suma, o
país ainda carece de um modelo de gestão integrada para os resíduos
sólidos que envolva os três níveis de governos (municipal, estadual e
federal), enfatizando principalmente as diretrizes estratégicas, os arranjos
institucionais, os aspectos legais, os mecanismos de financiamento,
contemplando ainda, instrumentos facilitadores para o controle social nas
políticas públicas entre elas aquelas relacionadas aos resíduos sólidos.
A principal condição para a formulação e implantação deste modelo de
gestão, no país começou a ser delineada no dia 07 de julho de 2010,
quando, após quase 20 anos de espera, foi aprovado, no Congresso Nacional
Brasileiro, o Projeto de Lei (PL) nº 203/91 que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) que foi sancionada pelo presidente da república
como Lei nº 12.305, em 02 de agosto de 2010 e, regulamentada pelo
Decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010.
13

A nova Lei, como formulada, é o marco regulatório no setor de
resíduos sólidos no Brasil, integrando a Política Nacional do Meio Ambiente,
articulando-se com a Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/07),
com desdobramentos nas Leis Federais de Consórcios Públicos (Lei nº
11.107/05); de Parceria Público-Privada (Lei nº 11.079/04); do Estatuto da
Cidade (Lei nº 10.257/01), e da Lei de Educação Ambiental (Lei nº
9.795/99), entre outras afins.
Também se aplica aos resíduos sólidos 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) e do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).
A nova Lei instituiu os princípios da gestão compartilhada dos resíduos
sólidos, estabelece a obrigatoriedade da apresentação de planos plurianuais
por parte dos entes federados, instituiu o sistema da logística reversa e
prioriza financiamentos para os municípios que se articulam em consórcios
para resolverem problemas comuns na área de resíduos sólidos.
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2-

CARACTERIZAÇÃODO MUNICÍPIO

2.1- Breve histórico do Município:
O Município de Natividade faz fronteira com os Municípios de Porciúncula,
Varre-Sai, Itaperuna e Bom Jesus, no Estado do Rio de Janeiro e com o
Município Mineiro de Antônio Prado de Minas, MG.
Do ponto de vista demográfico, o Município, com 15080 habitantes,
segundo o censo do IBGE, 2010, possui 70% de sua população localizada
em área urbana.
Sua principal bacia hidrográfica é a do Rio Carongola, sendo o último de 8
Municípios com área urbana banhada pelo mesmo. O Carangola é afluente
esquerdo o Rio Muriaé, sendo desta forma, integrante da bacia hidrográfica
do Rio Paraíba do Sul. As principais microbacias hidrográficas do Rio
Carangola são as do Ribeirão conceição, que banha os distritos de Bom
Jesus do Querendo e Ourânia, maiores aglomerados urbanos do Município
depois de seu distrito sede, Ribeirão Bela Vista,/São Lourenço, Ribeirão
Triunfo, e Ribeirão Basiléia/Esperança, pela sua margem esquerda. Ribeirão
Capanema/Marambaia, Ribeirão São Lourenço, Ribeirão Morro Grande e
Ribeirão Bananeiras, pela margem direita. Pela caracterização topográfica da
bacia do Carangola, Natividade situa-se dentro de um vale, recortado por
morros e morrotes e com o processo de urbanização margeando os oito
meandros que o Carangola faz em seu trecho urbano.
A história de sua ocupação remonta a 1843, com a chegada dos Lannes,
entretanto, a historiadora Itaperunense Dulce Dinis afirma que antes da
chegada dos irmãos Lannes, outros homens “brancos” possuiam terras nesta
região, negociando com os índios uma planta de uso medicinal conhecida
como “poaia” ou Rubiacea psychotria ipecacuanha.
O Café foi a atividade econômica predominante no século XIX e inicio do
século XX, seguido pela cana-de-açúcar, em menor escala.
Em meados do século XIX, com o início da composição atual do
território municipal, Teve início então um novo ciclo econômico,
caracterizado por um processo de adaptação dos produtores locais à nova
realidade econômica, e que passa a ter como atividade principal a prática da
agropecuária, especialmente a pecuária bovina.
No início dos anos 30, com a crise econômica mundial que atingiu o
Brasil, e especialmente os cafeicultores, a atividade cafeeira entra em
decadência, dando lugar ao aparecimento de outras atividades,
principalmente a pecuária. Este novo ciclo econômico, especialmente
baseado na bovinocultura leiteira, permanece até os dias atuais.
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E, ainda que com características de estagnação, a Região está dentre as
que apresentam maior intensidade agropecuária do Estado, com destaque
para Varre-Sai, Porciúncula, Natividade e Aperibé (RIONOR, 2010; Biomas,
2009).
Com o declínio da cafeicultura, as atividades agropecuárias que a
substituíram não conseguiram evitar o esvaziamento econômico e
demográfico que se seguiu. Até hoje, a agropecuária caracteriza-se, com
raras exceções, por uma estrutura fundiária arcaica, baseando-se, a
exemplo de outras áreas do Estado, no binômio latifúndio-minifúndio, na má
utilização das terras e na pecuária extensiva, que, entre outras causas, são
responsáveis pelo êxodo rural, provocando uma diminuição nos efetivos
populacionais da zona rural. Todos esses fatores, somados e associados à
fraca expansão das atividades industriais e terciárias, afetam negativamente
a
geração
de
emprego
e
a
renda
na
Região
(http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/divis_regional.html).
2.2- Caracterização Sócio-Econômica do Município de Natividade:
Abaixo apresentamos alguns dados sócio/econômicos levantados a partir de
dados secundários sobre Natividade.
2000

2010

População

Feminina

Masculina

Total

Feminina

Masculina

Total

Rural

1573

1811

3384

1421

1615

3036

Urbana

6046

5695

11741

6216

5830

12046

Total

7619

7506

15125

7637

7445

15082

Fonte: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Tabela 1
Em 2010, de acordo com o Censo 3, Natividade tinha uma população
de 15.082 habitantes, correspondente a 4,8% do contingente da Região
Noroeste Fluminense, com uma proporção de 97,5 homens para cada 100
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mulheres. A densidade demográfica era de 39 habitantes por km², contra 59
habitantes por km² de sua região. A taxa de urbanização correspondia a
79% da população. Em comparação com a década anterior, a população do
município diminuiu 0,3%, a 6ª maior redução no estado.
O município tem um contingente de 10.924 eleitores 4, correspondente a
72% do total da população.
Tabela 2: CLASSE DE RENDIMENTO MENSAL PER CAPITA EM 2000
CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL FAMILIAR PER

PORCENTAGEM

CAPITA
Até 1/8 de salário mínimo

1,5%

Mais de 1/8 a ¼ de salário mínimo

7,0%

Mais de ¼ a ½ salário mínimo

17,6%

Mais de ½ a ¾ salário mínimo

11,2%

Mais de ¾ a 1 salário mínimo

16,3%

Mais de 1 a 1 e ¼ salário mínimos

5,9%

Mais de 1 e ¼ a 1 e ½ salários mínimos

6,2%

Mais de 1 e ½ salários mínimos a 2 salários mínimos

7,9%

Mais de 2 a 3 salários mínimos

9,1%

Mais de 3 a 5 salários mínimos

7,9%

Mais de 5 a 10 salários mínimos

4,0%

Mais de 10 salários mínimos

2,5%

Sem rendimentos

3,0%

Fonte: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010
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Tabela 3: CLASSE DE RENDIMENTO MENSAL PER CAPITA EM 2010
CLASSES DE RENDIMENTO NOMINAL MENSAL FAMILIAR PER

PORCENTAGEM

CAPITA
Até 1/2 salário mínimo

7%

Mais de 1/2 a 1 salário mínimo

33%

Mais de 1 a 2 salários mínimos

17%

Mais de 2 a 5 salários mínimos

9%

Mais de 5 a 10 salários mínimos

3%

Mais de 10 a 20 salários mínimos

1%

Mais de 20 salários mínimos

0%

Sem rendimento

31%

FONTE: IBGE, SENSO DEMOGRÁFICO 2010
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2.3- Principais Microbacias Hidrodráficas segundo dados do Plano
Municipal de Mata Atlântica

Figura 1: "Print! de página do PMMA de Natividade, mostrando as principais microbacias do Município

2.4- Principais bairros urbanos do Município:
1- Conjunto Habitacional Ilha,
2- Bairro Pedro Gomes;
3- Bairro Balneário;
4- Bairro Cantinho do Fiorello;
5- Bairro Vila da Paz.
6- Bairro Pito;
7- Bairro Sindicato e Vila Almeida;
8- Bairro São Luiz Gonzaga;
9- Bairro Liberdade;
10Bairro Morro de São Pedro
11Bairro Parque Lajinha;
12Bairro Castelândia;
13Bairro Centro;
14Bairro Nossa Senhora de Fátima ou Morro do Areião;
15Bairro Encosta do Sol;
16Bairro Nossa Senhora Aparecida ou Bagaceiras;
17Bairro Vila da Cunha;
18Bairro Santa Terezinha ou Morada do Engenho;
19Bairro Tubiacanga;
20Distrito de São Bom Jesus do Querendo;
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212223-

Distrito de Ourânia;
Zona Rural de Cruzeiro, Cruzeirinho e Barro Branco;
Zona Rural de Bananeiras.

2.5- Imagens do Google Maps mostrando os principais
bairros urbanos do Município:
Pela Margem direita do Rio Carangola:Bairros Cantinho do Fiorello, Vila da Paz, Conjunto
Habitacional Ilha e Balneário. Pela margem esquerda do Rio Carangola: Bairro Pedro Gomes

Figura 2: imagem do Google Earth mostrando a área urbana do Município

Pela Margem direita do Rio Carangola:Bairros Pito, Sindicato, Santa Rita de Cássia,
Início do Centro e Castelândia Pela margem esquerda do Rio Carangola: Bairro São
Luiz de Gonzaga, Vila Almeida, Linha (parte do Centro)
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Figura 3: imagem do Google Earth da sede do Município

Pela margem direita do Rio Carangola: Bairros Centro, Morro do Areião e Encosta do Sol,
Bagaceira, Vila Cunha, Bairro Santa Terezinha (Morada do Engenho) e Tubiacanga. Pela
margem esquerda: Bairro Liberdade e Morro de São Pedro.

Figura 4: Imagem do Google Earth da sede do Município
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Figura 5: Imagem do Google Earth da sede do Município

Figura 6: Imagem do Google Earth da sede do Município

Pela margem esquerda do Rio Carangola: Bairro Parque Lajinha e RJ 220.
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Figura 7: Imagem do Google Earth do Distrito de Ourânia

Figura 8: Imagem do Google Earth do Distrito de Bom Jesus do Querendo
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Figura 9: Imagem do Google Earth da Comunidade Rural do Cruzeiro de Baixo

Figura 10: Imagem do Google Earth da Comunidade Rural do Cruzeiro de Cima.
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Figura 11: Imagem do Google Earth da Comunidade Rural de Banaeiras.

O município tem uma área total de 386,7 quilômetros
correspondentes a 7,2% área da Região Noroeste Fluminense.

quadrados,

2.6- Clima:
O Município possui clima tropical, com verões quentes e chuvosos e
invernos secos.

2.6.1- Geologia e Geoorfologia:
A Região Noroeste Fluminense, onde se insere o Município de
Natividade é constituída por rochas cristalinas do embasamento PréCambriano, sedimentos cenozóicos associados à Planície costeira do Rio
Paraíba do Sul, representado pela Formação Barreiras do período Terciário e
por depósitos colúvio-aluvionares, depósitos praiais eólicos, marinhos e
lagunares e depósitos flúvio-lagunares do Período Quaternário.
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2.7- Rodovias:
• RJ 220, que tem o seu início no Município de Itaperuna, RJ, finalizando
na divisa do Município de Porciúncula, RJ com o Estado de Minas
Gerais.
• RJ 2214, que tem início no distrito de Raposo, Itaperuna, RJ,
finalizando no Município de Varre-Sai, RJ.
• Estrada Municipal Natividade/Querendo
2.8- Transporte:

O Município é atendido pelas Empresas Brasil, Real e 1001, que
fazem as linhas intermunicipais e Estaduais, pela Empresa Viação
Bola Branca, que faz linhas intermunicipais e por uma Empresa
que faz uma linha municipal. Possui um Terminal Rodoviário.
2.9- Principais estradas vicinais:
Estrada
Estrada
Estrada
Estrada
Estrada

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Cruzeiro, Capanema, Marambaia, Barro Branco;
São Lourenço;
Avahi-Barreiro
Revolta;
Ourânia/Barreiro

2.10- Unidades de Conservação Municipal, criadas segundo a Lei
do SNUC (Lei 9985/00):
1- APA Preguiça de Coleira, de uso sustentável, na Microbacia
Hidrográfica Ribeirão Capanema/Marambaia.
2- Refúgio de Vida Silvestre Bela Vista/Paraíso; de uso integral
3- Monumento Natural da Água Santa, de uso integral.
2.11-Indicadores Sociais
Os dados a seguir foram extraídos dos Estudos Socioeconômicos dos
Municípios do Rio de Janeiro, TCE/RJ, 2011.
2.11.1- Educação
Natividade teve 3.834 alunos matriculados em 2010, uma variação de
-1,5% em relação ao ano anterior. Foram 265 estudantes na creche, 95%
na rede municipal, e 530 na pré-escola, 90% deles em 10 estabelecimentos
da prefeitura. O ensino fundamental foi ofertado a 2.307 alunos, 45% deles
em 10 unidades municipais e 41% em três estabelecimentos da rede
estadual.
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A rede municipal teve nota média de 4,0 no IDEB para os anos
iniciais do ensino fundamental, ficando Natividade posicionado em 67º entre
91 avaliados, alcançando a meta estabelecida para 2009. Essa rede não foi
avaliada nos anos finais. Já a rede estadual pontuou 5,2 no IDEB do primeiro
segmento, 13º entre 69 avaliados, não atendendo a meta estabelecida para
2009. O segundo segmento atingiu nota média 4,4, ficando o município em
7º entre 90 avaliados, não tendo cumprido a meta estabelecida para 2009
pelo MEC. O próximo IDEB será referente ao desempenho de 2011.
O ensino médio, disponibilizado em seis unidades escolares, teve 660
alunos matriculados, 86% na rede estadual e 0% na municipal.
O Município oferece os cursos de Graduação Semipresencial pela Fundação
CEDERJ de Licenciatura em Pedagogia e Geografia.
2.11.2- Saúde:
Dos Municípios do Noroeste Fluminense apenas Natividade aderiu ao
Pacto pela Saúde, em 2009, que é é um conjunto de reformas institucionais
ajustado entre União, estados e municípios com o objetivo de promover
inovações nos processos e instrumentos de gestão, visando a alcançar maior
eficiência e qualidade das respostas do SUS, ao mesmo tempo em que
redefine as responsabilidades de cada gestor. A implementação do Pacto
pela Saúde se dá pela adesão dos entes federados ao Termo de
Compromisso de Gestão – TCG que substitui os processos de habilitação das
várias formas de gestão anteriormente vigentes e estabelece metas e
compromissos para cada ente da federação, sendo renovado anualmente.
No ano de 2010, Natividade apresentava 100% de cobertura
populacional pelos Agentes Comunitários de Saúde, pelo Programa Saúde da
Família e pelo Programa de Saúde Bucal, Modalidades I e II. O Município
apresentava ainda os seguintes índices, coletados no DATASUS

Tabela !: dados segundo o DATASUS para índices de Saúde do Município
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Estabelecimentos por tipo
Central de regulação de serviços de saúde
Centro de atenção hemoterápica e/ou hematológica
Centro de atenção psicossocial
Centro de apoio à saúde da família
Centro de parto normal
Centro de saúde/unidade básica de saúde
Clínica especializada/ambulatório especializado
Consultório isolado
Farmácia com medicamento excepcional e programa
Farmácia Popular
Hospital-dia
Hospital especializado
Hospital geral
Policlínica
Posto de saúde
Unidade de pronto atendimento
Pronto-socorro especializado
Pronto-socorro geral
Unidade mista – atendimento 24h; atenção básica,
internação/urgência
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia
Unidade de vigilância em saúde
Unidade móvel pré-hospitalar urgência/emergência
Unidade móvel terrestre

Quantidade
1
0
1
0
0
6
3
10
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0

Tabela 2: Distribuição de leitos hospitalares, segundo o DATASUS

escrição

Quantidade existente

% à disposição do SUS

9

100%

24

75%

Cirúrgico
Clínico
Obstétrico
Pediátrico

6

100%

10

100%

Outras especialidades

0

0%

Hospital-dia

0

0%
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Tabela 3: Equipamentos existentes (em uso e disponíveis pelo SUS),
segundo o DATASUS

Descrição

Quantidade em uso

% à disposição do SUS

Diagnóstico por imagem

7

57%

Infrestrutura

1

100%

Métodos ópticos

3

67%

Métodos gráficos

2

50%

Manutenção da vida

18

44%

Odontologia

148

9%

Outros

15

13%

Tabela 4:Recursos Humanos disponíveis, segundo o DATASUS
Ocupação do
profissional

Quant.

SUS

Ocupação do
profissional

Anestesista

1

100%

Assistente social

5

100%

Bioquímico/Farmacêutico

5

100%

Quant.

SUS

Nutricionista

2

100%

Odontólogo

12

75%

Pediatra

4

100%

Cirurgião geral

4

100%

Psicólogo

2

100%

Clínico geral

1

100%

Psiquiatra

1

100%

Enfermeiro

11

100%

Radiologista

1

100%

Fisioterapeuta

7

71%

Sanitarista

0

0%

Fonoaudiólogo

5

100%

Outras
especialidades
médicas

7

100%

Ginecologista/Obstetra

0

0%

Outras
ocupações de
nível superior

2

100%

Médico de família

2

100%

Total

72

93%

2.12-Indicadores Econômicos:
Segundo dados do TCE/RJ, a receita realizada do Município aumentou
140% entre 2005 e 2010, enquanto a despesa cresceu 90%, sendo que a
predominância das transferências correntes é dos royalties, já que a receita
tributária representa 5,1% do total no ano de 2010. Ainda segundo o
TCE/RJ, O montante total transferido pela União e pelo estado ao município
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(excluídos os repasses de participações governamentais ligadas a petróleo e
gás) teve um aumento de 110% entre 2005 e 2010.

Natividade teve uma receita total de R$ 45,3 milhões em 2010: a 65ª
do estado, apresentando equilíbrio orçamentário. Suas receitas correntes
estão comprometidas em 78% com o custeio da máquina administrativa.
Sua autonomia financeira é de 6,0% e seu esforço tributário alcançou 7,3%
da receita total.
A carga tributária per capita de R$ 134,75 é a 51ª do estado (em
comparativo que não inclui a capital), sendo R$ 15,20 em IPTU (73ª
posição) e R$ 96,26 em ISS (43º lugar).
O custeio per capita de R$ 2.233,12 é o 34º do estado, contra um
investimento per capita de R$ 212,22, posição de número 54 dentre os 91
demais.
A dependência de transferências da União, do estado e das
participações governamentais alcançou 74% das receitas totais.
Especificamente com relação às últimas receitas, vinculadas ao petróleo, o
município de Natividade teve nelas 11% de sua receita total, um montante
de R$ 317,79 por habitante no ano de 2010, 36ª colocação no estado.
Devido à crise mundial, após o período recessivo observado no último
trimestre de 2008 e no primeiro de 2009, houve recuperação do nível da
atividade interna, mas os royalties tiveram uma queda média de 24% para o
conjunto dos municípios fluminenses naquele exercício, principalmente em
decorrência da sobrevalorização do real frente ao dólar, moeda utilizada
como base para cálculo. Em 2010, essas participações governamentais se
recuperaram, todavia não atingindo o mesmo patamar recebido pelos 91
municípios em 2008. No caso específico de Natividade, essa receita de 2010
teve variação de 18% sobre o ano anterior.
O município de Natividade recebeu 0,24% do chamado ICMS verde,
em decorrência de ter vazadouro não remediado e um contingente de 29,9%
da população urbana atendida por tratamento de esgoto, algumas das
variáveis utilizadas para cálculo daquela transferência.
2.13-Hidrologia
O Município de Natividade é banhado pelo Rio Carangola, que na sua
extensão urbana faz oito meandros, sendo ocupado em suas duas margens
por construções civis e públicas, o que o torna extremamente suscetível a
cheias e deslizamentos de encostas.
Seus principais afluentes, que compõem sua bacia são os Ribeirões
Conceição, Bela Vesperança, ista/São Sebastião, Capanema/Marambaia,
Triunfo, Basiléia/Esperança e São Lourenço.
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I- Síntese dos Resíduos Sólidos no Brasil

Figura 12: SÍNTES DOS RSU NO BRASIL

Mapa do Brasil, com suas respectivas regiões (ABRELPE, 2013)
II.1- Dados Gerais

Área
População total
(urbana + rural)
Crescimento
Demográfico
Estados
Municípios

8.511.985 Km2
190.755.799hab.
0,921% ao ano
26 + DF
5.565 municípios
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Tabela 5
Região

Norte
Nordeste
Centro-oeste
Sudeste
Sul
Total

População
Urbana (hab)
12.010.233
39.477.754
12.829.644
75.812.738
23.583.048
163.713.417

Geração diária de resíduos sólidos
2013)
Tabela 6
Região
População
Urbana (hab)
Norte
12.010.233
Nordeste
39.477.754
Centro12.829.644
oeste
Sudeste
75.812.738
Sul
25.583.048
Total
163.713.417
Geração diária de resíduos da
(ABRELPE, 2013)
Tabela 7
Região

Norte
Nordeste
Centrooeste
Sudeste
Sul
Total

RSU gerado
(t/dia)
13.754
51.689
16.055
98.215
21.345
201.058

Índice(Kg/habitante/dia

1,145
1,309
1,251
1,295
0,905
Média: 1,228

urbanos (RSU) no Brasil em 2012 (ABRELPE,
RCC gerado
(t/dia)
4.095
20.932
15.820

Índice(Kg/habitante/dia

59.1000
15.292

0,780
0,648

0,341
0,530
1,000

Média: 0,686
112.248
construção civil(RCC) no Brasil em 2012

População
Urbana (hab)
12.010.233
39.477.754
12.829.644

RCC gerado
(t/dia)
8.968
35.667
18.172

Índice(Kg/habitante/dia

75.812.738
25.583.048

169.178
12.989

2,232
0,551

163.713.417

0,747
0,903
1,416

244.974

Média: 1,496
Geração diária de resíduos dos serviços de saúde (RSS) no Brasil em 2012
(ABRELPE, 2013
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3-Instrumentos Legais
No Brasil, embora os municípios tenham autonomia políticoadministrativa, devem, antes de agirem, observar os princípios e normas
constitucionais e a legislação federal, estadual e municipal vigentes.
Portanto, os projetos e programas que envolvem a gestão e o
gerenciamento dos resíduos sólidos devem estar adequados às normas e às
leis.
Face aos incontáveis parâmetros que devem ser observados para a
elaboração de modelos de gestão de resíduos e a implementação de
programas para o seu gerenciamento, a ausência de um marco regulatório
para o setor tem contribuído de forma negativa para a raridade de textos
legais que tratam dos aspectos envolvidos sobre o tema. Por outro lado, a
questão torna-se mais polêmica quando se trata de disciplinar o tratamento
e a disposição final dos resíduos, uma vez que a competência do Estado e do
governo federal pode, frequentemente, prevalecer sobre a do município.

Ao contrário de outros temas ligados à questão ambiental (como, por
exemplo, os recursos hídricos), os resíduos sólidos ainda não estavam
contemplados por uma disciplina normativa temática, o que tem gerado
conflitos, principalmente nos campos de seu tratamento e de sua disposição
final, colaborando para isso, entre outros, os seguintes motivos:
• os municípios, principalmente os de médios e pequenos portes não
possuem, na sua maioria, sistemas de tratamento e disposição final de
resíduos adequados e com isso tornam-se poluidores e, não
raramente, ao tentarem contornar o problema em seu território, têm
encontrado resistências do Estado e/ou do governo federal, no tocante
ao licenciamento ambiental (conflito intergovernamental vertical);
• os municípios vizinhos têm dificuldades para encontrar locais
adequados para a correta disposição de seus resíduos, gerando
problemas entre geradores e receptores (conflito intergovernamental
horizontal);
• a forma do consórcio intermunicipal para tratar as questões dos
resíduos, embora seja a tendência natural, somente após a aprovação
das Leis Federais de Parceria Público-Privada nº 11.079 em 2004 e de
Consórcios Públicos, nº 11.107, em 2005, é que vem sendo possível,
embora de forma tímida, consolidar essa forma de gestão
compartilhada, pois antes, era vetada a aplicação de recursos
orçamentários de um município em outros municípios (conflito
político).

33

Desta forma, o país vem há tempos ressentindo da ausência de uma
PNRS consolidada, abrangendo os diferentes aspectos que a questão dos
resíduos sólidos envolve.
Ainda contribui negativamente para o equacionamento do problema, o
fato de que poucos municípios brasileiros dispõem de textos legais sobre o
assunto de forma a atender seus interesses específicos, enquanto outros,
principalmente os municípios de pequenos portes nem mesmo se posicionam
sobre o tema, o que tem tornado impraticável uma solução conjunta ou em
escala. Até recentemente, os poucos textos legais utilizados eram portarias
e instruções baixadas pelo poder executivo, quase sempre inaplicáveis
devido à falta de instrumentos adequados ou de recursos que viabilizassem
sua implementação.
Neste contexto a nova PNRS dota o país de um aperfeiçoamento
institucional valioso consagrando as tendências atuais da gestão e do
gerenciamento racional dos resíduos sólidos, com destaque especial para o
princípio da responsabilidade compartilhada, envolvendo todos os setores da
sociedade, em especial a iniciativa privada, que deverá, conforme previsto
em lei, adotar a prática da logística reversa e proceder à análise do ciclo de
vida de seus produtos, desde a extração dos insumos para gerar os
artefatos, passando pelo consumo, reutilização, reciclagem, tratamento e
disposição, com o devido controle social. Portanto, cabe aqui destacar alguns
textos legais que contribuíram nos últimos dez anos para o aperfeiçoamento
da nova Política Nacional dos Resíduos Sólidos.
3.1- Lei de Parceria Público-Privada nº 11.079/2004
Esta lei estabelece as normas gerais para licitação e contratação de
parcerias público-privadas (PPP) no âmbito da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios. Para tanto, os contratos poderão ser firmados nas
modalidades patrocinadas ou administrativas, ou seja, na modalidade
patrocinada a concessão dos serviços públicos ou de obras públicas envolve,
adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, a contraprestação pecuniária
do parceiro público ao parceiro privado. Já, na concessão administrativa o
setor público é o usuário direto ou indiretamente, ainda que envolva
execução de obra ou fornecimento e instalação de bem.
Nas PPPs são observadas as seguintes diretrizes:
• eficiência no cumprimento das missões do estado e no emprego de
recursos da sociedade;
• respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos
entes privados encarregados pela execução dos serviços;
• indelegabilidade das funções de regulação, jurisdicional, do exercício
do poder de polícia e de outras atividades exclusivas do estado;
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• responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias;

• repartição objetiva dos riscos entre as partes;

• sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos
de parceria.
Por outro lado é vedada a celebração de contratos de parceria públicoprivada:
• cujo valor seja inferior a R$ 20 milhões de reais (1 US$ = R$ 1,7537 e
1 € = R$ 2,3194, no dia 09/08/2010);
• cujo período de prestação de serviços seja inferior a 5 anos;
• cujo objetivo único seja o fornecimento de mão-de-obra, e instalação
de equipamento ou a execução de obra pública.
3.2- Lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005
Esta lei dispõe sobre normas gerais para a União, Estados, Distrito
Federal e Municípios contratarem consórcios para a realização de objetivos
de interesse comum. O consórcio público poderá ser formado por
associações públicas ou de pessoas jurídicas de direito privado.
Para o cumprimento de seus objetivos os consórcios públicos poderão
firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios,
contribuições, subvenções sociais ou econômicas de outras entidades e
órgãos do governo.
Portanto, a nova Lei nº 12.305, que estabelece a PNRS, ao propor o
princípio da responsabilidade compartilhada pela gestão dos resíduos sólidos
reforça ainda mais a possibilidade dos municípios se articularem com os
órgãos do governo federal e estadual, para a gestão integrada de resíduos,
que complementarão a Política Nacional, além de buscar arranjos
institucionais para otimizarem recursos, criarem oportunidades de negócios
com geração de emprego e renda, receitas adicionais para os municípios,
sem perder de foco a sustentabilidade do empreendimento.
Neste sentido, os Consórcios Públicos intermunicipais, amparados na
Política Nacional de Resíduos e na Lei Federal de Saneamento Básico nº
11.445/07 poderão realizar a gestão integrada de resíduos sólidos, dentro
dos territórios dos municípios consorciados, elaborem planos com
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diagnósticos da situação atual dos resíduos,
cenários,estabelecendo metas e programas.

com

proposição

de

3.3- Lei do Saneamento Básico nº 11.445/2007
Esta lei, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento
básico e para a Política Nacional de Saneamento Básico, constitui o marco
regulatório para o setor. Para os efeitos desta lei, considera-se saneamento
básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:
abastecimento de água potável, constituído pelas atividades de
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público, desde a
captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
• esgotamento sanitário, envolvendo as atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição
final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até
seu lançamento final no meio ambiente; (O Município está
desenvolvendo, com o a apoio da AGEVAP- seu PMSB)
• limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, envolvendo as
atividades de infraestruturas e instalações operacionais para coleta,
transporte, transbordo, tratamento e disposição final adequados dos
resíduos domiciliares e dos resíduos originários da varrição e limpeza
de logradouros e vias públicas;
• drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, envolvendo as
atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem
urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o
amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das
águas pluviais drenadas nas áreas urbanas (previsto no PMSB)
É importante ressaltar que, antes desta lei, considerava-se, no Brasil,
saneamento básico, somente as atividades relacionadas ao abastecimento
de água potável à população e a coleta e transporte de esgoto, para o seu
lançamento “in natura” em corpos hídricos.
A Lei de Saneamento básico ainda dispõe sobre a gestão associada entre
entes federados, por convênios e consórcios públicos, conforme destacado
na Lei dos Resíduos Sólidos, além de dispor sobre a busca da universalização
dos serviços, com o devido controle social.
• Os titulares dos serviços de saneamento deverão elaborar planos
plurianuais de saneamento básico, nos termos da lei.
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3.4- Lei do Estatuto da Cidade nº 10.257/2001
Esta lei estabelece normas de ordem pública e interesse social que
regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da
segurança e bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.
Para tanto fixa entre as diretrizes gerais os seguintes preceitos:
• garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento básico, à infraestrutura
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer,
para as atuais e futuras gerações;
• gestão democrática por meio da participação da população e de
associações representativas de vários segmentos da comunidade na
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano;
• ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar a deterioração
das áreas urbanizadas e a poluição e a degradação ambiental.

Para os fins desta lei, prevê-se o uso dos seguintes instrumentos:
• planos nacionais, regionais, estaduais e municipais, em especial
contemplando a elaboração do plano diretor.
Entretanto, a Lei do Estatuto da Cidade, foi um instrumento importante
para iniciar as discussões e negociações para o aprimoramento da Lei dos
Resíduos Sólidos, que até então tramitava já havia dez anos no Congresso
Nacional.
3.5- A Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil

Conforme comentado, vários textos legais fazem interface com o marco
regulatório de resíduos sólidos, em vigor desde 02 de agosto de 2010, e
regulamentado pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. A Lei nº
12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispondo
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos
sólidos, incluindo os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do
poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. Esta Lei não se
aplica aos rejeitos radioativos, que são regulados por legislação específica.
Portanto cabe aqui, destacar os principais aspectos dos instrumentos, das
diretrizes, dos arranjos institucionais dos instrumentos legais, dos
mecanismos de financiamento e de controle social da nova lei nacional de
resíduos sólidos.
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3.5.1- Dos Instrumentos
São instrumentos da PNRS, entre outros:
• a elaboração de planos federal, estaduais municipais com horizonte de
20 anos, com revisão a cada 4 anos, contendo diagnósticos,
proposição de cenários, metas de gerenciamento e aproveitamento
energético, eliminação de “lixões”, o incentivo à inclusão social e
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis, procedimentos operacionais e indicadores de desempenho,
programas de capacitação técnica e de educação ambiental, forma de
cobrança dos serviços prestados na área de resíduos sólidos, entre
outros, sendo esses planos obrigatórios para o acesso dos municípios e
dos estados aos recursos financeiros, federal, destinados ao setor;
• os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
• a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida dos produtos;
• o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
• a cooperação técnica e financeira entre os setores públicos e privados
para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos,
processos e tecnologias de gestão e de gerenciamento de resíduos
sólidos;
• o incentivo à adoção de consórcios intermunicipais e outras formas de
cooperação entre os entes federados;
• o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, termo de
compromisso e de ajustamento de conduta;
• cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou
daquelas que utilizam de recursos naturais;
• incentivos fiscais, financeiros e creditícios.
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3.5.2- Das Diretrizes
Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos;
• poderão ser utilizadas tecnologias de redução de volume e de
tratamento com a recuperação energética dos RSU (incineração),
desde que comprovada sua viabilidade técnica e ambiental, com
implantação de programas de monitoramento de gases tóxicos,
aprovado pelos órgãos ambientais;
• fica proibida a destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em
praias, corpos hídricos, a céu aberto “in natura”, excetuando os
resíduos de mineração, quaisquer atividades, nos aterros sanitários
como catação, criação de animais e outras atividades vedadas pelo
poder público;
• fica proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos,
cujas características causem danos ao meio ambiente, à saúde pública
e animal e à sanidade vegetal, ainda que para o tratamento, reforma,
reuso, reutilização e recuperação, incluindo os pneumáticos;
• a instalação e o funcionamento de empreendimentos relacionados aos
resíduos sólidos, de qualquer natureza, somente poderão operar após
serem
licenciados
pelas
autoridades
competentes
mediante
comprovação de capacidade técnica e econômica para o
gerenciamento adequado dos resíduos;
• a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos
abrangendo
os
fabricantes,
importadores
distribuidores
e
comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
• a disposição final dos resíduos, ambientalmente adequada, observando
as normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde pública e ao meio ambiente;
•

o desenvolvimento sustentável e a busca da universalização dos
serviços prestados, com o devido controle social.

3.5.3- Dos Arranjos Institucionais
Fica instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individual e encadeada, abrangendo
os
fabricantes,
importadores,
distribuidores
e
comerciantes,
os
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos, consoante às atribuições e procedimentos
previstos em lei;
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• são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, mediante o 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, seus resíduos e
embalagens, assim como outros produtos perigosos, conforme normas
técnicas específicas, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus
resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e
mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus
componentes, os fabricantes e importadores, darão destinação
ambientalmente adequada aos produtos e embalagens;
• os consumidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes e
importadores dos resíduos passíveis de logística reversa através de
redes de recepção montada pelos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes;
• sempre que estabelecido sistemas de coleta seletiva, pelo PMGIRS, os
consumidores são obrigados a acondicionar de forma adequada e
diferenciada os resíduos sólidos gerados, disponibilizando-os para a
reutilização, reciclagem ou devolução, podendo inclusive ser
beneficiados com incentivos econômicos pelo poder público;
• incumbe ao distrito federal e aos municípios a gestão integrada dos
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e
estaduais;
os estados ficam incumbidos de promoverem a integração da
organização, do planejamento e execução das funções públicas de
interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões,
devendo ainda apoiar e priorizar iniciativas municipais de soluções
consorciadas entre dois ou mais municípios;
• a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão de
forma conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de
Resíduos (Sinir), articulado com o Sistema Nacional de Informação
sobre Saneamento (Sinisa) e Meio Ambiente (Sinima);
•

3.5.4- Dos Mecanismos de Financiamento
• o poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de
financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de
prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo
produtivo;
• implantar infraestrutura física e aquisição de equipamentos para
cooperativas ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis, formadas por pessoas de baixa renda;
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• os consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a
descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam
resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção de incentivos instituídos
pelo governo federal.
3.5.5- Das Proibições
• são proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos: (i) lançamento em praias, no mar ou em
quaisquer corpos hídricos; (ii) lançamento in natura a céu aberto,
excetuados os resíduos de mineração; (iii) queima a céu aberto ou em
recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade;
• são proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos a sua utilização como alimentação, catação, criação de animais
domésticos, fixação de habitações temporárias ou permanentes;
• é proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem
como quaisquer outros cujas características causem dano à saúde
pública e ao meio ambiente, incluindo os pneumáticos.
3.5.6- Plano Municipal de Resíduos Sólidos
De acordo com o artigo 19, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto
de 2010, denominada PNRS (regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404,
de 23 de dezembro de 2010), os Planos Municipais de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos deverão ter o seguinte conteúdo mínimo:
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo
território, contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as
formas de destinação e disposição final adotadas;

II - identificação de áreas favoráveis para disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que
trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e o zoneamento ambiental,
se houver;
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções
consorciadas ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos
critérios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as
formas de prevenção dos riscos ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano
de gerenciamento específico nos termos do art. 20 da PNRS ou a sistema de
logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições da PNRS e
de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem
adotados nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
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sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e
observada a Lei Federal nº 11.445, de 2007;
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de
resíduos sólidos de que trata o art. 20 da PNRS, observadas as normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e demais disposições
pertinentes da legislação federal e estadual;
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de
resíduos sólidos a que se refere o art. 20 da PNRS a cargo do poder público;
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua
implementação e operacionalização;
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não
geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda, se houver;
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda,
mediante a valorização dos resíduos sólidos;
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de
cobrança desses serviços, observada a Lei Federal nº 11.445/2007;
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para
disposição final ambientalmente adequada;
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público
local na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art.
33 da PNRS, e de outras ações relativas à responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos;
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito
local, da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento
de resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa
previstos no art. 33 da PNRS;
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo
programa de monitoramento;
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos
sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o
período de vigência do plano plurianual municipal.

42

II-

Síntese Analítica dos Resíduos Sólidos de Natividade

Quanto à origem

Obs: Dados obtidos na Empresa responsável pela
gestão de Resíduos Sólidos do Município. Não foram
identificados os catadores individuais que realizam um
trabalho de coleta porta a porta.
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III- Síntese Analítica das Responsabilidades dos Geradores de
Resíduos de Natividade/RJ

Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
dos consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos.
Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviço (art. 13 da Lei 12305/10).
Podem ser caracterizados como resíduos domiciliares quando:
• Caracterizados como não perigosos;
• Composição e volume similares aos resíduos domiciliares: quantidades inferiores a 100
litros.
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Organograma da Estrutura Municipal
de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos

IV-

Organograma da Estrutura Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
DE NATIVIDADE
V- Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos de Natividade
Diante do conteúdo mínimo exigido para a elaboração dos planos
municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, o diagnóstico da
situação dos resíduos sólidos é o primeiro passo a ser cumprido para
disponibilizar uma visão geral dos aspectos locais e atualizada sobre os
resíduos sólidos gerados no município. O diagnóstico tem por finalidade
divulgar informações consolidadas e confiáveis sobre os resíduos sólidos, de
forma a facilitar seu entendimento e permitir o planejamento das demais
etapas exigidas.
O Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do Município de Natividade, RJ tem
por objetivo informar a situação atual dos resíduos sólidos gerados no
município, tanto na área urbana como rural. Para tanto nesse diagnóstico
serão apresentados os seguintes elementos:
Divisão dos resíduos sólidos gerados quanto à sua origem;
Levantamento quantitativo dos resíduos sólidos;
Caracterização física
Classificação dos resíduos gerados;
Formas de destinação dos resíduos sólidos;
Tipo de disposição final dos resíduos sólidos.
A partir do diagnóstico, em nível local, foram traçadas estratégias de
gestão (diretrizes e metas), arranjos institucionais, instrumentos legais,
mecanismos de financiamento, fiscalização e controle social, e principais
proibições para cada resíduo categoria de resíduos mencionada na PNRS.
IV.1- Metodologia
• Dados obtidos por meio de questionários aplicados aos agentes
responsáveis e envolvidos no sistema de manejo de resíduos sólidos
(Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA, Vigilância Sanitária,
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal
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de Educação, Catadores, associações comercial, representantes de
bairro, líderes religiosos e carroceiros);
• Oficinas realizadas com catadores, Agentes Comunitários de Saúde,
Profissionais da Educação e do Serviço Público Municipal, Conselhos
Municipais de Meio Ambiente, Saúde e Educação, líderes locais de
bairro e religiosos.
• Apresentação das propostas do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos aos principais setores públicos e sociais.
• Universo – Área urbana do Município de Natividade e Distritos de
Ourânia e São Bom Jesus do Querendo. Áreas rurais de Cruzeiro de
Baixo, Cruzeiro de Cima, Bananeiras;
• Conhecimento da situação atual do manejo de resíduos sólidos;
• Planejamento de ações para gestão e gerenciamento integrado dos
resíduos sólidos;
• Criação de metas de redução e controle para o cumprimento das ações
de gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos;
• Apontamento dos arranjos institucionais, instrumentos legais,
mecanismos de financiamento, fiscalização e controle social;
• Definição das principais proibições.
VI-

Tópicos Comuns aos Resíduos do PMGIRS
Diretrizes e Metas

V.1- Diretrizes (Poder Público Municipal)
• Na gestão e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos deve ser
observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos e criar mecanismos facilitadores para a
fiscalização e o controle social;
• Planejar as ações de gestão e gerenciamento integrado com base no
diagnóstico municipal ou informações mais recentes sobre os resíduos
sólidos;
• Buscar soluções consorciadas ou compartilhadas com municípios
pertencentes à bacia do Carangola (Município de Porciúncula) ou
bacias vizinhas (Bacias do Rio Muriaé e Bom Jesus do Itabapoana),
Municípios Vizinhos (Varre-Sai) considerando, critérios econômicofinanceiros, proximidade dos locais estabelecidos e as formas de
prevenção de riscos ambientais;
• Desenvolver indicadores de desempenho operacional e ambiental
relativo ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Os indicadores
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operacionais serão apresentados dentro dos tópicos de seus
respectivos assuntos. Indicadores ambientais deverão ser propostos
pela SMMA;
• Considerar a possibilidade de implantação de PPPs no âmbito da
administração pública, em consonância com a Lei Federal nº
11.079/2004, a fim de facilitar o gerenciamento das operações
referentes aos resíduos sólidos;
• Implantar plano de gerenciamento que contemple os resíduos sólidos,
com base nas premissas apontadas neste plano de gestão, o qual
deverá envolver programas e ações de capacitação técnica para
implantação e operacionalização do gerenciamento integrado dos
resíduos sólidos;
• Assegurar sustentabilidade econômico-financeira, sempre que possível,
mediante remuneração que permita recuperação dos custos dos
serviços prestados em regime de eficiência por taxas ou tarifas e
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação
do serviço ou de suas atividades, de acordo com o art. 45 do Decreto
Federal nº 7.217/2010 que regulamenta a Lei 11.445/2007 (Lei do
Saneamento Básico);
• Apresenta-se em Anexo, em atendimento a requisito anterior, estudo e
proposta para implantação de um sistema de cobrança pela prestação
dos serviços de manejo de resíduos sólidos;
• Estabelecer ações para informação, orientação e educação ambiental
dos agentes envolvidos. Atualmente os programas de educação
ambiental estão sendo executados pela SMMA que desenvolve, dentro
do rol de suas atividades, uma série de oficinas cujos temas estão
ligados à preservação da natureza, ao saneamento básico e a outros
temas relevantes sobre meio ambiente. O público dessas oficinas é,
geralmente, composto por alunos do ensino fundamental de escolas
públicas e privadas, mas atende também associações de bairro e
outras entidades que desejem difundir conceitos ambientais entre seus
membros. No Anexo apresenta-se relação de oficinas programadas
para o ano de 2015. A Secretaria Municipal de Educação também
desenvolve projetos de educação ambiental nas unidades escolares
municipais e está realizando parceria com a SMMA para ações
conjuntas.
• Instituir um Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos, que
contemple os resíduos sólidos, a fim de facilitar o acesso a dados
atualizados para revisão deste plano a cada 4 anos, e colaborar com o
Sinir, Sinisa e Sinima, a ser gerenciado pela SMMA;
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• Criar o Núcleo Permanente de Apoio à Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (NPAGIRS), de modo a garantir a unicidade das ações
previstas para a gestão e gerenciamento integrado dos resíduos
sólidos. Esse Núcleo deverá ser criado pelo Prefeito Municipal e
composto por integrantes ou representantes das secretarias
municipais envolvidas direta ou indiretamente com a gestão de
resíduos sólidos. O NPAGIRS, operacionalmente, estará vinculado à
SMMA.
V.2- Diretrizes (Empresas prestadoras de serviços de coleta,
tratamento e disposição final)
• Ampliar e qualificar a equipe de gerenciamento para obter melhor
desempenho operacional das atividades de coleta, tratamento e
disposição final dos resíduos;
• Criar um ambiente de trabalho para os funcionários que proporcione
segurança do trabalho e sanitária (uso de Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs – e manutenção de equipamentos), conforme NR 06
– Equipamento de Proteção Individual e Portaria nº 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho, bem como estabelecer calendário de vacinação
e programa de exames médicos periódicos.
V.3- Diretrizes (Geradores)
• No gerenciamento integrado dos resíduos sólidos deve ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos e criar mecanismos facilitadores para a fiscalização e o
controle social;
• Denunciar aos órgãos de controle e fiscalização a destinação ou
disposição final de resíduos sólidos ou de rejeitos em corpos hídricos,
lançamentos “in natura” a céu aberto, a queima de resíduos a céu
aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados
para essa finalidade, bem como quaisquer outros cujas características
causem dano à saúde pública e ao meio ambiente.
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V.4- Metas
• As metas são específicas para cada tipo de resíduo, tendo como base
as disposições da Lei Federal nº 12.305/2010, as diretrizes e
estratégias do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e o diagnóstico da
situação dos resíduos sólidos no Município de Natividade;
• De 2014 a 2016, implantação do NPAGIRS.

V.5- Arranjos Institucionais
• São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística
reversa, mediante o 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 resíduos de significativo impacto
ambiental, dando destinação adequada aos produtos e embalagens;
• Descrever as formas e limites do cumprimento das responsabilidades
do poder público local e geradores na gestão e gerenciamento
integrado dos resíduos gerados no município, sem prejuízos das
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e
estaduais;
• Instituir a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individual e encadeada,
abrangendo
os
fabricantes,
importadores,
distribuidores
e
comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às
atribuições e procedimentos previstos em lei.
V.6- Instrumentos Legais
• Elaborar e implantar, se necessário, normas e posturas municipais
para facilitar o gerenciamento dos resíduos sólidos, desde que estejam
em consonância, com a Política Estadual de Resíduos Sólidos, PNRS e
outros instrumentos legais correlatos;
• Elaborar e implantar dispositivo de legislação, em nível local, para a
Política Municipal de Educação Ambiental para os Resíduos Sólidos.
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V.7- Mecanismos de Financiamento
• Utilizar linhas de financiamento para a o desenvolvimento de projetos
de gestão dos resíduos sólidos de caráter municipal, intermunicipal ou
regional;
• Obter incentivos instituídos pelo governo federal para elaboração de
consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a
descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam
resíduos sólidos.
V.8- Fiscalização e Instrumentos de Controle Social
• Realizar ações para o controle social e fiscalização do conjunto de
agentes envolvidos, definidas em programa específico;
• O NPAGIRS será responsável pela coordenação das ações de educação
ambiental, monitoramento, e de controle social e fiscalização, em
conformidade com as ações das Secretarias e entidades envolvidas;
• Realizar ações preventivas e corretivas por meio de programas de
monitoramento;
• Fazer uso do Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos para
corrigir, prevenir ou melhorar o gerenciamento dos resíduos de todos
os tipos.
V.9- Proibições
• São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos: (i) lançamento em quaisquer corpos
hídricos; (ii) lançamento in natura a céu aberto, excetuados os
resíduos de mineração; (iii) queima a céu aberto ou em recipientes,
instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade.

V.10- Núcleo Permanente de Apoio à Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (NPAGIRS)
Deverá ser criado e regulamentado pelo executivo municipal através de
portaria explicitando seu propósito, objetivos e funcionamento.

51

Composição do NPAGIRS
• SMMA;
• Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Sustentável;
• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU);
• Secretaria Municipal da Saúde (SMS);
• Secretaria Municipal de Transportes (SMT);

• Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário (SMDA);
• Secretaria Municipal da Educação (SME).

V.11- Representatividade
Cada secretaria deverá ter no mínimo um representante e um suplente
indicados pelo titular da pasta. Esses representantes e suplentes deverão ter
conhecimentos técnicos do escopo de atribuições da secretaria que
representam.
Sempre que necessário, além dos representantes titulares, poderão
ser solicitados os serviços de outros servidores integrantes da administração
municipal, representantes da sociedade civil e profissionais com expertise
em área específica do conhecimento, importante para o desenvolvimento de
estudo ou trabalho pertinente.
V.12- Atribuições
• Instituir as práticas de gerenciamento para todos os tipos de resíduos,
quanto a sua origem e periculosidade, conforme discriminado na
PNRS.
• Promover ações integradas entre as secretarias da administração
pública visando atingir objetivos e metas relacionadas à gestão dos
resíduos sólidos, utilizando-se para tanto do Sistema Municipal de
Informações sobre Resíduos.
• Analisar os indicadores de desempenho e neles baseado, traçar
estratégias para ações e correções necessárias ao ajuste de rotas de
diretrizes e ao alcance de metas.
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• Propor arranjos institucionais de integração entre entidades diversas
buscando alcançar objetivo comum e instituir a responsabilidade
compartilhada entre os entes para que os resultados sejam sempre o
reflexo da soma dos esforços.
• Buscar nas esferas municipal, estadual e federal mecanismos de
financiamento e incentivos para implementação de projetos visando à
melhoria de processos existentes no manejo dos resíduos sólidos e/ou
implantação de novas tecnologias para equacionamento de demandas
ainda não atendidas no conjunto da gestão dos resíduos.
• Fomentar a implantação de instrumentos de controle social, através da
facilitação do acesso à informação ao cidadão por meio de portais de
transparência.
• Implementar dispositivos de fiscalização eficientes, amparados pela
legislação vigente, cujas atuações preventiva e coercitiva possam
minimizar todas as ações contrárias às práticas salutares de
saneamento básico e difundir através da educação e informação o que
representam as boas ações ambientais.
• Propor instrumentos legais que institucionalizem e legitimem as ações
de regulamentação e normatização que forem necessárias no curso da
implantação de projetos e programas relativos à gestão de resíduos
sólidos.
VII- RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD)
Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) são popularmente conhecidos
como lixo doméstico ou residencial. Esses resíduos podem ser definidos de
acordo com a PNRS (BRASIL, 2010) como: “os originários de atividades
domésticas em residências urbanas” (art.13).
Geralmente, esses resíduos são compostos por matéria orgânica
(restos de alimentos) e rejeitos de papel/papelão, plásticos, metais, vidro e
embalagens longa vida.
4.1- Diagnóstico

4.1.2- Coleta regular
A coleta regular dos resíduos domiciliares gerados em Natividade é
realizada, atualmente, por uma empresa particular denominada Veloz
Tecnologia e Construtora LTDA, contratada pela Prefeitura Municipal.
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O contrato contempla em seu escopo além da coleta de resíduos
domiciliares (coleta regular) os serviços de varrição, equipe padrão, limpeza
de feiras livres, coleta de material reciclável.
A empresa realiza a coleta regular tanto na área urbana quanto na
área rural. A coleta regular atende 100% da área urbana e 30% da zona
rural.
Para a coleta dos RSD o município foi dividido em 26 setores, dos
quais bairros da área urbana do distrito sede são atendidos diariamente, e
as áreas rurais são atendidas semanalmente. (ver anexo de setores da
coleta regular).
Atualmente a coleta de resíduos sólidos domiciliares é realizada por
caminhão compactador, semi-novo, em boas condições, com pneus pouco
gastos, sem amassados ou arranhados, com lanternas e faróis em
funcionamento e com todos os equipamentos em pleno funcionamento.
Segue abaixo dados do caminhão (fotos no anexo):
• FORD/CARGO 1722 A DIESEL;
• FABRICAÇÃO/MODELO----- 2010/2010.
• COR PREDOMINANTE -------BRANCA.
• PLACA-------------------------MXC1242
• CODIGO RENAVAM---------204561272
A empresa conta ainda com um caminhão não compactador, de
carroceria (fotos no anexo), que faz a coleta diária do material reciclável
diariamente, em todos os bairros urbanos do Município. Cada caminhão é
composto de um motorista e dois coletores. A empresa conta ainda com
uma equipe de 11 catadores/separadores de material reciclável, que fazem a
seleçã, pesagem e prensagem do material.
OBS: Conforme identificado na oficina com os catadores (fotos
no anexo) ficou estabelecido que a equipe de catadores receberia, a
partir da implementação deste Plano, uma porcentagem de 25% do
total da venda de materiais recicláveis.
Fica estabelecido, em conformidade com o Código de Postura Municipal
(Lei 03/77) o volume de 200 litros por dia por estabelecimento ou residência
como obrigatoriedade de coleta pelo poder público, volumes superiores
passam a ser de responsabilidade do gerador.
54

Dados de 2013 apontaram que o município coletou uma média de
461,7 toneladas/mês, o que representa uma média diária de
aproximadamente 15,39 toneladas/dia, ou seja, 975 g/hab.dia (População
urbana estimada em 15.077 habitantes de acordo com o IBGE).
Matéria orgânica, rejeito, plástico filme, papel, plástico rígido, trapo e
pano, embalagem longa vida, vidro, papelão, alumínio, metal ferroso,
madeira, borracha, e poda e capina são os principais materiais coletados
pela coleta regular de Natividade-RJ.
Para determinação do teor de umidade e de material seco que compõe
o resíduo domiciliar foi utilizada uma metodologia adaptada a partir da
existente no livro Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado
(D’Almeida e Vilhena, 2000).
Para tanto, foram retiradas amostras de 2 litros da pilha quarteada e
homogeneizada, a qual foi feita para caracterização física dos resíduos
domiciliares. Cabe informar que essa alíquota de 2 litros de amostra foi
retirada de diversos pontos após o desmonte da pilha.
Primeiramente a amostra foi pesada, e após foi encaminhada a estufa
a 105ºC, por um período de 24 horas. Depois de seca a amostra foi
novamente pesada para determinar a umidade e o teor de material seco por
meio das equações apresentadas a seguir:

Umidade (%)= a-b/a x 100
Material seco (%)= b/a x 100
sendo:
a = massa da amostra antes da secagem (kg)
b = massa da amostra após a secagem (kg)
A partir de amostras foi possível determinar que o teor de umidade
presente nos resíduos domiciliares corresponde a aproximadamente 55%.
De acordo com o Manual de Saneamento da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa) (BRASIL, 2006) o teor de umidade dos resíduos sólidos
pode variar de 50% a 60%. A partir dos resultados pode-se observar que os
resíduos domiciliares gerados no município de Natividade possuem teor de
umidade dentro da média observada na literatura
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4.2- Destinação final ambientalmente adequada (transbordo e
disposição final)

No momento em que se encontra a coleta e a gestão dos RSU no
Município de Natividade, a destinação e disposição final dos mesmos é feita em
aterro controlado localizado em local inadequado. O material reciclável é
embalado e vendido.

Figura.4: Aterro controlado em operação
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O Município encontra-se integrado ao Consórcio Público de Gestão
Associada e Integrada do Serviço de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos
Sólidos Noroeste, CNPJ 11.634.319/0001-95. Este Consórcio prevê a
construção de um CTR (Centro de Tratamento de Resíduos) para o ano de
2014, no Município vizinho de Itaperuna, onde serão destinados os resíduos
de 08 Municípios da Região, inclusive o Município de Natividade. Desta
forma, a partir de 2014 (data prevista) todo o RSU do Município de
Natividade estará sendo depositado no CTR regional, conforme preconiza a
Lei 12.305, através de forma Consorciada.
Figura 18: Gráfico mostrando a distância e o perfil de elevação do aterro em relação ao Rio Carangola

O local onde atualmente funciona o aterro controlado e a Usina de
triagem está localizado muito próximo à margem esquerda do Rio
Carangola, no perímetro final da área urbana do Município. O gráfico de
imagem de localização do Google Earth abaixo, mostra a distância de
disposição do aterro e sua declividade em relação ao Rio Carangola:
Como pode ser observado na imagem acima, o local de disposição do
aterro está numa distância de 193 metros do corpo hídrico em questão (o
Rio Carangola) e numa elevação aproximada de 92 metros.
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A Resolução CONAMA nº 308, de 21 de março de 2002, que dispõe
sobre o licenciamento ambiental de sistemas de disposição final de resíduos
sólidos urbanos para municípios de pequeno porte, define como:
· aterros para municípios com população urbana até 30.000 habitantes,
segundo o último censo;
· aterros que recebam no máximo 30 toneladas de RSU/dia (BRASIL,
2002).
Conforme vimos acima, o Município de Natividade dispõe em seu
aterro uma média diária de 15 toneladas/dia, estando desta forma, dentro
do que diz a Resolução CONAMA nº 308 para Municípios de pequeno porte.
Esta mesma Resolução diz ainda, com relação ao Municípios de
pequeno porte.
“Art. 2° Para os aterros tratados nesta resolução será dispensada a
apresentação de EIA/RIMA.
Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que o
aterro proposto é potencialmente causador de significativa degradação do
meio ambiente, exigirá o EIA/RIMA.
Art. 3.° 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.”
Segundo o manual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Governo
Federal IBAM, a diferença básica entre um aterro sanitário e um aterro
controlado é que este último prescinde da coleta e tratamento do chorume,
assim como da drenagem e queima do biogás.
A escolha do local de disposição de aterro sanitário deve atender às
normas técnicas previstas na NBR 10157, segundo critérios:
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Tabela 8:Critérios Técnicos

Critérios

ObservaçõeS
As áreas têm que se localizar numa região onde o uso do solo seja rural
(agrícola) ou industrial e fora de qualquer Unidade de Conservação Ambiental.

Uso do solo

Proximidade com cursos d’água
relevantes

As áreas não podem se situar a menos de 200 metros de corpos d'água
relevantes, tais como, rios, lagos, lagoas e oceano. Também não poderão estar
a menos de 50 metros de qualquer corpo d'água, inclusive valas de drenagem
que pertençam ao sistema de drenagem municipal ou estadual.

Proximidade a núcleo residenciais
urbanos

As áreas não devem se situar a menos de mil metros de núcleos residenciais
urbanos que abriguem 200 ou mais habitantes.

Proximidade a aeroportos

As áreas não podem se situar próximas a aeroportos ou aeródromos e devem
respeitar a legislação em vigor.

Distância do lençol freático

As distâncias mínimas recomendadas pelas normas federais estaduais são as
seguintes:
• Para aterros com impermeabilização inferior através de manta plástica
sintética, a distância do lençol freático à manta não poderá ser inferior a 1,5
metro.
• Para aterros com impermeabilização inferior através de camada de argila, a
distância do lençol freático à camada impermeabilizante não poderá ser inferior
a 2,5 metros e a camada impermeabilizante
deverá ter um coeficiente de permeabilidade menor que 10-6cm/s

Vida útil mínima

É desejável que as novas áreas de aterro sanitário tenham, no mínimo, cinco
anos de vida útil.

Permeabilidade do solo natural

É desejável que o solo do terreno selecionado tenha uma certa
impermeabilidade natural, com vistas a reduzir as possibilidades de
contaminação do aqüífero. As áreas selecionadas devem ter características
argilosas e jamais deverão ser arenosas

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 de chuva na área do aterro

Facilidade de acesso a 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 vazamento mesmo na época de chuvas muito intensas.

Disponibilidade
cobertura

de

material

de

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a jazidas de
material de cobertura, de modo a assegurar a permanente cobertura do lixo a
baixo custo.
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Tabela 9- Critérios econômicos financeiros:
Critérios

Observações

Distância do centro É desejável que o percurso de ida (ou de volta) que
geométrico
de os veículos de coleta fazem até o aterro, através
coleta
das ruas e estradas existentes, seja o menor
possível, com vistas a reduzir o seu desgaste e o
custo de transporte do lixo.
Custo de aquisição Se o terreno não for de propriedade da prefeitura,
do terreno
deverá estar, preferencialmente, em área rural,
uma vez que o seu custo de aquisição será menor
do que o de terrenos situados em áreas industriais.
Custo
investimento
construção
infraestrutura

de É importante que a área escolhida disponha de
em infra-estruturacompleta, reduzindo os gastos de
e investimento em abastecimento de água, coleta e
tratamento de esgotos, drenagem de águas
pluviais, distribuição de energia elétrica e telefonia.

Custos
com
manutenção
sistema
drenagem

a A área escolhida deve ter um relevo suave, de
do modo a minimizar a erosão do solo e reduzir os
de gastos com a limpeza e manutenção dos
componentes do sistema de drenagem.
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Tabela 10-Critérios Políticos Sociais
Critérios

Observações

Distância
de
núcleos
urbanos de baixa renda

Aterros são locais que atraem pessoas desempregadas, de baixa
renda ou sem outra qualificação profissional, que buscam a catação
do lixo como forma de sobrevivência e que passam a viver desse
tipo de trabalho em condições insalubres, gerando, para a
prefeitura,
uma série de responsabilidades sociais e políticas. Por isso, caso a
nova área se localize próxima a núcleos urbanos de baixa renda,
deverão ser criados mecanismos alternativos de geração de
emprego e/ou renda que minimizem as pressões sobre a
administração do aterro em busca da oportunidade de catação.
Entre tais mecanismos poderão estar iniciativas de incentivo à
formação de cooperativas de catadores, que podem trabalhar em
instalações de reciclagem dentro do próprio aterro ou mesmo nas
ruas da cidade, de forma organizada, fiscalizada e incentivada pela
prefeitura.

Acesso a área através de
vias com baixa densidade
de ocupação

O tráfego de veículos transportando lixo é um transtorno para os
moradores das ruas por onde estes veículos passam, 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 tipo de problema da prefeitura com a comunidade
local, com organizações não-governamentais (ONG's) e com a
mídia, pois esta indisposição com o poder público irá gerar reações
à instalação do aterro.
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Como pode ser vistos nos critérios da NBR acima, o aterro controlado
do Município atende em muitas das disposições legais sugeridas, mesmo
com relação à distância do corpo hídrico, embora com acentuada
declividade.
Os critérios de escolha e seleção da área devem ainda atender a um
nível de priorização, conforme abaixo:

Tabela 11-Hierarquização de critérios
Critério

Prioridade
1

Atendimento ao SLAP* e à legislação ambiental em vigor

Atendimento aos condicionantes político-sociais

2

Atendimento aos principais condicionantes econômicos

3

Atendimento aos principais condicionantes técnicos

4

Atendimento aos demais condicionantes econômicos

5

Atendimento aos demais condicionantes técnicos

6

*SLAP: Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras

Tabela 12- Peso dos critérios
Prioridade dos
critérios

Peso

1

10

2

6

3

4

4

3

5

2

6

1
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Estes critérios são importantes na análise e escolha de uma nova área,
uma vez que segundo a Lei 12305/10, o atual aterro controlado do Município
de Natividade, que se encontra em situação de inadequação legal e de
finalização de sua vida útil, com diminuição da área espacial e do material
de empréstimo para cobertura das células de disposição.
4.3-Legislação e programas de gestão no âmbito municipal
O município de Natividade ainda não conta com legislações e
programas relativos à gestão e gerenciamento dos resíduos domiciliares –
em elaboração.
4.4- Resumo
O quadro (tabela 13) abaixo apresenta um resumo da situação
em que se encontram os Resíduos Sólidos Urbanos no Município de
Natividade
Elemento

Informação

Legislações e Programas

Em fase de elaboração

Responsável pela gestão
e gerenciamento

Prefeitura Municipal

Origem

Domicílios urbanos, estabelecimentos comerciais pequenos e
médios

Quantidade coletada

15,39 toneladas/dia

Índice de geração

975g/hab/dia

Taxas, tarifas e formas
de programa

Em análise

Tipo de abrangência

COLETA PORTA A PORTA
ABRANGÊNCIA: 100% ÁREA URBANA | 30% ZONA RURAL

Freqüência da coleta

Área urbana: diária; área rural: semanal

Caracterização física

CLASSE II-A - NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTES

Tipo de disposição

Aterro controlado em fase de finalização.

Impactos
relacionados

ATERRO CONTROLADO
ENCERRAMENTO)

ambientais

INADEQUADO

(SITUAÇÃO

ATUAL

DE
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4.5-Diretrizes e Metas
4.5.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Buscar soluções consorciadas ou compartilhadas com municípios
pertencentes à bacia do Rio Carangola ou bacias vizinhas,
considerando, critérios econômico-financeiros, proximidade dos
locais estabelecidos e as formas de prevenção de riscos
ambientais. O Município de Natividade se encontra integrado ao
Consórcio Público de Gestão Associada e Integrada do Serviço de
Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Noroeste, CNPJ
11.634.319/0001-95. Este Consórcio prevê a construção de um
CTR (Centro de Tratamento de Resíduos) para o ano de 2014, no
Município vizinho de Itaperuna, onde serão destinados os
resíduos de 08 Municípios da Região, inclusive o Município de
Natividade. Desta forma, a partir de 2014 (data prevista) todo o
RSU do Município de Natividade estará sendo depositado no CTR
regional, conforme preconiza a Lei 12.305, através de forma
Consorciada. É consenso entre os integrantes da Consórcio que
soluções consorciadas, ou pelo menos conjuntas entre
municípios, são a única forma de viabilizar financeiramente as
medidas e os investimentos que precisam ser realizados pelas
administrações na gestão de resíduos sólidos, uma vez que os
tipos de problemas nessa área são comuns a todas as cidades,
havendo alteração somente na escala ou proporção em que se
apresentam. Compartilhar soluções significa quase sempre
diminuir custos. Cabe, portanto, aos chefes do poder executivo
de cada cidade encabeçar as discussões político-administrativas
que resultem em projetos de soluções consorciadas, ou
conjuntas entre municípios.
• Desenvolver indicadores de desempenho operacional e ambiental
relativo ao gerenciamento dos resíduos domiciliares. Propõe-se
inicialmente a criação de cinco indicadores, baseados em
indicadores utilizados pelo Sistema Nacional de Informações de
Saneamento (SNIS). São eles: Indicador de autossuficiência
financeira com o manejo de RSU:
Tabela 14
Autossuficiência
IRD = ( FN222 * 100 %
financeira com o
) / ( FN 218 + FN
manejo de RSU
219 )
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Onde:
FN 222: Receita arrecadada com os serviços de manejo de RSU
FN 218: Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de
RSU
FN 219: Despesa com agentes privados executores de serviço de manejo de
RSU
Interpretação:
Este indicador compara, percentualmente, a receita arrecadada com os
serviços de manejo de RSU com o total de despesas para manejo desses
resíduos.
Este indicador não é específico para RSD, mas engloba todos os que
compõem os RSU, inclusive os domiciliares.
• Disciplinar a ação dos transportadores de resíduos domiciliares
dentro e fora do perímetro urbano. A ação dos transportadores
de resíduos domiciliares, dentro e fora do perímetro urbano,
naquilo que for necessário complementar às legislações
existentes de trânsito, código municipal de posturas e nos
contratos de prestação de serviço, serão estudadas e discutidas
pelo NPAGIRS, que deliberará sobre a forma de implementação,
seja por lei, decreto, instrução normativa ou outro qualquer
instrumento adequado que lhe dê efeito, e apresentará aos
poderes constituídos para apreciação e sanção.
• Disciplinar e orientar os usuários para promover o correto
acondicionamento
para
a
coleta
regular,
de
forma
sanitariamente adequada, compatível com a quantidade e
qualidade dos resíduos. O NPAGIRS irá elaborar cartilha
orientadora aos executores e outros agentes envolvidos no
manejo de RSD contendo descrição dos diversos tipos de
resíduos, formas de acondicionamento, segundo as normas,
pontos de recepção, tratamento e disposição final adequados;
relação dos agentes, órgãos e entidades responsáveis pela
contratação, execução e fiscalização. À população deverá ser
assegurado acesso a essas informações e campanhas de
educação ambiental periódicas deverão ser desenvolvidas
tematicamente para imbuir, sistemática e progressivamente, os
geradores de resíduos, de conceitos ambientais da prática
cotidiana.
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• Avaliar a coleta regular visando facilitar a fiscalização do
cumprimento da PNRS, referente à coleta seletiva. O NPAGIRS
deverá também informar e orientar os grandes geradores de
resíduos domiciliares de suas responsabilidades frente à PNRS, e
da necessidade de elaboração dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos, a quem couber.
• Facilitar e disciplinar o armazenamento de forma sanitariamente
adequada, em áreas de condomínios verticais e horizontais, bem
como áreas de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços.
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o
planejamento para melhorar o desempenho da coleta regular.
Realizar periodicamente estudos dos setores de coleta, visando
detectar possíveis adequações que favoreçam a execução e
melhoria na prestação do serviço de coleta regular, verificar
necessidade do aumento da frota de veículos de coleta e outras
medidas que reflitam sempre na melhor qualidade do serviço.
• Manter e aperfeiçoar a eficiência da coleta regular com
abrangência de 100% na área urbana, e ampliar a coleta regular
em áreas rurais por meio do uso de Pontos de Entrega
Voluntária de Resíduos Recicláveis (PEV), que podem ser
contêineres metálicos, a fim de proporcionar a universalização
da coleta regular.
• Reduzir a taxa de resíduos domiciliares destinados para estação
de transbordo e aterro sanitário, por meio da criação e
ampliação de programas de coleta de materiais reutilizáveis e
recicláveis, coleta diferenciada de matéria orgânica facilmente
degradável (resíduos compostáveis), e ações informativas e
educacionais
que
visem
equacionar
o
descarte
de
eletroeletrônicos, poda e capina, volumosos, e outros tipos de
resíduos junto à coleta regular. Será feito um levantamento e
elaborado diagnóstico sobre os grandes geradores de resíduos
orgânicos, a fim de estruturar e implementar, se for considerado
viável, um programa de coleta diferenciada nesses locais, para
destinação a uma estação de compostagem, também a ser
projetada e implantada. Dessa forma, parte dos resíduos
orgânicos também deixaria de ter como destino final o aterro.
Outra solução a ser estudada para os resíduos orgânicos seria a
biodegradação induzida, em biodigestores, que utilizariam os
gases gerados para produção de energia elétrica.
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• Promover programas que visam o encerramento da disposição
irregular dos resíduos considerados de significativo impacto
ambiental, estabelecendo legislação específica (óleo lubrificante
automotivo, óleo comestível, filtro de óleo lubrificante
automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias, produtos
eletrônicos e lâmpadas contendo mercúrio e pneus) – esses
resíduos serão tratados em capitulo específico “resíduos de
significativo impacto ambiental”. As ações informativas e de
educação ambiental visando à minoração dos descartes
irregulares serão promovidas pela SMMA, em sintonia com a
SME – quando essas ações forem de caráter pedagógico –
voltadas ao público estudantil e com outras secretarias afins –
quando se tratar de educação ambiental ou informações à
população em geral.
• Estabelecer procedimentos que favoreçam a segregação dos
resíduos domiciliares em reutilizáveis e recicláveis, matéria
orgânica facilmente degradável (resíduos compostáveis), e
rejeitos diretamente na fonte geradora em órgãos públicos
municipais.
• Promover a coleta diferenciada de resíduos orgânicos facilmente
degradáveis (resíduos compostáveis) de feirantes, varejões,
restaurantes, escolas, bares e lanchonetes, visando o
tratamento, minimização das quantidades destinadas a aterros
sanitários e produção de composto orgânico de melhor
qualidade.
• Dispor de áreas devidamente licenciadas para o manejo dos
resíduos domiciliares.
4.5.2- - Diretrizes (responsabilidade
tratamento e disposição final)

das

empresas

de

coleta,

• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para aprimorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos.

67

4.5.3- - Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Participar dos programas de coleta diferenciada de resíduos
orgânicos facilmente degradáveis (resíduos compostáveis), resíduos
reutilizáveis e recicláveis (coleta seletiva) e resíduos recuperáveis
energeticamente.
• Utilizar recursos facilitadores para entrega voluntária de resíduos
(contêineres e PEVs – Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos
Recicláveis).
• Conhecer as ações para informação, orientação e educação
ambiental.
• Promover debate e articulação nos bairros, associações e
comunidades para avaliar e apresentar sugestões, visando
melhor atendimento da população.
4.6- Metas
• Em 2014, apresentação de proposta de lei para resíduos
domiciliares, em consonância com a PNRS, em nível local,
aprovação e regulamentação da mesma;
• De 2014 a 2015, implantação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos Domiciliares do Município, e seu Sistema Municipal de
Informações sobre Resíduos;
• Reduzir em 45% a massa de resíduos facilmente degradáveis
(resíduos compostáveis) dispostos na estação de transbordo e
aterro, entre 2015 e 2023:
 25% de 2015 a 2016;
 35% de 2017 a 2019;
 45% de 2020 a 2023.
• Redução considerável de resíduos de significativo impacto
ambiental até 2018;
• De 2015 a 2018, estruturação e implementação do sistema de
logística reversa para os resíduos considerados de significativo
impacto ambiental;
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• Redução significativa dos RSD gerados em órgãos públicos
municipais, pela separação na fonte geradora de 2014 a 2016,
com adoção da Agenda Ambiental na Administração Pública
(A3P). Este programa, enquanto Agenda de Responsabilidade
Socioambiental do Governo Federal, é uma das principais ações
para proposição e estabelecimento de um novo compromisso
governamental ante as atividades da gestão pública, englobando
critérios ambientais, sociais e econômicos a tais atividades.
4.7- Arranjos institucionais
Atualmente, a gestão dos RSD está dividida entre o serviço de coleta, r
de tratamento e disposição final, realizado pela empresa contratada pela
Prefeitura. A unificação dos serviços a cargo de um único prestador propiciau
uma
melhora
significativa
ao
gerenciamento
dessas
atividades,
proporcionando ganho de eficiência, através da redução de despesas, maior
aproveitamento de pessoal, diminuição de retrabalho e distorções nos
dados, e unificação de contratos.
Tendo em conta que a Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei do
Saneamento) considera limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos como
conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas
A sustentabilidade econômico-financeira deverá ser assegurada
mediante remuneração que permita recuperação dos custos dos serviços de
coleta, tratamento e disposição final de RSD, prestados em regime de
eficiência por taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades, de acordo com
o art. 45 do Decreto Federal nº 7.217/2010 que regulamenta a Lei nº
11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico).
Instituir a responsabilidade compartilhada entre geradores de resíduos
facilmente degradáveis, por exemplo, feirantes, varejões, supermercados,
restaurantes, escolas, bares e lanchonetes, e o poder público municipal para
acondicionar de forma adequada e diferenciada os resíduos domiciliares
gerados, disponibilizando-os para compostagem ou outra tecnologia viável,
se necessário, podendo inclusive ser beneficiados com incentivos
econômicos pelo poder público;
Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos
resíduos domiciliares (SMMA, Vigilância Sanitária, SMECD e SMDU),
responsáveis pelo manejo (empresas terceirizadas de coleta e destinação
final, cooperativas de catadores e associações) e a sociedade.
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4.8- Instrumentos legais
• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Plano de
Gerenciamento
de
Resíduos
Domiciliares)
para
o
manejo,
disciplinamento dos fluxos e dos agentes envolvidos, facilitação da
destinação ambientalmente adequada dos resíduos, e disposição final
ambientalmente adequada rejeitos gerados no município;
• Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para
os Resíduos Sólidos, que envolva escolas, universidades, empresas,
Organizações Não Governamentais (ONGs), associações de bairros e
cooperativas de catadores.

4.9- Mecanismos de financiamento
• Poder público municipal poderá realizar parcerias com governo Federal
e Estadual para ter acesso a linhas de financiamento para atender,
prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da geração de
resíduos domiciliares.
4.10-Fiscalização e instrumentos de controle social
• Estabelecer parcerias entre os responsáveis pela gestão dos resíduos
domiciliares com associações de bairros, condomínios e comércio para
checar o cumprimento das metas estabelecidas, e com isso prever,
corrigir ou melhorar o processo de gestão, com foco em um ciclo de
desenvolvimento baseado na melhoria contínua;
• Promover a identificação e cadastramento dos geradores de matéria
orgânica facilmente degradável (resíduos compostáveis), para que os
responsáveis pela gestão possam monitorar, controlar e fiscalizar o
funcionamento do sistema;
• Fiscalizar e controlar o descarte dos grandes geradores.
4.11-Proibições
• Ficam proibidos nas áreas de destinação final de resíduos domiciliares
ou rejeitos a sua utilização como alimentação, catação, criação de
animais domésticos, fixação de habitações temporárias ou
permanentes;
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• Fica proibida a disposição de resíduos considerados de significativo
impacto ambiental na coleta regular, bem como quaisquer outros cujas
características causem dano à saúde pública e ao meio ambiente.
5.

COLETA SELETIVA E RECICLAGEM
• No Brasil, a coleta seletiva é definida pelo artigo 03, inciso V da PNRS
(BRASIL, 2010) como “coleta de resíduos sólidos previamente
segregados conforme sua constituição ou composição”.
• Os resíduos pertencentes à coleta seletiva são considerados pela
Política Nacional como resíduos domiciliares, entretanto os mesmos
podem ter origem em estabelecimentos comerciais, indústrias,
unidades prestadoras de serviços de saúde (hospitais, clínicas médicas
e odontológicas), ou ainda locais que envolvam serviços de transporte
(rodoviárias, etc).
5.1-Diagnóstico
5.1.2- Coleta seletiva de materiais reutilizáveis e recicláveis
• No município de Natividade existe a Coleta Seletiva de materiais
recicláveis, que é operacionalizada pela Empresa Veloz. A coleta
seletiva cobre 100% da sede municipal. Os resíduos coletados são
encaminhados para a Usina de Triagem do município, onde são
triados, classificados, prensados e armazenados para comercialização.
• O produto financeiro da comercialização desses materiais é utilizado
pela empresa gerencia os RSUs para pequenas manutenções na usina
de triagem, prensas, aquisição de EPIs etc.
• Entretanto, em acordo com os catadores de matérias recicláveis
contratados conforme o regime de CLT pela empresa responsável, e
aprovado quando da apresentação deste Plano para os Conselhos
Municipais de Meio Ambiente e de Saúde, e para um número de 06 dos
09 vereadores do Legislativo Municipal, além de representantes de
bairro, do setor de Educação e dos Setores Governamentais da
Prefeitura, ficou estabelecido que com a implantação deste Programa
os catadores e separadores de material reciclável terão direito a uma
porcentagem de 25% dos lucros da venda dos materiais recicláveis,
atendendo ao disposto pelo INEA para o Programa de Coleta Seletiva
Solidária.
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•

•
•
•

5.2- Os principais objetivos da Coleta Seletiva Solidária são:
Recolher os materiais recicláveis doados pela população, promovendo
sua separação, classificação e submetê-los a processos de agregação
de valor para comercialização. A captação desses materiais e seu
tratamento implica, em última instância, economia gerada pela
reinserção dos mesmos na cadeia produtiva, diminuindo a necessidade
de extração e utilização de matéria-prima virgem na produção de
novos bens de consumo.
Geração de trabalho e renda visando à inclusão social e integração dos
catadores;
Minimizar as despesas com a destinação final dos RSU destinados à
disposição final em aterro;
Conscientizar a população sobre a conservação do meio ambiente.

A coleta seletiva no Município de Natividade foi implantada no ano de
2013. A Prefeitura abriu um Edital de Licitação para as Empresas que
quisessem participar do programa, que deveria oferecer um caminhão
coletor, uma equipe de catadores e separadores. A coleta é feita no sistema
porta a porta, diariamente
No ano de 2013 foram coletados 30.300 kg de material reciclável e 4932
unidades de garrafa pet (branca e colorida). Segundo informações dos
catadores, as embalagens tipo longa vida não são coletadas por não terem
mercado de venda. Entretanto, a Prefeitura está firmando uma parceria com
a Empresa RECICOLETA, ligada aos produtos tipo “Tetra pak”, do Rio de
Janeiro, para compra destes materiais junto aos catadores. Não foram
identificados coleta de latas de alumínio e outros materiais, entretanto, a
cidade dispõe de diversos catadores autônomos individuais que fazem este
trabalho e revendem no mercado. Estima-se que existam no município cerca
de 10 catadores autônomos. assim considerados aqueles que têm nessa
atividade sua subsistência ou complementação da renda familiar.
5.3-Destinação final ambientalmente adequada (transbordo,
triagem, reciclagem e disposição final)
Os resíduos da coleta seletiva têm como destinação final
ambientalmente adequada a UTC do município de Natividade, RJ. Na utc
funciona uma Central de Triagem da Coleta Seletiva, onde os materiais são
separados e prensados. Os materiais recicláveis são pesados e vendidos e o
rejeito do processo de triagem é encaminhado para o Aterro Sanitário
Controlado.
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O local onde está implantada a Usina de Triagem é uma área
pertencente à Prefeitura Municipal, localizada na Estrada CharqueadaNatividade, Sítio Modelo. Quando de sua instalação, a UTC encontrava-se
fora do perímetro urbano municipal, entretanto, com a extensão deste
perímetro, a área agora está em localização urbana, conforme imagem do
Google Earth (fotos no anexo).
5.4-Diretrizes (responsabilidades do Poder Público Municipal)
• Garantir a continuidade do processo de inclusão e valorização dos
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, de acordo com as
premissas da PNRS e dos Decretos 7.404/2010 (regulamenta a PNRS)
e 7.405/2010 (institui o Programa Pró-Catador);
• Disciplinar a ação dos geradores, transportadores, catadores e
receptores de resíduos da coleta seletiva;
• Cadastrar e orientar os geradores, transportadores, catadores e
receptores de resíduos da coleta seletiva, a fim de criar planos de
gestão voltados às necessidades locais e garantir a universalização da
coleta seletiva;
• Disciplinar e orientar os participantes do programa de coleta seletiva
para promover o correto acondicionamento dos resíduos reutilizáveis e
recicláveis, de forma segura e sanitariamente adequada, compatível
com a quantidade e qualidade dos resíduos;
• Facilitar e disciplinar o armazenamento de forma segura e
sanitariamente adequada, em áreas de condomínios verticais e
horizontais, bem como áreas de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços;
• Reduzir a taxa de resíduos reutilizáveis e recicláveis dispostos junto à
coleta regular, por meio de ações facilitadoras do manejo, e ações
informativas e educacionais;
• Adequar o programa de coleta seletiva, com base nas premissas da
PNRS, o qual deverá envolver programas e ações de capacitação
técnica para implantação e operacionalização do gerenciamento
integrado da coleta seletiva;
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• Estabelecer procedimentos que favoreçam a segregação dos resíduos
reutilizáveis e recicláveis diretamente na fonte geradora em órgãos
públicos municipais (agenda A3P);
• Dispor de áreas devidamente licenciadas para recebimento,
armazenamento, triagem, beneficiamento e destinação final dos
resíduos provenientes da coleta seletiva;
• Cadastrar e manter atualizado os dados sobre catadores autônomos
atuantes no município.
5.4.1- Diretrizes (responsabilidade da empresa responsável pela
gestão do RSU e da Coleta Seletiva)
• Ampliar (sempre que se fizer necessário) e qualificar a equipe de
gerenciamento, funcionários e catadores para obter melhor
desempenho operacional da coleta seletiva, triagem, armazenamento
e venda dos materiais. 9.5.2.2.2. Planejar estratégias para inserção de
catadores informais na coleta seletiva, apoiada pelo poder público ou
setor privado;
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o planejamento
para melhorar o desempenho da coleta seletiva;
• Manter e aperfeiçoar a eficiência da coleta seletiva com abrangência de
100% na área urbana, e ampliar, se viável, a coleta seletiva em áreas
rurais por meio do uso de PEVs – Pontos de Entrega Voluntária de
Resíduos Recicláveis.
5.4.2- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Participar dos programas de coleta seletiva de resíduos reutilizáveis e
recicláveis;
• Utilizar recursos facilitadores para entrega voluntária de resíduos
(contêineres e PEVs);
• Conhecer as ações para informação, orientação e educação ambiental;
• Provocar debate e articulação nos bairros, associações e comunidades
e apresentar sugestões, visando melhor atendimento da população;
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• Incluir no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos procedimentos
específicos que contemplem os resíduos reutilizáveis e recicláveis dos
grandes geradores;
• Incluir e qualificar catadores para atuarem no gerenciamento dos
resíduos reutilizáveis e recicláveis dos grandes geradores.
5.5- Metas
• De 2014 a 2015, apresentação de proposta de lei, regulamentando a
coleta seletiva em nível local, em consonância com a PNRS;
• De 2014 a 2015, implantação do Programa de Municipal de Coleta
Seletiva, em consonância com a PNRS, e seu Sistema Municipal de
Informações sobre Resíduos;
• 2014 a 2015, garantir por meio de instrumentos facilitadores a
continuidade da universalidade do Programa Municipal de Coleta
Seletiva, em concordância com a PNRS;
• Reduzir em 42% a massa de resíduos reutilizáveis e recicláveis
dispostos na UTC e no aterro, entre 2015 e 2023:
 30% de 2015 a 2016;
 37% de 2017 a 2019;
 42% de 2020 a 2023.
• De 2014 a 2016, ampliação dos PEVs – Pontos de Entrega Voluntária
de Resíduos Recicláveis – de forma a cobrir toda malha urbana e rural;
• Reduzir em 90% a massa de resíduos reutilizáveis e recicláveis
dispostos em estação de transbordo e aterro pelos grandes geradores,
entre 2015 e 2023.
5.6- Arranjos institucionais
• Ampliar e estabelecer parcerias do poder público, setor privado e
cooperativas de catadores, que fomentem a crescente recuperação de
resíduos reutilizáveis e recicláveis;
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• Instituir a responsabilidade compartilhada entre grandes geradores,
poder público municipal e cooperativas de catadores para acondicionar
de forma adequada e diferenciada os resíduos reutilizáveis e
recicláveis gerados, disponibilizando-os para triagem, beneficiamento
e venda, voltados à geração de emprego e renda.
• Construir ações que promovam diálogo
Movimento Nacional dos Catadores;

entre

os

catadores

e

• Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos
resíduos domiciliares recicláveis (SMMA, Vigilância Sanitária, SMS,
SMECD e catadores) e a sociedade.
5.7- Instrumentos legais
• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Programa
Municipal de Coleta Seletiva) para o manejo, disciplinamento dos
fluxos e dos agentes envolvidos, facilitação da destinação
ambientalmente adequada dos resíduos, e disposição final
ambientalmente adequada rejeitos gerados no município;
• Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para
os Resíduos Sólidos, que envolva escolas, universidades, empresas,
ONGs, associações de bairros e cooperativas de catadores.

5.8- Mecanismos de financiamento
• Poder público municipal poderá realizar parcerias com governo Federal
e Estadual para ter acesso a linhas de financiamento para atender,
prioritariamente, às iniciativas de aprimoramento da coleta seletiva,
com participação de catadores;
• Implantar infraestrutura física e aquisição de equipamentos para
cooperativas ou associações, formadas por pessoas de baixa renda,
bem como empresas que gerem impactos econômicos, sociais,
urbanos ou tecnológicos positivos.
5.9- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Realizar ações para o controle e fiscalização do conjunto de agentes
envolvidos, definidas em programa específico;
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• Estabelecer parcerias entre os responsáveis pela gestão e
gerenciamento dos resíduos da coleta seletiva com associações de
bairros, condomínios e comércio para checar o cumprimento das
metas estabelecidas, e com isso prever, corrigir ou melhorar o
processo de gestão, com foco em um ciclo de desenvolvimento
baseado na melhoria contínua;
• Promover a identificação e cadastramento dos grandes geradores de
resíduos reutilizáveis e recicláveis, para que os responsáveis pela
gestão possam monitorar, controlar e fiscalizar o funcionamento do
sistema.
5.10-

Proibições

• Fica proibida a disposição de resíduos facilmente degradáveis e
resíduos perigosos (Classe I – NBR 10.004/2004) junto à coleta
seletiva, bem como quaisquer outros cujas características causem
dano à saúde dos catadores e ao meio ambiente.
6.

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC)
• Os resíduos da construção civil (RCC) são popularmente conhecidos
como entulho de obras, caliça ou metralha. Esses resíduos podem ser
definidos de acordo com a PNRS (BRASIL, 2010) como:
• 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 (art.13).
• Geralmente, esses resíduos são compostos por fragmentos ou restos
de argamassa, tijolos, concreto, solos, metais, madeiras, gesso e
plásticos, originários de desperdícios em canteiros de obras,
demolições de edificações ou demolições resultantes de desastres.

Os RCC são coletados pela Empresa prestadora de serviço, responsável
pela gestão dos RSU do Município, não tendo nenhuma legislação ou
programa que normatize esta coleta.
6.1- Diagnóstico
No ano de 2013 foram coletados 14.976 toneladas de RCC no Município,
sendo desta forma, um total de 41.030 toneladas dia.
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6.2- Diretrizes e Metas (setor Público)
• Os projetos de novos empreendimentos ou reformas e demolições,
quando do pedido de autorização para demolição ou solicitação de
alvará para construção, deverão apresentar o Plano de Gerenciamento
de RCC. Esse Plano deverá ser apresentado ao Setor de Fiscalização
(SF), juntamente com o projeto da obra.
• Concedida a autorização ou alvará e executada a obra, fica em caso de
construção nova, reforma com ou sem demolição parcial a expedição
do habite-se condicionada à apresentação dos Certificados de
Transporte de Resíduos (CTRs) com recibo da área receptora.
• A fiscalização do SF poderá a qualquer tempo, durante a execução da
obra, solicitar os comprovantes acima mencionados.
• Em caso de solicitação de demolição total, deverá ser apresentado
Plano de Gerenciamento de RCC no qual também deverá constar
cronograma de execução do serviço a partir da expedição da
autorização. No término da execução da demolição deverão ser
apresentados à SF os CRTs com recibo da área receptora.
• Esses documentos também serão exigidos para expedição da certidão
de demolição e ou aprovação de novos projetos na mesma área.
• O SF deverá enviar cópia da autorização concedida para a SMMA, aos
cuidados da Gerência de Fiscalização Ambiental que ficará encarregada
da fiscalização da correta destinação dos resíduos.
• As obras cuja origem seja a contratação pública através de licitação ou
contratações diretas, deverão prever em seu edital e anexos que a
empresa proponente ou vencedora do certame apresente o Plano de
Gerenciamento de RCC, sendo que todos os custos decorrentes da
execução desse plano serão arcados pela empresa contratada.
• A SMDU deverá no início da obra enviar solicitação de fiscalização à
SMMA, aos cuidados da Gerência de Fiscalização Ambiental, sobre a
correta destinação dos resíduos.
• A Prefeitura Municipal poderá, a seu critério, implantar na cidade PEVs
(Pontos de Entrega de Volumosos) de RCC e resíduos volumosos.
6.3- Materiais que podem ser descartados nos PEVs de RCC e
resíduos volumosos:
• Resíduos da construção civil (Classe A): telhas, tijolos,
argamassa, concreto, madeira, pisos, louças sanitárias, latas de tinta,
e metais;
• Resíduos de varrição, podas e capina: podas de árvores (galhos e
folhas), capina de mato e grama, e varrição de folhas;
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• Resíduos volumosos: móveis de madeira como cama, armários,
móveis estofados, geladeiras, e fogões;
• Materiais especiais: pneus inservíveis, resíduos eletroeletrônicos
como televisores, computadores e lâmpadas fluorescentes, desde que
esses materiais tenham sido de uso doméstico;
• Materiais recicláveis (Classe B): no local há um ponto para o
recebimento de vidros, plásticos, papel, papelão e metais;
6.3.1- Materiais que não podem ser descartados nos PEVs de
RCC e resíduos volumosos:
• Resíduo domiciliar:
residências;

originários

de

atividades

domésticas

em

• 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;
• Resíduos especiais: materiais de oficinas mecânicas de automóveis e
similares, borracharias e funilarias, postos de gasolina, e animais
mortos;
• Resíduos eletroeletrônicos: televisores, computadores e outros
provenientes de serviço de manutenção e assistências técnicas;
• Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e
instalações industriais;
• Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de
serviços: resultantes de oficinas de manutenção, marcenarias e
fábricas de móveis, tapeçarias, têxteis.
6.4- Caracterização física
• Plástico, PVC (cloreto de polivinila), papelão e sacos de cimento,
madeira, e ferro são os principais materiais recicláveis que poderão ser
separados na central de triagem que recebe os RCC de grandes
geradores.
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6.5- Destinação final ambientalmente adequada (transbordo,
triagem, reciclagem, recuperação energética e disposição final)
• Os RCC coletados nos PEVs – Pontos de Entrega de Volumosos – e nas
áreas de deposição clandestina tem como destinação final
ambientalmente adequada a UTc do município de Natividade-RJ. O
Município deverá encontrar uma solução para adquirir área pública
para transbordo e triagem (ATT) dos RCC e licenciá-la junto ao órgão
estadual competente.
• Após o licenciamento da ATT, o Município deverá buscar parcerias para
coleta deste material e seu retorno ao ciclo produtivo.
• Os RCC também poderão ser reaproveitados em estradas vicinais.
6.6- Legislação e programas de gestão no âmbito municipal

O Município de
específica para RCC.

Natividade

não

conta

com

legislação

6.7- Diretrizes e Metas
6.7.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• A ação dos geradores, transportadores, catadores e receptores de RCC
é disciplinada pelo PMGRCC;
• Cadastrar e orientar os geradores, transportadores, catadores e
receptores de RCC, a fim de criar planos de gestão voltados às
necessidades locais;
• A SMMA e o Setor de Fiscalização Municipal deverão criar uma
Gerência de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Especiais os
quais serão responsáveis pelo cadastro e orientação dos geradores;
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o planejamento
para melhorar o desempenho do manejo dos RCC;
• Criar e desenvolver programas e ações de capacitação técnica para
implantação e operacionalização do gerenciamento integrado dos RCC;
• A SMDU exigirá a elaboração dos projetos de gerenciamento de RCC
para os grandes geradores;
• Cria e aperfeiçoar o Programa Municipal de Gerenciamento de RCC;
• Desenvolver indicadores de desempenho operacional e ambiental
relativo ao gerenciamento dos RCC.
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6.8- Indicadores Sugeridos
Tabela 15: Indicadores sugeridos
INDICADOR
Massa de RCC per capita em
relação à população urbana
Taxa coletada de RCC em
relação à quantidade total de
resíduos sólidos coletados

FÓRMULA DE CÁLCULO
IMRCC=
((CC013+CC014+CC015)*10
00)/POP URB
ITXRCC=(CC013*100)/(CO11
6+CO117+CSO48+CO142)

UNIDADES DE MEDIDA
kg/hab.mês
%

Onde:
CC013: RCC coletado entre PMA, SMDU e terceirizadas;
CC014: RCC coletado de privados (Morada Ambiental);
CC015: RCC coletado pelo gerador;
POP URB: População urbana do município;
CO116: Resíduos Domiciliares coletados por Prefeitura e terceirizados;
CO117: Resíduos Domiciliares coletados por privados;
CS048: Quantidade de resíduos sólidos recolhidos através da coleta seletiva
feita por organizações de catadores com parceria ou apoio do agente
público;
CO142: Resíduos Domiciliares coletados por outros agentes.
Interpretação:
O primeiro representa a quantidade média de RCC gerada por habitante da
área urbana por mês.
Já no segundo, o valor percentual do indicador mostra qual a proporção
entre quantidade coletada de RCC e a quantidade total de resíduos sólidos
coletados.
Outro indicador sugerido é o que indica a taxa de deposição irregular dentro
da área de influência de cada PEV – Pontos de Entrega de Volumosos
Outro Indicador sugerido:
Tabela 16
INDICADOR
Taxa de deposição irregular
dentro da área de influência
de cada PEV

FÓRMULA DE CÁLCULO
TDI=DI/AIPEV

UNIDADE DE MEDIDA
número de deposições
irregulares / km²

Onde:
DI: Número de deposições irregulares;
AIPEV: Área de influência do PEV.
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Interpretação:
Representa a quantidade de deposições irregulares no entorno de cada PEV.

• Reduzir a taxa de RCC destinados a aterramento, por meio de
incentivos a reutilização e reciclagem dos resíduos Classe A e Classe
B;
• Promover programas que visam o encerramento da disposição
irregular dos RCC, conforme recomenda a Resolução Conama
307/2002;
• Estabelecer procedimentos que favoreçam a segregação dos RCC em
resíduos Classe A, Classe B, Classe C e Classe D, diretamente na fonte
geradora em obras públicas;
• Ampliar e modernizar os bolsões de entulho (PEVs), a fim de otimizar
esse tipo de serviços de limpeza pública prestado pelo município;
• Dispor de áreas devidamente licenciadas para o gerenciamento dos
RCC;
• Dar continuidade aos estudos e procedimentos para monitoramento de
antigas áreas de aterros de RCC, e se necessário, propor medidas
saneadoras;
• Após criado um Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos,
para o caso dos RCC, este contará com instrumentos de informação
que serão o Alvará de Funcionamento da empresa (Sala do
empreendedor) e o Licenciamento Ambiental (INEA ou SMMA, quando
couber). Empresas que no escopo de suas atividades, tenham o
transporte de RCC, embora não seja sua principal atividade, deverão
regularizar sua situação cadastral acrescentando a atividade de
Transportador de RCC e Volumosos;
• Fortalecer o NPAGIRS, coordenado pela SMMA, que garanta a
unicidade das ações previstas para a gestão e gerenciamento
integrado dos RCC.
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6.9- Diretrizes (responsabilidade das empresas privadas e de coleta,
reciclagem e disposição final de RCC)
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e reciclagem dos resíduos;
• Manter e aperfeiçoar a eficiência operacional das áreas de transbordo
dos RCC.

6.10- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Utilizar recursos facilitadores para entrega voluntária dos RCC (PEVs –
Pontos de Entrega de Volumosos);
• Apresentar plano de gerenciamento de RCC em consonância com a
PNRS e a Resolução Conama nº 307/2002;
• Conhecer as ações para informação, orientação e educação ambiental;
• Provocar debate e articulação nos bairros, associações e comunidades
para levantar possíveis problemas e apresentar sugestões aos setores
responsáveis, visando a melhoria do sistema.
6.11- Metas
• De 2015 a 2016, revisão do Sistema de Gestão Sustentável de
Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e do PIGRCC do
município em função do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, e criação
do Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos;
• De 2015 a 2016, implantação de área pública para triagem,
reutilização, reciclagem e disposição final de RCC coletados nos
bolsões de entulho (PEVs – Pontos de Entrega de Volumosos);
• Até 2015, redução significativa das áreas de descarte clandestino de
RCC;
• Até 2015, recebimento de grande parte dos RCC gerados por pequenos
geradores;
• Entre 2015 e 2023, redução em 50% da massa de resíduos destinados
ao aterramento;
 15% de 2015 a 2017;
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 30% de 2018 a 2020;
 50% de 2021 a 2024.
• Redução dos RCC gerados em obras públicas.
6.12- Arranjos institucionais
• Instituir, em nível local, a responsabilidade compartilhada entre
geradores de RCC, fornecedores e comerciantes de materiais para
construção, podendo inclusive ser beneficiados com incentivos
econômicos pelo poder público;

• Construir ações transversais entre órgãos municipais como a SMDU,
SMECD, SMMA, Vigilância Sanitária, SMS;
• Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos RCC
(geradores, SMDU, SMMA, Setores de Projeto, Fiscalização e
Arrecadação), responsáveis pelo manejo (construtoras, caçambeiros,
carroceiros e empresas particulares) e a sociedade.
6.13- Instrumentos legais
• Elaborar um dispositivo de legislação, em nível local, (Sistema de
Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos
Volumosos e PIGRCC) para o manejo, disciplinamento dos fluxos e dos
agentes envolvidos, facilitação da destinação ambientalmente
adequada dos resíduos, e disposição final ambientalmente adequada
rejeitos gerados no município.
6.14- Mecanismos de financiamento
• O Poder público municipal poderá realizar parcerias com governo
Federal e Estadual para ter acesso a linhas de financiamento para
atender, prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da
geração dos RCC;
• Obter incentivos criados pelo governo federal para elaboração de
consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a
descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam
RCC.
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6.15- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Estabelecer parcerias entre os responsáveis pela gestão dos RCC com
associações de bairros, caçambeiros, carroceiros, loteamentos e
construtoras para checar o cumprimento das metas estabelecidas, e
com isso prever, corrigir ou melhorar o processo de gestão, com foco
em um ciclo de desenvolvimento baseado na melhoria contínua;
• Promover a identificação e cadastramento dos geradores de RCC, para
que os responsáveis pela gestão possam monitorar, controlar e
fiscalizar o funcionamento do sistema; estudar viabilidade de
implantação de software de cadastramento e controle de CTRs em
tempo real.

6.16- Proibições
 Ficam proibidos a destinação ou disposição final de RCC em corpos
hídricos, os lançamentos “in natura” a céu aberto, a queima de
resíduos a céu aberto, instalações e equipamentos não licenciados
para essa finalidade;
 Fica proibida a disposição irregular de RCC em áreas de “bota-fora” e
aterros sanitários.
7.

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)

Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são popularmente conhecidos
como resíduos hospitalares ou lixo hospitalar. Essas definições populares são
inadequadas, pois não abrangem a tipologia dos diversos estabelecimentos
geradores de RSS. Para tanto, a definição contida na Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) 306/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) (BRASIL, 2004) e na Resolução Conama 358/2005 (BRASIL, 2005),
em concordância com a definição da resolução Conama 05/1993, é a mais
adequada, a qual define os RSS como:
resíduos sólidos dos estabelecimentos prestadores de serviço
de saúde em estado sólido, semissólido, resultantes destas
atividades. São também considerados resíduos sólidos os
líquidos
produzidos
nestes
estabelecimentos,
cujas
particularidades tornem inviáveis o seu lançamento em rede
pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso,
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível (BRASIL, 1993).
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RSS:

O texto da RDC n° 306/2004 apresenta a definição de geradores de

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
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, entre outros similares.

A PNRS (BRASIL, 2010) reafirma a adoção dessa definição pelo
seguinte texto:
os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS (art.13).
Geralmente, esses resíduos são compostos por algodão, gaze,
plástico e embalagens, luvas, equipamento de soro, fraldas,
copos descartáveis, papel higiênico, tecidos humanos,
alimentos, objetos perfurocortantes, frascos e embalagens de
medicamentos, assim como medicamentos vencidos e outros
produtos químicos, dependendo do grau de complexidade dos
procedimentos realizados nos estabelecimentos de saúde.

O Quadro abaixo apresenta os grupos classificação dos RSS de acordo
com a Resolução Anvisa RDC nº 306/2004 e a Resolução Conama nº
358/2005.
Tabela 17: Classificação dos RSS segundo a ANVISA

CLASSIFICAÇÃO DOS RSS
GRUPO
CONSTITUINTES
Grupo A – Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
características, podem apresentar riscos de infecção.
A1

Culturas e estoques de microrganismos, resíduos de fabricação de produtos biológicos,
exceto os hemoderivados, descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados;
meios de cultura e instrumentos utilizados na transferência, inoculação ou mistura de
culturas, resíduos de laboratórios de manipulação genética, resíduos resultantes da
atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação
biológica ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido, bolsas de transfusões
contendo sangue ou hemocomponentes rejeitados por contaminação ou por má
conservação com prazo de validade vencido e aquelas oriundas de coleta incompleta,
sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
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A2

A3

A4

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais
submetidos ao processo de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como
suas forrações, e os cadáveres dos animais suspeitos de serem portadores de
microrganismos de relevância epidemiológica e com risco de disseminação, que foram
submetidos ou não a estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.
Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais,
com peso menor que 500 g ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional
menor que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido
requisição pelo paciente ou familiares.
Kits de linhas arteriais, endovenosas de dialisadores, quando descartados, filtros de ar e
gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médicohospitalar e de pesquisa, entre outros similares, sobras de amostras de laboratório e seus
recipientes contendo fezes, urina e secreções, provenientes de pacientes que não
contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de risco 4, e nem apresentar
relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de doença
emergente que seja epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão
seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons, resíduos de tecido
adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de cirurgia
plástica que gere este tipo de resíduo, recipientes e materiais resultantes do processo de
assistência à saúde que não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre, peças
anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos
ou de estudos anatomopatológicos ou de confirmação diagnóstica, carcaças, peças
anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a
processos de experimentação com inoculação de microrganismos, bem como suas
forrações, bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós transfusão

Continuação Tabela 17
GRUPO
A5

Grupo B – Resíduos contendo
substâncias químicas que podem
apresentar risco à saúde pública ou
ao meio ambiente, dependendo de
suas características de
inflamabilidade, corrosividade,
reatividade e toxicidade.

Grupo C – Quaisquer materiais
resultantes das atividades humanas
que contenham radionuclídeos em
quantidades superiores aos limites de
isenção especificados nas normas do
Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) e para os quais a
reutilização é imprópria ou não
prevista.
Grupo D – Resíduos que não
apresentam risco biológico, químico
ou radiológico à saúde ou ao meio
ambiente, podendo ser equiparados

CONSTITUINTES
Órgãos, tecidos, fluídos orgânicos, materiais
perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais
resultantes da atenção à saúde de indivíduos, ou animais,
com suspeita ou certeza de contaminação com príons.
Produtos hormonais e produtos antimicrobianos;
citostáticos; antineoplásicos, imunomoduladores,
antirretrovirais, quando descartados por serviços de saúde,
farmácias, drogarias e distribuidoras de medicamentos ou
apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos
medicamentos controlados pela Portaria 344/98 e suas
atualizações, resíduos de saneantes, desinfetante, resíduos
contendo metais pesados; reagentes para laboratório,
inclusive os recipientes contaminados por estes, efluentes
de processadores de imagem (reveladores e fixadores),
efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em
análises clínicas e demais produtos considerados perigosos,
conforme classificação da NBR 10.004 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (tóxicos, corrosivos,
inflamáveis e reativos).
Rejeitos radioativos ou contaminados com radionuclídeos,
provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviços
de medicina nuclear e radioterapia, segundo a resolução
CNEN-6.05.

Papel de uso sanitário, fralda, absorventes higiênicos,
peças descartáveis do vestuário, resto alimentar do
paciente, material utilizado em antissepsia e hemostasia de
venóclises, equipos de soro e outros similares não
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aos resíduos domiciliares.

Grupo E – Materiais perfurocortantes
ou escarificantes

classificados A.1, sobras de alimentos e do preparo de
alimentos, restos alimentares do refeitório, resíduos
provenientes das áreas administrativas, resíduos de
varrição, flores, podas e jardins, resíduos de gesso
provenientes de assistência à saúde.
Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro,
brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas
de bisturi, lancetas, tubos capilares, micropipetas, lâminas,
lamínulas, espátulas, e todos os utensílios de vidro
quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta
sanguínea, placas de petri) e outros similares

No município de Natividade os geradores de RSS são subdivididos em:
grandes geradores (hospital – responsáveis pela geração de grande volume
de resíduos e Secretaria Municipal de Saúde) e pequenos geradores
(estabelecimentos que realizam procedimentos mais simples e com menor
geração de resíduos como, unidades básicas de saúde, consultórios,
farmácias, laboratórios de análises clínicas, etc.).
A geração dos RSS é condicionada pelas atividades, técnicas e
procedimentos exercidos no estabelecimento de saúde e o gerenciamento
adequado dos resíduos irá depender da estrutura física, fatores
administrativos, humanos e culturais presentes nos estabelecimentos de
saúde.
Todo estabelecimento de saúde é responsável pelo gerenciamento
adequado dos resíduos gerados e é obrigado a apresentar aos órgãos
competentes um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
(PGRSS). O PGRSS é o documento que define o conjunto de procedimentos
de gestão de manejo, buscando minimizar a produção de resíduos e
proporcionar aos gerados um encaminhamento seguro e eficiente, tendo em
vista a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos
recursos naturais e do meio ambiente.
Existem no município aproximadamente entre 15 e 20 pequenos
geradores de RSS que correspondem a menos da metade sendo a outra
parte representada pelos grandes geradores que são os hospitais: Hospital
Natividade e Secretaria Municipal de Saúde.
7.1- Diagnóstico
7.1.1- Coleta
Atualmente, a coleta dos RSS no município ocorre de forma distinta
dependendo do tamanho do estabelecimento gerador (pequenos e grandes
geradores).
A coleta dos RSS produzidos por grandes geradores (hospital e SMS) é
de responsabilidade dos próprios geradores. A coleta desses resíduos é
realizada de forma terceirizada por empresa contratada pelo Órgão.
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A responsabilidade pela coleta dos RSS produzidos por pequenos
geradores (farmácias, consultórios) deverá ser compartilhada com a
Prefeitura Municipal, por meio da SMS. A referida secretaria assumirá a
responsabilidade pela coleta desses resíduos.
7.1.2- Destinação final ambientalmente
(transbordo e disposição final)

adequada

dos

RSS

Os RSS coletados nos pequenos geradores terão como destino a
incineração conforme previsto na Lei, encaminhados pelos grandes
geradores.
Caberá a SMS cadastrar os pequenos geradores são por meio de um
formulário autodeclaratório e a prestação do serviço de tratamento e
disposição final poderá ser cobrada do gerador através de regulamentação
própria da SMS, com lançamento no Código Municipal de Meio Ambiente (Lei
Municipal 529/11, a qual deverá ser revisada) e aprovado pelos Conselhos
Municipais de Saúde e Meio Ambiente. A tarifa de destinação final
ambientalmente adequada, poderá não incluir o serviço de coleta, somente o
de tratamento e disposição final.
7.3- Legislação e programas de gestão no âmbito municipal
O NPAGIRS deverá apreciar e rever as leis municipais que tratam
sobre o tema e definir através de programa como se dará o gerenciamento
desses resíduos, ratificando os procedimentos hoje implantados ou
adequando-os às melhores condições de sustentabilidade ambiental e
econômica.
Tabela 18: Resumo do diagnóstico dos RSS no Município de Natividade
RESUMO
ELEMENTO
LEGISLAÇÕES E PROGRAMAS
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E
GERENCIAMENTO
ORIGEM

QUANTIDADE COLETADA
ÍNDICE DE GERAÇÃO
TAXAS E FORMAS DE COBRANÇA
TIPO E ABRANGÊNCIA DA
COLETA

INFORMAÇÕES
NÃO EXISTE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RSS. O PLANO DE
GERENCIAMENTO MUNICIPAL DE RSS SERÁ ELABORADO E IMPLANTADO PELO
NPAGIRS.
PEQUENOS GERADORES: MUNICÍPIO (SMS) ASSUME A RESPONSABILIDADE
PELOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL.
O GERENCIAMENTO INTERNO DOS RSS É DE RESPONSABILIDADE DOS
GERADORES. GRANDES GERADORES: GERADOR
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 afins; SERVIÇOS DE MEDICINA LEGAL; DROGARIAS E FARMÁCIAS
INCLUSIVE AS DE MANIPULAÇÃO; CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES;
DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS; IMPORTADORES,
DISTRIBUIDORES E PRODUTORES DE MATERIAIS E UNIDADES MÓVEIS DE
ATENDIMENTO À SAÚDE; SERVIÇOS DE ACUPUNTURA; SERVIÇOS DE TATUAGEM,
ENTRE OUTROS SIMILARES.
Não existe informação
Não existe informação
DEVERÁ SER CRIADO EM NORMA ESPECÍFICA E APROVADA PELOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE SAÚDE E MEIO AMBENTE
PEQUENOS E GRANDES GERADORES: COLETA PORTA A PORTA NOS
ESTABELECIMENTOS GERADORES
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SETORES DE COLETA E
FREQUÊNCIA
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
CLASSIFICAÇÃO
FORMAS DE DESTINAÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADA
TIPO DE DISPOSIÇÃO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA
ESTIMATIVA DE CUSTOS
ENVOLVIDOS

DEVERÁ SER DEFINIDO PELAS EMPRESAS DE COLETA DE ACORDO COM A
GERAÇÃO
NÃO EXISTE
DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO ANVISA/RDC Nº 306/2004
DE ACORDO COM A SMS
EMPRESA TERCEIRIZADA COLETORA DEVERÁ DAR A CORRETA DISPOSIÇÃO FINAL
DEVERÁ SER REGULAMENTADA PELA SMS E APROVADA PELOS CONSELHOS
MUNICIPAIS DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Continuação Tabela 18
IMPACTOS AMBIENTAIS
RELACIONADOS
OBSERVAÇÕES

NÃO EXISTE DISPOSIÇÃO E INCINERAÇÃO NO MUNICÍPIO
IMPACTO POTENCIAL REPRESENTADO PELO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS.

TIPO DE TRATAMENTO: INCINERAÇÃO DOS RSS GRUPO B TRATAMENTO POR
MICRO-ONDAS DOS RSS GRUPO A e E;
INCINERADOR DO DAAE DESATIVADO TEMPORARIAMENTE DESDE AGOSTO DE
2010, DEVIDO À NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AMBIENTAL;
VERIFICAR O CUMPRIMENTO DOS ESTABELECIMENTOS GERADORES QUANTO A
EXISTÊNCIA DE PLANOS DE GESTÃO DE RSS, CONFORME EXIGE A RESOLUÇÃO
CONAMA 358/05

7.4- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Priorizar soluções consorciadas ou compartilhadas com municípios
pertencentes à bacia do Rio Carangola
ou bacias vizinhas,
considerando, critérios econômico-financeiros, proximidade dos locais
estabelecidos e as formas de prevenção de riscos ambientais;
• Reduzir a geração das diferentes tipologias de RSS no município;
• Disciplinar e orientar os geradores de RSS quanto às etapas de
segregação e ao manejo adequado dos resíduos na origem, de acordo
com sua tipologia, em todos os serviços de saúde;
• Elaborar os PGRSS das instituições públicas em consonância com as
diretrizes da PNRS. Estes Planos encontram-se em processo de
elaboração pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para todas as
unidades de saúde;
• Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização;
• Desenvolver indicadores de desempenho operacional e ambiental
relativo ao gerenciamento dos RSS:
Tabela 19: Sugestão de indicadores para RSS
Indicador
Resíduos de Serviços de
Saúde

Fórmula Cálculo
IRSS = ( RS044 * 1000 ) / (
POP URB )

Unidade Medida
kg/1000hab.dia

Onde:
RS044: Quantidade total coletada de RSS pela Prefeitura Municipal, próprio
gerador ou empresa contratada por ela (pequenos e grandes geradores)
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Interpretação:
Os valores obtidos com este indicador podem ser comparados com
resultados estaduais ou nacionais, de modo que se possa avaliar se a
geração de RSS encontra-se dentro de patamares aceitáveis.
• Reduzir a taxa de resíduos do grupo D destinados ao aterro sanitário,
por meio da criação e ampliação de programas de coleta de materiais
reutilizáveis e recicláveis, coleta diferenciada de matéria orgânica
facilmente degradável (resíduos compostáveis);
• Assegurar sustentabilidade econômico-financeira, sempre que possível,
mediante remuneração que permita recuperação dos custos dos
serviços prestados em regime de eficiência por tarifas e outros preços
públicos, em atividades, de acordo com o art. 45 do Decreto
7.217/2010 que regulamenta a Lei 11.445/2007 (Lei do Saneamento
Básico). Pretende-se a substituição do sistema de formulário
autodeclaratório para os pequenos geradores, pela implantação de
sistema de pesagem de todos os RSS, através de balança eletrônica
com emissor de tickets de pesagem, de modo a garantir efetivo
pagamento pelo serviço prestado. Esse equipamento deverá ser
fornecido e operado pela empresa responsável pela coleta dos RSS;
• Revisar análise através de critérios técnicos e financeiros, estudo da
viabilidade de reativação do incinerador ou se é compensador
continuar com a o transbordo e tratamento através de terceirizada.
7.4.1-Diretrizes
(responsabilidade
tratamento e disposição final)

das

empresas

de

coleta,

• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o melhor
desempenho da coleta, transporte e tratamento dos resíduos assim
como a saúde ocupacional e ambiental.
7.4.2- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Instituir o PGRSS e promover ações de adequação de estrutura física e
pessoal para sua efetiva implementação;
• Definir procedimentos e metas para a melhor segregação na origem e
redução da geração de resíduos que necessitam de tratamento e
disposição final diferenciados tendo em vista melhorarem o
desempenho da coleta e tratamento dos resíduos assim como a saúde
ocupacional e ambiental;
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• Participar dos programas de coleta seletiva de resíduos reutilizáveis e
recicláveis quando aplicável;
• Conhecer e promover ações para informação, orientação e educação
ambiental;
• Promover o debate e articulação interna, com outros geradores e o
poder público municipal tendo em vista o aprimoramento do sistema
de gerenciamento e a política de gestão municipal, visando o
cumprimento das metas estabelecidas neste plano;
• Encaminhar, devidamente acondicionados, remédios vencidos,
seringas e agulhas, mesmo as de aplicação de insulina, assim como
outros resíduos caracterizados como RSS, cuja origem seja residencial,
até a UBS mais próxima. Caracterizam-se como geradores de RSS,
para fins deste item, os moradores do domicílio.
7.5- Metas
• De 2014 a 2015, implantação do Sistema Municipal de Informações
sobre Resíduos e inserção das informações de RSS no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES);
• De 2014 a 2016, ampliar a participação a 100% dos estabelecimentos
de saúde em programas de coleta de materiais reutilizáveis e
recicláveis, coleta diferenciada de matéria orgânica facilmente
degradável (resíduos compostáveis);
• De 2014 a 2016 reduzir em 20% a parcela de resíduos encaminhados
a tratamento prévio à disposição final por meio de melhor segregação
dos resíduos na origem:
 10% de 2014 a 2015;
 20% de 2016 a 2017.
 De 2014 a 2015, registrar os PGRSS dos estabelecimentos de
saúde no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos.
7.6- Arranjos institucionais
Atualmente, a gestão dos RSS está dividida entre o serviço de coleta,
realizado pela Prefeitura Municipal, através da SMS e pelo Hospital
Natividade e os serviços de tratamento e disposição final por empresa
contratada. A unificação dos serviços a cargo de um único prestador
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propiciaria uma melhora significativa ao gerenciamento dessas atividades,
proporcionando ganho de eficiência, através da redução de despesas, maior
aproveitamento de pessoal, diminuição de retrabalho e distorções nos
dados, e unificação de contratos.
Embora os RSS sejam de responsabilidade do gerador, é importante a
intermediação do poder público, junto aos pequenos geradores para garantir
que o manejo desses resíduos, no que diz respeito à coleta, tratamento e
disposição final, efetive-se. Dado o alto custo e a dificuldade de
gerenciamento, é dificultoso para o pequeno gerador a contratação desses
serviços diretamente com empresas privadas.
A sustentabilidade econômico-financeira deverá ser assegurada
mediante remuneração que permita recuperação dos custos dos serviços de
coleta, tratamento e disposição final de RSS, prestados em regime de
eficiência por taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades, de acordo com
o art. 45 do Decreto 7.217/2010 que regulamenta a Lei 11.445/2007 (Lei do
Saneamento Básico).
• Órgãos municipais: Construir ações transversais entre órgãos públicos
como a SMMA, Vigilância Sanitária, SMS, SMECD.
7.7- Instrumentos legais
• Estabelecer em dispositivo legal as diretrizes técnicas visando
implantação de espaços específicos para manejo dos RSS em
estabelecimentos
geradores
desses
resíduos:
localização,
revestimentos, ventilação, isolamento, equipamentos, higienização
etc.;
• Estabelecer em dispositivo legal a exigência em projetos de edifícios
vinculados aos serviços de saúde (hospitais, Unidades Básicas de
Saúde – UBS, clínicas veterinárias, laboratórios de análises clínicas) da
incorporação de espaços destinados ao manejo de RSS.
7.8- Mecanismos de financiamento
• O Poder público municipal poderá realizar parcerias com governo
Federal e Estadual para ter acesso a linhas de financiamento para
atender, prioritariamente, às iniciativas de adequação de estrutura
física para o gerenciamento de resíduos em estabelecimentos de saúde
públicos;
• Obter incentivos criados pelo governo federal para elaboração de
consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a
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descentralização e a prestação de serviços públicos de coleta,
tratamento e disposição final de RSS.
7.9- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Registrar os PGRSS na Secretaria Estadual de Saúde e no Sistema
Municipal de Informações sobre Resíduos;
• Fiscalização dos geradores a cargo da vigilância sanitária municipal
quando da emissão dos alvarás de funcionamento.
7.10- Proibições
• Fica proibida a disposição final de RSS que apresentem características
de periculosidade sem tratamento prévio em aterros sanitários
licenciados para essa finalidade;
• Fica proibida a disposição de RSS junto à coleta seletiva ou à coleta de
RSD.
8.

Resíduos de Limpeza Urbana

‘Os resíduos de limpeza urbana são definidos de acordo com a PNRS
(BRASIL, 2010) como: “os originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana”
(art.13).
A definição dos resíduos de limpeza urbana da Política Nacional de
Saneamento Básico – Lei Federal nº 11.445/2007 (BRASIL, 2007) é mais
específica e define esses resíduos como: “de varrição, capina e poda de
árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços
pertinentes à limpeza pública urbana” (art.7).
Geralmente, esses resíduos são compostos por folhas, areia, solo,
capina, podas, materiais volumosos e inservíveis – mobiliário velho,
colchões, eletrodomésticos, madeiras – e rejeitos de varrição de feiras e
resíduos de construção civil (entulhos) de deposições irregulares em vias
públicas e áreas públicas.
Neste item serão incluídos os resíduos volumosos e inservíveis, bem
como os resíduos coletados pelos mutirões da dengue.
8.1- Diagnóstico
8.1.1- Coleta
A coleta dos resíduos de limpeza urbana de Natividade geralmente é
realizada pela equipe de varrição de poda de grama e capina da Empresa
contratada pelo Município. Por exemplo:
Resíduos de varrição: realizado por meio de empresa terceirizada,
sendo esses resíduos colocados em sacos plásticos recolhidos pela coleta
regular; a equipe de varrição é composta por 31 pessoas e os equipamentos
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utilizados são: carrinho lutocar, vassouras, vassourões, pás para lixo e sacos
plásticos para acondicionamento.
8.1.2- VARRIÇÃO DE VIAS
CALÇADA E SEM CALÇADA:

PÚBLICAS

E

LOGRADOUROS

COM

1. Extensão de varrição com calçada: 1.000 km/mês
2. Extensão de varrição sem calçada: 7.000 km/mês
3. Quantidade total de varredores: 31 funcionários
4. Formação: dupla de varredores com um carrinho lutocar, 2 vassourões, 2
vassouras, 2 pás e sacos plásticos de 100 litros.
Resíduos de poda de grama e capina: realizado pela Prefeitura por
meio de empresa terceirizada, sendo a equipe de poda composta por 16
funcionários. Os equipamentos utilizados na poda são roçadeiras costais e
ferramentas manuais, os veículos transportadores são três caminhões tipo
basculante e um tipo carroceria.
Resíduos de Feira livre: Os resíduos de feira livre, compostos por
restos de verduras, frutas, legumes e outros, são coletados após o término
da feira pelo caminhão de coleta de resíduo domiciliar (caminhão
compactador). Após o recolhimento dos resíduos é realizada a lavação da via
pública no trecho em que funcionou a feira.
Resíduos de raspagem e remoção de terra, areia e materiais
depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos: realizado pela
equipe de limpeza pública da SMDU; recolhidos pela mesma equipe que faz
serviço de capina.
Resíduos coletados de serviços de desobstrução e limpeza de bueiros:
realizado pela SMD. A equipe que faz desobstrução de bueiros é composta
por 2 servidores mais o motorista, que utilizam como equipamentos
picaretas, pás e outras ferramentas manuais. Um caminhão carroceria é
utilizado para o transporte dos materiais retirados e um caminhão tanque
(pipa) para lavação. Esses serviços não têm uma agenda predefinida, sendo
executados de acordo com as demandas que se apresentam.
Resíduos volumosos e inservíveis: coletado por meio de porta a porta
nos mutirões de combate a dengue, pela ação conjunta da secretaria
municipal de saúde e vigilância epidemiológica. A SMDU também faz a coleta
de volumosos irregularmente depositados em vias públicas e terrenos,
utilizando 1 caminhão basculante e uma pá carregadeira.
de

Os resíduos de poda e capina coletados pela equipe representam cerca
1010,84
toneladas/ano,
ou
seja,
aproximadamente
2,8
95

toneladas/dia. A taxa de coleta desses resíduos é de 18 g/hab.dia
(População de 15.075 habitantes de acordo com o Censo do IBGE, 2010).
Pode-se estimar a coletada de 10 m³/dia (13,3 toneladas/dia) de
resíduos de raspagem e remoção de terra, areia e materiais depositados
pelas águas pluviais. A taxa de coleta desses resíduos é de 88 g/hab.dia
(População de 15.075 habitantes de acordo com o Censo do IBGE, 2010).
De acordo com informações fornecidas, por meio de questionário de
entrevista deste estudo, pela Secretaria Municipal de Saúde não existe uma
estimativa de coleta de material realizado em atividades de combate a
dengue.
A empresa prestadora do serviço de limpeza urbana também não
soube informar o volume de outros materiais recolhidos anualmente, como
por exemplos pneus, móveis domésticos, aparelhos eletrônicos, colchões,
madeiras, etc.
8.2- Caracterização física
Os resíduos de limpeza urbana são compostos principalmente por
folhas, areia, solo, capina, podas, materiais volumosos e inservíveis –
mobiliário velho, colchões, eletrodomésticos, madeiras – e rejeitos de
varrição de feiras.
Para caracterização física detalhada desses resíduos é sugerida à
adoção de metodologia semelhante à utilizada para caracterização dos
resíduos domiciliares. A amostragem desses resíduos deverá ser realizada
nos locais de destinação final ambientalmente adequada, a fim de possuir
uma amostra representativa.
8.3- Destinação final ambientalmente adequada (transbordo,
tratamento e disposição final)
Os resíduos volumosos e inservíveis encaminhados para o aterro
controlado, ainda são dispostos em área inadequada, sem destinação final
ambientalmente correta
Pneus: sem destino final correto
Móveis estofados (sofás e colchões): sem destino final correto
Metais: encaminhados para comercialização
Empresa ou por catadores individuais;

pelos

catadores

da
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Moveis de madeira: sem destino final correto.
Os resíduos de varrição, asseios de equipamentos públicos, e limpeza
de bueiros têm como destinação final o aterro sanitário.
Por fim, esses resíduos têm como disposição final o aterro controlado
do Município.
Os resíduos originários de serviços de raspagem e remoção de terra,
areia e materiais depositados pelas águas pluviais são encaminhados
diretamente para disposição final no aterro controlado do Município, assim
como os resíduos de poda e capina.
8.4- Legislação e programas de gestão no âmbito municipal
O município de Natividade não conta com legislações difusas relativas
à gestão e gerenciamento dos resíduos de limpeza urbana.
Tabela 20: Resumo do diagnóstico dos Resíduos de Limpeza Urbana
ELEMENTO
INFORMAÇÕES
LEGISLAÇÕES E PROGRAMAS
O Município não dispõe de legislação específica
RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E
PREFEITURA MUNICIPAL –Empresa Terceirizada
GERENCIAMENTO
ORIGEM
OS ORIGINÁRIOS DA VARRIÇÃO, LIMPEZA DE LOGRADOUROS E
VIAS PÚBLICAS E OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
QUANTIDADE COLETADA
PODA E CAPINA: 2,8 TONELADAS/DIA
RASPAGEM E REMOÇÃO DE TERRA E MATERIAIS DEPOSITADOS
PELAS ÁGUAS PLUVIAIS: 10m³/dia (13,3 TONELADAS/DIA)
ÍNDICE DE GERAÇÃO

TAXAS, TARIFAS E FORMAS DE
COBRANÇA
TIPO E ABRANGÊNCIA DA COLETA

SETORES DE COLETA E
FREQUÊNCIA
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA
CLASSIFICAÇÃO
FORMAS DE DESTINAÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADA

PODA E CAPINA: 18 g/hab.dia
RASPAGEM E REMOÇÃO DE TERRA E MATERIAIS DEPOSITADOS
PELAS ÁGUAS PLUVIAIS: 88 g/hab.dia
Não existem formas de cobrança regulamentadas

Empresa terceirizada: RECOLHE OS RESÍDUOS DE VARRIÇÃO,
PODA E CAPINA E FAZ ASSEIO DE TÚNEIS E ESCADARIAS;
A DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS SÃO FEITAS PELA
SMDU;
COLETA NÃO DEFINIDA EM SETORES E SUA FREQUÊNCIA
PODE VARIAR
VER RECOMENDAÇÕES
---PODA E CAPINA: ATERRO CONTROLADO
DEMAIS RESÍDUOS: SEM DESTINAÇ
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Continuação Tabela 20
ELEMENTO

INFORMAÇÕES

TIPO DE DISPOSIÇÃO FINAL

RASPAGEM E REMOÇÃO DE TERRA E MATERIAIS
DEPOSITADOS PELAS ÁGUAS PLUVIAIS: SEM DISPOSIÇÃO
DEFINIDA

IMPACTOS AMBIENTAIS
RELACIONADOS
OBSERVAÇÕES

----

INEXISTÊNCIA DE DADOS QUANTITATIVOS DE ALGUNS
RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA (LIMPEZA DE BUEIROS E
RASPAGEM)
RECOMENDA-SE A IMPLANTAÇÃO DE ÁREA PARA TRIAGEM E
ARMAZENAMENTO ADEQUADO, NA QUAL PODERÁ SER
INSERIDA A PARTICIPAÇÃO DE CATADORES
RECOMENDA-SE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE
ESCOLHA DE ÁREA PARA TRITURAR E ARMAZENAR OS
RESÍDUOS DE PODA E CAPINA

8.5- Diretrizes e Metas
8.5.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Criar indicadores de desempenho operacional e ambiental relativo ao
gerenciamento dos resíduos de limpeza urbana;
• Disciplinar e orientar a ação dos agentes envolvidos na limpeza
urbana;
• Dispor de ações facilitadoras especiais para varrição de locais onde
existam feiras livres, eventos ou acúmulo de resíduos devido a chuvas
intensas e alagamentos;
• Cadastrar e orientar os geradores, transportadores e demais
envolvidos na limpeza urbana, a fim de criar planos de gestão voltados
às necessidades locais;
• Promover mutirões de coleta de resíduos de limpeza urbana para
combate a dengue;
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o planejamento
para melhorar o desempenho do manejo dos resíduos de limpeza
urbana;
• Criar o plano de gerenciamento de resíduos de limpeza urbana, com
base nas premissas apontadas neste plano de gestão e na PNRS, o
qual deverá envolver programas e ações de capacitação técnica para
implantação e operacionalização do gerenciamento integrado dos
resíduos de limpeza urbana;
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• Reduzir a taxa de resíduos de limpeza urbana destinados a
aterramento, por meio de incentivos para triagem e reciclagem;
• Estabelecer procedimentos que favoreçam a segregação dos resíduos
de limpeza urbana, diretamente na fonte geradora ou em PEVs –
Pontos de Entrega de Volumosos;
• Aprimorar os procedimentos de manejo dos bolsões de entulho (PEVs),
a fim de aumentar a eficiência desse tipo de serviços de limpeza
pública prestado pelo município;
• Dispor de áreas devidamente licenciadas para o gerenciamento dos
resíduos de limpeza urbana;
• Estabelecer e implantar procedimentos de gerenciamento dos resíduos
de serviços de asseio de escadarias, monumentos, abrigos e sanitários
públicos, de acordo com as diretrizes que serão apontadas no PMSB;
• Estabelecer e implantar procedimentos de gerenciamento dos resíduos
de raspagem e remoção de terra, areia e materiais depositados pelas
águas pluviais em logradouros públicos, de acordo com as diretrizes do
PMSB;
• Estabelecer e implantar procedimentos de gerenciamento dos resíduos
coletados de serviços de desobstrução e limpeza de bueiros, de acordo
com as diretrizes a serem apontadas no PMSB.
• Fazer levantamento das lixeiras alocadas em vias públicas, mapeando
sua localização, capacidade volumétrica e sistema de recolhimento dos
resíduos nelas depositados;
• Promover estudo para implantação de maior número de lixeiras com
capacidade entre 10 e 20 litros, em logradouros públicos, priorizando
as vias centrais da cidade. Em praças, jardins e outros locais de
aglomeração de pessoas, considerar a colocação de lixeiras maiores,
entre 50 e 100 litros;
• Promover estudo de viabilidade técnica e econômica para a instalação
de lixeiras enterradas ou semienterradas, com capacidade para até
3,00 metros cúbicos, em locais onde seu posicionamento não
comprometa o tráfego de pedestres e onde seja possível a logística de
recolhimento dos resíduos ali depositados, bem como manutenção e
limpeza destes dispositivos. A opção por esse tipo de contêiner para o
recebimento de resíduos deverá representar economia no serviço de
coleta pública de resíduos uma vez que os cidadãos poderão levar seu
lixo a estes pontos, diminuindo assim o serviço de coleta porta a
porta;
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• Estudar a viabilidade de adoção de sistema de varredeira mecanizada
para vias expressas, avenidas e ruas, com ou sem canteiro central,
que possuam grande fluxo de veículos e também outras vias onde em
determinado período do dia (geralmente o noturno) não haja
estacionamento de veículos junto ao meio fio. Essas varredeiras
podem
representar,
quando
devidamente
dimensionadas
e
especificadas e dentro de roteiros adequados, economia significativa
de mão de obra no sistema de varrição e consequentemente menor
custo.
8.5.2- Diretrizes (responsabilidade da empresa de coleta e
disposição final)
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos.
8.6- Metas
• De 2014 a 2016, implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos
de Limpeza Urbana do município, e seu Sistema Municipal de
Informações sobre Resíduos;
• Implantação de procedimentos de gerenciamento dos resíduos de
limpeza urbana compatíveis com o PMSB, até 2016;
• Até 2015, recuperar significativamente como reutilizáveis e recicláveis
os resíduos de limpeza urbana coletadas nas campanhas de combate a
dengue.
 Reduzir em 60% a massa de
aterramento, entre 2014 e 2023:
 15% de 2015 a 2016;

resíduos

destinados

ao

 30% de 2016 a 2017;
 45% de 2018 a 2019;
 60% de 2020 a 2023.
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8.7- Arranjos institucionais
• Descrever as formas e limites do cumprimento das responsabilidades
do poder público local e geradores na gestão e gerenciamento
integrado dos resíduos de limpeza urbana gerados no município, sem
prejuízos das competências de controle e fiscalização dos órgãos
federais e estaduais; O código municipal de posturas já regula essa
relação entre poder público e geradores;
• Construir ações transversais entre órgãos municipais como a SMDU,
SMMA, Vigilância Sanitária, SMPF;
• Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos
resíduos de limpeza urbana, SMDU, SMMA, SMPF e a sociedade.
8.8- Instrumentos legais
• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Limpeza Urbana) para o manejo,
disciplinamento dos fluxos e dos agentes envolvidos, facilitação da
destinação ambientalmente adequada dos resíduos, e disposição final
ambientalmente adequada rejeitos gerados no município;
• Propor legislação incentivando a logística reversa de móveis estofados
inservíveis através das revendas e fabricantes através do recolhimento
do móvel velho quando da compra de um novo se assim o desejar o
comprador.
8.9- Mecanismos de financiamento
• O Poder público municipal poderá realizar parcerias com governo
Federal e Estadual para ter acesso a linhas de financiamento para
atender, prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da
geração dos resíduos de limpeza urbana;
• Obter incentivos criados pelo governo federal para elaboração de
consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a
descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam
resíduos de limpeza urbana.
8.10- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Realizar ações para o controle social (transparência nas informações e
divulgação das ações) e fiscalização do conjunto de agentes
envolvidos, definidas em programa específico.
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8.11- Proibições
• Ficam proibidos a destinação ou disposição final dos resíduos de
limpeza urbana em corpos hídricos, os lançamentos “in natura” a céu
aberto, a queima de resíduos a céu aberto, instalações e
equipamentos não licenciados para essa finalidade.
9.

Resíduos de Transporte
Os resíduos de serviços de transportes são definidos de acordo com a
PNRS (BRASIL, 2010) como: “Os originários de portos, aeroportos,
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de
fronteira” (art.13).
A composição desses resíduos pode ser bastante heterogênica
dependendo da localização do município (p. ex.: cidade litorânea), e
atividades envolvidas por esses serviços.
9.1- Diagnóstico
9.1.1- Coleta
Os serviços de transportes que atuam no município de Natividade são:
terminal rodoviário.
No município existe apenas um terminal rodoviário, de integração do
transporte público urbano intermunicipal. Este terminal é atendido pelo
serviço de limpeza urbana do Município.
9.1.2- Caracterização física
Para caracterização física detalhada desses resíduos é sugerida à
adoção de metodologia semelhante à utilizada para caracterização dos
resíduos domiciliares. A amostragem desses resíduos deverá ser realizada
na área de armazenamento temporária dos resíduos, a fim de possibilitar
uma amostra representativa.
9.3- Destinação final ambientalmente
tratamento e disposição final)

adequada

(transbordo,

Os resíduos não perigosos e não inertes – os quais podem ser
considerados resíduos de limpeza urbana, resíduos domiciliares e resíduos
de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços – coletados do
terminal rodoviário pela coleta regular têm como destino final o aterro
controlado do Município
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9.4- Legislação e programas de gestão no âmbito municipal
O município de Natividade ainda não conta com legislações e
programas relativos a gestão e gerenciamento de serviços e resíduos de
transporte.
9.5- Resumo
O Quadro abaixo apresenta um resumo da situação atual da gestão e
gerenciamento dos resíduos de serviços de transportes de Natividade-RJ
Tabela 21: Resumo do diagnóstico dos Resíduos de Transporte em Natividade

RESUMO
ELEMENTO
LEGISLAÇÕES E PROGRAMAS

INFORMAÇÕES
NÃO EXISTE PLANO MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
PREFEITURA MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO E
GERENCIAMENTO
ORIGEM
OS ORIGINÁRIOS DE RODOVIÁRIOS E
QUANTIDADE COLETADA
---ÍNDICE DE GERAÇÃO
---TAXAS, TARIFAS E FORMAS DE COBRANÇA NÃO EXISTE

Continuação Tabela 21

ELEMENTO
TIPO E ABRANGÊNCIA DA COLETA

INFORMAÇÕES
COLETA REGULAR)

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

NADA CONSTA SOBRE CARACTERIZAÇÕES
FÍSICAS
----

CLASSIFICAÇÃO
FORMAS DE DESTINAÇÃO

TIPO DE DISPOSIÇÃO FINAL
ESTIMATIVA DE CUSTOS ENVOLVIDOS
IMPACTOS AMBIENTAIS RELACIONADOS
OBSERVAÇÕES

RECICLÁVEIS: CENTRAL DE TRIAGEM DA
COLETA SELETIVA
DEMAIS RESÍDUOS: ATERRO CONTROLADO
ATERRO CONTROLADO
------NECESSIDADE DE DADOS QUALITATIVOS E
QUANTITATIVOS

9.6- Diretrizes e Meta
9.6.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Criar indicadores de desempenho operacional e ambiental relativo ao
gerenciamento dos resíduos de serviços de transportes;
• Disciplinar, no que couber, e fiscalizar a ação dos agentes envolvidos;
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• Disciplinar e orientar os usuários para promover o correto
acondicionamento para a coleta, de forma sanitariamente adequada,
compatível com a quantidade e qualidade dos resíduos;
• Facilitar e disciplinar o armazenamento de forma sanitariamente
adequada.
9.6.2- Diretrizes (responsabilidade
tratamento e disposição final)

das

empresas

de

coleta,

• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos;
• Possuir, se necessário, Certificado de Movimentação de Resíduos de
Interesse Ambiental (Cadri) para encaminhar os resíduos classificados
como de interesse ambiental para unidades de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposição final, devidamente
licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes.
9.6.3- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Implantar plano de gerenciamento que contemple os resíduos de
serviços de transportes, com base nas premissas apontadas neste
plano de gestão, o qual deverá envolver programas e ações de
capacitação técnica para implantação e operacionalização do
gerenciamento integrado dos resíduos de serviços de transportes e
também em obediência às normas federais e estaduais específicas
para o setor de transportes, através das agências regulamentadoras;
• Reduzir a taxa de resíduos de serviços de transportes destinados para
estação de transbordo e aterro sanitário;
• Promover programas que visam o encerramento da disposição
irregular dos resíduos considerados de significativo impacto ambiental
gerados nos locais de serviços de transporte – terminal e garagens de
manutenção, óleo lubrificante, óleo comestível, filtro de óleo
lubrificante, baterias automotivas, pilhas e baterias, produtos
eletrônicos e lâmpadas contendo mercúrio e pneus.
• Estabelecer procedimentos que favoreçam a segregação dos resíduos
em reutilizáveis e recicláveis, matéria orgânica facilmente degradável
(resíduos compostáveis), e rejeitos diretamente na fonte geradora;
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• Participar dos programas de coleta diferenciada de resíduos orgânicos
facilmente
degradáveis
(resíduos
compostáveis),
e
resíduos
reutilizáveis e recicláveis (resíduos da coleta seletiva);
• Utilizar recursos facilitadores para entrega voluntária de resíduos
(contêineres e PEVs – Pontos de Entrega Voluntária de Recicláveis);
• Conhecer as ações para informação, orientação e educação ambiental.
9.7- Metas
• De 2014 a 2016, garantir o cumprimento das diretrizes do plano
municipal de gerenciamento;
• Redução significativa de resíduos considerados de significativo impacto
ambiental até 2016;
• De 2014 a 2016, estruturação e implementação do sistema de logística
reversa para os resíduos considerados de significativo impacto
ambiental.
9.8- Arranjos institucionais
• Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos
resíduos de serviços de transportes (SMMA, SMT, Vigilância Sanitária),
responsáveis pelo gerenciamento (empresas terceirizadas de gestão
de terminal rodoviário) e a sociedade.
9.9- Instrumentos legais
• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Transporte) para o
manejo, disciplinamento dos fluxos e dos agentes envolvidos,
facilitação da destinação ambientalmente adequada dos resíduos, e
disposição final ambientalmente adequada rejeitos gerados no
município.
9.10- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Estabelecer parcerias entre os responsáveis pela gestão dos resíduos
de serviços de transportes com o poder público para checar o
cumprimento das metas estabelecidas, e com isso prever, corrigir ou
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melhorar o processo de gestão, com foco
desenvolvimento baseado na melhoria contínua;
•

em

um

ciclo

de

Promover a identificação e cadastramento dos geradores, para que os
responsáveis pela gestão possam monitorar, controlar e fiscalizar o
funcionamento do sistema.

10. RESÍDUOS DE MINERAÇÃO
• Os resíduos de mineração são definidos de acordo com a PNRS
(BRASIL, 2010) como: “os gerados na atividade de pesquisa,
extração ou beneficiamento de minérios” (art.13).
• Geralmente, esses resíduos são representados por resíduos
provenientes de pedreiras, portos de areia, extração de minérios,
pesquisas de prospecção (gás, petróleo), bem como beneficiamento de
minérios para indústria (cloretos, nitratos, fosfatos, enxofre).
• De acordo com Borma e Soares (2002) podemos classificar os resíduos
sólidos gerados em operações de lavra e processamento de minérios
como, estéreis e rejeitos.
• Estéreis são materiais extraídos fisicamente por meio de explosivos ou
escavações das camadas de cobertura, camadas intermediárias ou que
circundam o mineral de interesse. Esses resíduos geralmente são
dispostos em pilhas sem estrutura de contenção e, granulometria
bastante variada (BORMA E SOARES, 2002).
• Os rejeitos são materiais resultantes das operações de beneficiamento
e metalurgia extrativa. Essas matérias são muitas vezes confinadas
em barragens de contenção, e possuem granulometria pouco dispersa
e mais fina quando comparada aos estéreis (BORMA E SOARES, 2002).
• De acordo com os supracitados autores os estéreis também merecem
atenção por parte dos gestores devido à possibilidade de causarem
contaminação de corpos hídricos superficiais e subterrâneos pelas
denominadas drenagens ácidas de mina (DAM).
• No Brasil os recursos minerais são de competência do Ministério de
Minas e Energia, o qual possui entre outros órgãos que auxiliam nas
várias regulamentações, a Companhia de Pesquisa de Recursos
Minerais (CPRM) e o Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM).
10.1- Diagnóstico

10.1.1- Coleta
• A coleta dos resíduos de mineração não possui frequência específica,
sendo que esta é de responsabilidade do gerador.
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10.1.2-Caracterização física dos resíduos de mineração
• Esses resíduos pertencem a uma área complexa que exige uma
avaliação específica de cada caso, levando em consideração o tipo de
atividade desenvolvida.
• É importante salientar que esses resíduos deverão ser classificados de
acordo com compêndio de normas da ABNT – NBR 10.004:2004, NBR
10.005:2004, NBR 10.006:2004, NBR 10.007:2004.
• Para caracterização simplificada desses resíduos é sugerido o
monitoramento dos Controles de Transporte de Resíduos (CTRs), o
qual indica a procedência, quantidade e tipo de resíduo transportado.
O monitoramento desses resíduos deverá ser realizado no local de
destinação final ambientalmente adequada, a fim de possibilitar uma
amostragem representativa.
10.2- Destinação final ambientalmente
armazenamento e disposição final)

adequada

(transbordo,

O Município de Natividade não licencia atividades de mineração
sendo estas de competência do órgão estadual (INEA). Entretanto, ao
pesquisar o Portal do Licenciamento do órgão estadual não
encontramos nenhuma atividade de mineração no Município, o que
leva a concluir que as possíveis aqui existentes sejam clandestinas,
irregulares e ilegais,
10.3- Diretrizes e Metas
10.3.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Identificar e cadastrar os empreendedores de atividades de mineração
e cobrar a regularização ambiental dos mesmos, oferecendo apoio o
orientação específica.
• Criar indicadores de desempenho operacional e ambiental relativo ao
gerenciamento dos resíduos de mineração;
• Disciplinar e executar a ação dos agentes envolvidos;
• Disciplinar e orientar os usuários para promover o correto
acondicionamento e armazenamento, de forma sanitariamente
adequada, compatível com a quantidade e qualidade dos resíduos;
• Exigir dos geradores o uso de tecnologias que minimizem os impactos
negativos, bem como suas medidas mitigadoras;
• Implantar plano municipal de gerenciamento que contemple os
resíduos de mineração, com base nas premissas apontadas neste
plano de gestão, o qual deverá envolver programas e ações de
capacitação técnica para implantação e operacionalização do
gerenciamento integrado dos resíduos de serviços de transportes;
107

• Exigir dos geradores a elaboração e implantação de planos de
gerenciamento de resíduos de mineração, em nível local, que estejam
em consonância com a PNRS.
10.2.2- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Possuir, se necessário, Cadri para encaminhar os resíduos classificados
como de interesse ambiental para unidades de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposição final, devidamente
licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes;
• Conhecer as ações para informação, orientação e educação ambiental.
10.4- Metas
• De 2014 a 2015, identificação e cadastro dos geradores, buscando sua
regularização ambiental
• De 2014 a 2015 implantação do Plano Municipal de Gerenciamento de
Resíduos de Mineração do município, e seu Sistema Municipal de
Informações sobre Resíduos;
• Até 2016, os geradores devem elaborar planos de gerenciamento de
resíduos de mineração;
• De 2015 a 2017, garantir o cumprimento das diretrizes do plano
municipal de gerenciamento.
10.5- Arranjos institucionais
• Construir ações transversais entre órgãos públicos como a SMMA,
Vigilância Sanitária, SMS, CEDAE – proteção aos mananciais, CPRM e o
DNPM.
10.6- Instrumentos legais
• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos de Mineração) para o manejo,
disciplinamento dos fluxos e dos agentes envolvidos, facilitação da
destinação ambientalmente adequada dos resíduos, e disposição final
ambientalmente.
10.7- Mecanismos de financiamento
• Realizar parcerias com governo Federal e Estadual para ter acesso a
linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas
de prevenção e redução da geração dos resíduos de mineração.
10.8- Fiscalização e instrumentos de controle social
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• Estabelecer parcerias entre os responsáveis pela gestão dos resíduos
de mineração com o poder público para checar o cumprimento das
metas estabelecidas, e com isso prever, corrigir ou melhorar o
processo de gestão, com foco em um ciclo de desenvolvimento
baseado na melhoria contínua;
• Promover a identificação e cadastramento dos geradores, para que os
responsáveis pela gestão possam monitorar, controlar e fiscalizar o
funcionamento do sistema.
10.9- Proibições
• 10.10.7.1. Ficam proibidas a destinação ou disposição final de resíduos
ou rejeitos em áreas não licenciadas para tais atividades.
11. RESÍDUOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL
Os resíduos de significativo impacto ambiental consistem em produtos
que após o consumo resultam em resíduos que podem afetar o meio
ambiente, conforme descrito na Resolução SMA 038/2011. São eles:
a) Óleo lubrificante automotivo;
b) Óleo Comestível;
c) Filtro de óleo lubrificante automotivo;
d) Baterias automotivas;
e) Pilhas e Baterias;
f) Produtos eletroeletrônicos;
g) Lâmpadas contendo mercúrio;
h) Pneus (art.1º).
De acordo com a PNRS (BRASIL, 2010) esses resíduos são 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 (art.33).
É importante salientar que esses resíduos deverão ser classificados de
acordo com compêndio de normas da ABNT – NBR 10.004:2004, NBR
10.005:2004, NBR 10.006:2004, NBR 10.007:2004.
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11.1- Diagnóstico
11.1.2-Óleo comestível, óleos lubrificantes e filtro de óleo
lubrificante automotivo
Os óleos e gorduras de uso domiciliar possuem origem vegetal ou
animal, tais como: óleos de soja, milho, canola, girassol e demais
oleaginosas, bem como gordura vegetal hidrogenada e gordura de origem
animal (banha).
Atualmente, muitas residências, restaurantes, bares e lanchonetes
fazem o descarte inadequado desses óleos e gorduras diretamente na pia da
cozinha. Esse procedimento pode causar impactos negativos à infraestrutura
urbana e meio ambiente, como:
• entupimento das redes de coleta de esgoto
impermeabilização de solos e poluição das águas.

(Figura

41),

De acordo com a Resolução Conama nº 357/2005, os óleos vegetais e
gorduras animais não podem ser lançados nas águas em concentração
superior a 50 mg/L. Isso significa que a cada litro de óleo ou gordura
despejados na pia podem contaminar cerca de 25.000 litros de água.
O Município de Natividade não possui Legislação ou Programa para coleta
de óleos comestíveis.
11.1.3- Pilhas e baterias
De acordo com a Resolução Conama nº. 257 de 30 de junho de 1999 e a
Resolução Conama nº. 263 de 12 de novembro de 1999, as quais tratam
sobre a gestão e gerenciamento de pilhas e baterias, considera-se:
I - bateria: conjunto de pilhas ou acumuladores recarregáveis interligados
convenientemente (NBR 7039/87);
II - pilha: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante conversão
geralmente irreversível de energia química (NBR 7039/87);
III - acumulador chumbo–ácido: acumulador no qual o material ativo das
placas positivas é constituído por compostos de chumbo, e os das placas
negativas essencialmente por chumbo, sendo o eletrólito uma solução de
ácido sulfúrico (NBR 7039/87);
IV - acumulador (elétrico): dispositivo eletroquímico constituído de um
elemento, eletrólito e caixa, que armazena, sob forma de energia química, a
energia elétrica que lhe seja fornecida e que a restitui quando ligado a um
circuito consumidor (NBR 7039/87);
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V - baterias industriais: são consideradas baterias de aplicação industrial,
aquelas que se destinam a aplicações estacionárias, tais como
telecomunicações, usinas elétricas, sistemas ininterruptos de fornecimento
de energia, alarme e segurança, uso geral industrial e para partidas de
motores diesel, ou ainda tracionárias, tais como as utilizadas para
movimentação de cargas ou pessoas e carros elétricos;
VI - baterias veiculares: são consideradas baterias de aplicação veicular
aquelas utilizadas para partidas de sistemas propulsores e/ou como principal
fonte de energia em veículos automotores de locomoção em meio terrestre,
aquático e aéreo, inclusive de tratores, equipamentos de construção,
cadeiras de roda e assemelhados;
VII - pilhas e baterias portáteis: são consideradas pilhas e baterias portáteis
aquelas utilizadas em telefonia, e equipamentos eletroeletrônicos, tais como
jogos, brinquedos, ferramentas elétricas portáteis, informática, lanternas,
equipamentos fotográficos, rádios, aparelhos de som, relógios, agendas
eletrônicas, barbeadores, instrumentos de medição, de aferição,
equipamentos médicos e outros;
VIII - pilhas e baterias de aplicação especial: são consideradas pilhas e
baterias de aplicação especial aquelas utilizadas em aplicações específicas de
caráter científico, médico ou militar e aquelas que sejam parte integrante de
circuitos eletroeletrônicos para exercer funções que requeiram energia
elétrica ininterrupta em caso de fonte de energia primária sofrer alguma
falha ou flutuação momentânea (art.2º).
O Município de Natividade não possui Legislação ou Programa
específico para coleta destes materiais.
11.1.4- Resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE)
Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) são
popularmente conhecidos como lixo tecnológico ou lixo eletrônico. Esses
resíduos podem ser definidos de acordo com a Lei Estadual 13.576 (SÃO
PAULO, 2009) como:
• os aparelhos eletrodomésticos e os equipamentos e componentes
eletroeletrônicos de uso doméstico, industrial, comercial ou no setor
de serviços que estejam em desuso e sujeitos à disposição final, tais
como:
I. componentes e periféricos de computadores;
II. monitores e televisores;
III. acumuladores de energia (baterias e pilhas);
IV. produtos magnetizados (art.2).
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O Município de Natividade não possui Legislação ou Programa
específico para este tipo de resíduo.
A seguir será apresentada uma descrição sucinta do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos que poderá ser elaborado.
11.1.4.1- Captação: Será feita nos PEVs – Pontos de Entrega Voluntária de
Recicláveis –, através da Coleta Seletiva e na Unidade de Recepção, Triagem
e Destinação Final de resíduos eletroeletrônicos, a ser implantada em local a
ser identificado e licenciado pelo órgão estadual competente
16.1.4.2- Recepção e Cadastro: O material recebido será cadastrado
identificando-se sua origem, quantidade e outros dados.

11.1.4.3- Estocagem Provisória: Após o cadastramento o material será
encaminhado para ponto de estocagem provisória aguardando expedição
para a triagem.
11.1.4,4- Triagem: Na triagem será efetuada a seleção dos materiais por
tipo, característica, sua classificação como inservível, recuperável, reciclável
etc. e seu encaminhamento para a fase seguinte.
11.1.4.5- Destinação Final Direta: Prevê o encaminhamento dos resíduos
para recicladoras autorizadas, empresas de tratamento e ou disposição final
em aterros classe I ou II conforme o tipo de resíduo.
11.1.4.6- Desmanufatura: A fase de desmanufatura visando à
desmontagem dos equipamentos para agregar valor a seus componentes
seria implantada mediante parceria com empresas privadas, ONGs ou
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).
11.1.4.7- Remanufatura: Esta fase visa à recuperação dos equipamentos
para serem utilizados novamente com a mesma função original. Essa fase
também seria implantada mediante parceria.
Essas ações têm como finalidade atender à demanda por destinação
final adequada para esses equipamentos até que se estabeleça e que esteja
em pleno vigor a política de logística reversa para esses resíduos.
11.1.5- Lâmpadas Fluorescentes
O município de Natividade ainda não possui Legislação ou Programa de
coleta de lâmpadas fluorescentes. Também não existe um monitoramento
diagnóstico no comércio local sobre o volume de matéria produzido no
Município.
112

Pneus inservíveis para rodagem
De acordo com a Resolução Conama nº. 416, de 30 de setembro de
2009 – dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por
pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras
providências – define pneus inservíveis como: “pneu usado que
apresente danos irreparáveis em sua estrutura não se prestando
mais à rodagem ou à reforma” (art. 2º).
O Município de Natividade ainda não possui Legislação ou Programa
específico para este tipo de resíduos, assim como não há um controle
diagnóstico de produção.
11.1.6-

11.1.7- Vidros Especiais
Além dos resíduos de significativo impacto ambiental listados na
Resolução SMA 038/2011, há outros que podem ser classificados como
especiais, a exemplo de determinados tipos de vidro, tais como laminados,
temperados, aramados, cuja reciclagem requer tecnologias mais complexas
que as empregadas para os vidros comuns.
O Município de Natividade ainda não possui Legislação ou Programa
específico para este tipo de resíduos, assim como não há um controle
diagnóstico de produção
11.2- Diretrizes e Metas
11.2.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Incentivar os processos de implantação da logística reversa,
estabelecidas nos acordos setoriais de cada cadeia produtiva;
• Promover programas que visam o encerramento da disposição
irregular dos resíduos considerados de significativo impacto ambiental,
conforme a Resolução SMA 038/2011;
11.2.2- Diretrizes (responsabilidade
tratamento e disposição final)

das

empresas

de

coleta,

• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos;
• Possuir, se necessário, Cadri para encaminhar os resíduos classificados
como de interesse ambiental para unidades de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposição final, devidamente
licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes.

113

11.2.3- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Utilizar recursos facilitadores para entrega voluntária de resíduos;
• Conhecer as ações para logística reversa de cada resíduo.
11.3- Metas
 De 2015 a 2016, implantação do Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Significativo Impacto Ambiental do município, e seu
Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos;
 De 2015 a 2016, cumprir as metas nacionais, estabelecidas nos
acordos setoriais de cada resíduo;

 Até 2018, redução considerável de resíduos de significativo
impacto ambiental.
11.4- Arranjos institucionais
Vide item nos itens anteriores Arranjos Institucionais.
11.5- Instrumentos legais
• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Significativo Impacto Ambiental) para
facilitar a implantação da logística reversa no município;
• Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para
os Resíduos Sólidos, que envolva escolas, universidades, empresas,
ONGs, associações de bairros e cooperativas de catadores.
11.6- Fiscalização e instrumentos de controle social
Vide itens anteriores Fiscalização e Instrumentos de Controle
Social.
11.7- Proibições
• Fica proibida a disposição de resíduos considerados de significativo
impacto ambiental na coleta regular, conforme a Resolução SMA
038/2011; bem como quaisquer outros cujas características causem
dano à saúde pública e ao meio ambiente.
12. RESÍDUOS INDUSTRIAIS (RI)
Os resíduos industriais (RI) são popularmente conhecidos como lixo
industrial. Esses resíduos podem ser definidos de acordo com a PNRS
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(BRASIL, 2010) como: “os gerados nos processos produtivos e
instalações industriais” (art.13).
Nos RI estão incluídos os resíduos oriundos de diversas cadeias
produtivas industriais. Esses resíduos pertencem a uma área complexa e
exigem uma avaliação específica de cada caso, para que seja adotada uma
solução técnica e econômica em sua gestão.
Geralmente, esses resíduos são classificados de acordo com a NBR 10.004
(BRASIL, 2004) como resíduos Classe I (perigosos), Classe II-A (não
perigosos e não inertes), e em alguns casos como Classe II-B (não perigosos
e inertes).
De acordo com a PNRS (BRASIL, 2010) compete aos geradores de RI a
elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o qual poderá ser
realizado de modo simplificado para microempresas e empresas de pequeno
porte.
Os planos de gerenciamento deverão ser apresentados à SMMA,
quando do licenciamento ambiental ou sua renovação.

12.1- Diagnóstico
11.1.2- Coleta
A coleta desse tipo de resíduo é específica para cada cadeia produtiva
envolvida. A responsabilidade pela coleta desse tipo de resíduo é do gerador,
sendo que esses contratam empresas particulares para destinação final
ambientalmente correta.
Em Natividade só existem empresas consideradas de nível artesanal na
produção destes resíduos.
12.1.3- Caracterização física e Classificação
Esses resíduos pertencem a uma área complexa que exige uma
avaliação específica de cada caso, levando em consideração o tipo de
atividade desenvolvida.
É importante salientar que esses resíduos deverão ser classificados de
acordo com compêndio de normas da ABNT – NBR 10.004/ 2004, NBR
10.005/ 2004, NBR 10.006/ 2004, NBR 10.007/ 2004.
Para caracterização simplificada desses resíduos é sugerido o
monitoramento dos Cadris, o qual indica a procedência, quantidade e tipo de
resíduo transportado.
12.2- Geradores potenciais de RI em Natividade-RJ
No município de Natividade são apenas da categoria de pequenos
geradores. São eles:
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• Pequenos geradores: microempresas e empresas que fabricam móveis,
produtos alimentícios, eletroeletrônicos, artefatos de cimento e
plástico, impressos e produtos de metal (serralherias, sucateiros);
Não existe na SMMA um cadastro deste geradores, o qual deverá ser
elaborado.
12.3- Destinação final ambientalmente adequada
Como a coleta, a destinação final é específica para cada cadeia
produtiva envolvida, sendo de responsabilidade do gerador.
12.4- Legislação e programas de gestão no âmbito municipal
O município de Natividade ainda não conta com legislações e
programas, em nível local, relativos à gestão e gerenciamento dos RI.
12.5- Diretrizes e Metas
12.5.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Implantar um sistema de cadastro de geradores
• Incentivar os processos de implantação da logística reversa,
estabelecidas nos acordos setoriais de cada cadeia produtiva;
• Detectar descartes irregulares de RI;
• Garantir que os geradores de RI implantem planos de gerenciamento
de resíduos, em consonância com a PNRS;
• Fiscalizar a ação de empresas de coleta de RI.
12.5.2- Diretrizes (responsabilidade das empresas de coleta,
tratamento e disposição final)
• Possuir, se necessário, Cadri para encaminhar os resíduos classificados
como de interesse ambiental para unidades de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposição final, devidamente
licenciados ou autorizados pelo órgão competente.
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos.
12.5.3- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Estabelecer e implantar planos de gerenciamento de resíduos sólidos
para cada cadeia produtiva geradora, de acordo com as premissas da
PNRS;
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• Implntar ações de logística reversa,
setoriais de cada cadeia produtiva.

estabelecidas nos acordos

12.6- Metas
 De 2014 a 2016, implantação do Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos Industriais, e seu Sistema Municipal
de Informações sobre Resíduos;
 De 2042 a 2018, cumprir as metas nacionais, estabelecidas nos
acordos setoriais de cada resíduo;
 Eliminação de descartes irregulares de RI, até 2018.

12.7- Arranjos institucionais
• Estabelecer parcerias para fiscalização e controle social de resíduos
Classe I, de acordo com a NBR 10.004/2004, com a SMMA, Secretaria
Municipal de Indústria e Comércio (SMIC) e Associação Comercial;
• Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos RI
(geradores, SMMA, SMIC), responsáveis pelo manejo (geradores,
empresas terceirizadas de coleta e destinação final) e a sociedade.
12.8- Instrumentos legais
• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Plano de Municipal
de Gerenciamento de Resíduos Industriais) para facilitar a implantação
da logística reversa no Município.
12.9- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Realizar fiscalizações e promover o controle social mediante ação
conjunta da SMMA e SMIC.
12.10- Proibições
• Fica proibida a disposição de RI na coleta regular.
13.

RESÍDUOS
DE
ESTABELECIMENTOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS

COMERCIAIS

E

Os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços
podem ser definidos de acordo com a PNRS (BRASIL, 2010) como: os
gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”,
“e”, “g”, “h” e “j”, que representam os resíduos de limpeza urbana,
resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos de
serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos de serviços
de transportes, respectivamente (art.13).
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Geralmente, esses resíduos são representados por pneus inservíveis, óleo
pós-uso, restos de alimentos, restos de tecidos, sucatas, e materiais
recicláveis (embalagens de móveis, eletrodomésticos).
• De acordo com a PNRS (BRASIL, 2010), os estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços que geram resíduos perigosos, ou
resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal, estão sujeitos à elaboração
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
13.1- Diagnóstico
13.1.1- Coleta
A coleta regular recolhe somente os resíduos provenientes de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não perigosos, com
composição e volume – cerca de 200 litros – equiparados aos resíduos
domiciliares. Os resíduos não enquadrados para serem recolhidos na coleta
regular são de responsabilidade dos geradores, os quais deverão destinados
para áreas licenciadas.
13.1.2- Caracterização física
Para caracterização física detalhada desses resíduos é sugerida à
adoção de metodologia semelhante à utilizada para caracterização dos
resíduos domiciliares. A amostragem desses resíduos deverá ser realizada
na área de armazenamento temporária dos resíduos, a fim de possibilitar
uma amostra representativa.
13.2- Geradores potenciais de resíduos de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços em Natividade-RJ
No município de Natividade os geradores potenciais dos resíduos dessa
natureza são: galerias comerciais, lojas em geral, restaurantes, buffets,
lanchonetes, clubes e locais para realização de shows e eventos.
As lojas em geral são grandes geradoras de embalagens,
principalmente, de papelão (caixas) e isopor®. Nos corredores comerciais,
essas embalagens são colocadas nas calçadas durante todo o horário de
expediente das lojas. O ideal é que essas embalagens sejam estocadas e
colocadas para a coleta seletiva em um único horário, evitando que as
calçadas das ruas de comércio fiquem o dia todo entulhadas com essas
embalagens. Será encaminhada discussão junto à Associação de Comércio
para equacionamento deste problema.
13.3- Destinação final ambientalmente adequada
A destinação dos Resíduos de Comércio é encaminhada junto com a
coleta regular e a coleta de recicláveis
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13.4- Legislação e programas de gestão no âmbito municipal
O município de Natividade ainda não conta com legislações e
programas relativos à gestão e gerenciamento dos resíduos de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
13.5- Diretrizes e Metas
13.5.1-Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Fiscalizar a ação dos transportadores de resíduos de estabelecimentos
comerciais e prestadores de serviços dentro e fora do perímetro
urbano;
• Orientar e fiscalizar os usuários para promover o correto
acondicionamento para a coleta, de forma sanitariamente adequada,
compatível com a quantidade e qualidade dos resíduos;
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o planejamento
para melhorar o desempenho da coleta;
• Garantir que os geradores de resíduos de estabelecimentos comerciais
e prestadores de serviços implantem planos de gerenciamento de
resíduos, em consonância com a PNRS;
• Implantar, se possível, ações de logística reversa;
• Reduzir a taxa de resíduos de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços destinados para o aterro controlado, por meio
de parcerias com programas de coleta de materiais reutilizáveis e
recicláveis, coleta diferenciada de matéria orgânica facilmente
degradável (resíduos compostáveis);
• Promover programas que visam o encerramento da disposição
irregular dos resíduos considerados de significativo impacto ambiental
(óleo lubrificante automotivo, óleo comestível, filtro de óleo
lubrificante automotivo, baterias automotivas, pilhas e baterias,
produtos eletrônicos e lâmpadas contendo mercúrio e pneus) – esses
resíduos são tratados em capítulo específico “resíduos de significativo
impacto ambiental”.
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13.5.2- Diretrizes (responsabilidade das empresas de coleta,
tratamento e disposição final)
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos.
13.5.3- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Participar dos programas de coleta diferenciada de resíduos orgânicos
facilmente
degradáveis
(resíduos
compostáveis),
e
resíduos
reutilizáveis e recicláveis (resíduos da coleta seletiva);
• Utilizar recursos facilitadores para entrega voluntária de resíduos
(contêineres e PEVs – Pontos de Entrega Voluntária de Recicláveis);
• Estabelecer e implantar planos de gerenciamento de resíduos sólidos
para cada tipo de gerador, de acordo com as premissas da PNRS;
• Conhecer as ações para informação, orientação e educação ambiental;
• Provocar debate e articulação com a sociedade e agentes envolvidos.
13.6- Metas
 De 2014 a 2015, implantação do Plano de Municipal Gerenciamento de
Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços, e
seu Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos;
 Redução de resíduos considerados de significativo impacto ambiental
até 2016;
 De 2015 a 2017, estruturação e implementação do sistema de logística
reversa para os resíduos considerados de significativo impacto
ambiental.
13.7- Arranjos institucionais
• Instituir a responsabilidade compartilhada entre geradores de resíduos
facilmente
degradáveis
(feirantes,
varejões,
supermercados,
restaurantes, escolas, bares e lanchonetes) e o poder público
municipal para acondicionar de forma adequada e diferenciada os
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços,
disponibilizando-os para compostagem ou outra tecnologia viável, se
necessário, podendo inclusive ser beneficiados com incentivos
econômicos pelo poder público;
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• Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços
(SMMA,
Vigilância
Sanitária,
SMIC,
Associação
Comercial),
responsáveis pelo gerenciamento (gerador, empresas terceirizadas de
coleta e destinação final) e a sociedade.
13.8- Instrumentos legais
• Implantar legislação, em nível local, (Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos de estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços) para o manejo, disciplinamento dos fluxos e
dos agentes envolvidos, facilitação da destinação ambientalmente
adequada dos resíduos, e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos gerados no município.
13.9- Mecanismos de financiamento
• Poder público municipal poderá realizar parcerias com governo Federal
e Estadual para ter acesso a linhas de financiamento para atender,
prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da geração de
resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços.
13.10- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Estabelecer parcerias entre os responsáveis pela gestão dos resíduos
de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços com
gestores municipais para checar o cumprimento das metas
estabelecidas, e com isso prever, corrigir ou melhorar o processo de
gestão, com foco em um ciclo de desenvolvimento baseado na
melhoria contínua.
• Promover a identificação e cadastramento dos geradores resíduos de
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, para que os
responsáveis pela gestão possam monitorar, controlar e fiscalizar o
funcionamento do sistema.
13.11- Proibições
• Fica proibida a disposição irregular de resíduos considerados de
significativo impacto ambiental na coleta regular bem como quaisquer
outros cujas características causem dano à saúde pública e ao meio
ambiente.
14. RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico podem ser
definidos de acordo com a PNRS (BRASIL, 2010) como: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos na alínea “c” (resíduos sólidos
urbanos) (art.13).
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Geralmente, esses resíduos são representados por resíduos sólidos de
tratamento preliminar de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) –
resíduos de grades, peneiras e caixa de areia, Estações de Tratamento de
Água (ETA) – Lodo de ETA e ETR – percolado (chorume). Cabe informar que
os lodos gerados pelas referidas estações também se enquadram nessa
categoria de resíduo.
14.1- Diagnóstico
Unidades de Tratamento / Unidades Geradoras de Resíduos de
Saneamento Básico.
Unidades de Tratamento de Água.
O Município possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA),
localizada no Morro do Areião, Centro de Natividade. O Município não
possui Estações de Tratamento de Esgoto (ETE).

Figura 19: IMAGEM DE SATÉLITE DA ETA

14.1.2- Tipo de tratamento realizado na unidade:

Convencional – Sistema de floculação, decantação, filtração e cloração.
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Este dois sistemas (ETA E ETE) serão analisados e discutidos dentro do
Plano Municipal de Saneamento Básico que já esta sendo elaborado através
de recursos da AGEVAP (Agência de Bacia do Comitê de Bacia do Vale do
Paraíba do Sul). Entretanto, este estudo pretende apontar algumas diretrizes
e metas, conforme definido abaixo:
14.2- Diretrizes e Metas
14.2.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Criar indicadores de desempenho operacional e ambiental relativo ao
gerenciamento dos resíduos de serviços públicos de saneamento
básico;
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o uso de
tecnologias e planejamento para melhorar o desempenho do manejo
dos resíduos de serviços públicos de saneamento básico;
• Disciplinar e orientar a ação dos agentes envolvidos resíduos de
serviços públicos de saneamento básico;
• Cadastrar e orientar os geradores, transportadores e demais
envolvidos com os resíduos de serviços públicos de saneamento
básico, a fim de criar planos de gestão voltados às necessidades
locais;
• Criar o plano municipal de gerenciamento de resíduos de serviços
públicos de saneamento básico, com base nas premissas apontadas
neste plano de gestão e na PNRS, o qual deverá envolver programas e
ações de capacitação técnica para implantação e operacionalização do
gerenciamento integrado;
• Reduzir a taxa de resíduos de serviços públicos de saneamento básico
destinados a aterramento, por meio do uso de tecnologias e
procedimentos de gerenciamento;
• Dispor de áreas devidamente licenciadas para o gerenciamento dos
resíduos de serviços públicos de saneamento básico.
14.2.2- Diretrizes (responsabilidade das empresas de coleta,
tratamento e disposição final)
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos;
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• Possuir, se necessário, Cadri para encaminhar os resíduos classificados
como de interesse ambiental para unidades de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposição final, devidamente
licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes.
14.3- Metas
• De 2014 a 2015, apresentação de proposta de lei, em consonância
com a PNRS e Lei do Saneamento Básico (Lei 11.445/2007), em nível
local, aprovação e regulamentação da mesma;
• De 2014 a 2015, apresentação do Plano Municipal de Saneamento
Básico;
• De 2015 a 2018, implantação do Plano Municipal de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico, e seu Sistema
Municipal de Informações sobre Resíduos;
• Implantação de procedimentos de gerenciamento dos resíduos de
serviços públicos de saneamento básico compatíveis com o PMSB, até
2015.

14.4- Arranjos institucionais
• Construir ações transversais entre órgãos públicos como a SMDU,
SMMA, Vigilância Sanitária, SMS (CEDAE-COMPANHIA ESTADUAL DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, que opera no Município);
• Construir ações transversais entre os envolvidos na gestão dos
resíduos de serviços públicos de saneamento básico (SMMA, SMDU,
SMS), responsáveis pelo gerenciamento (CEDAE) e a sociedade.
14.5-

Instrumentos legais

• Implantar dispositivo de legislação, em nível local, (Plano de
Gerenciamento Municipal de Resíduos de Serviços Públicos de
Saneamento Básico) para o manejo, disciplinamento dos fluxos e dos
agentes envolvidos, facilitação da destinação ambientalmente
adequada dos resíduos, e disposição final ambientalmente adequada
rejeitos gerados no município.
14.6- Mecanismos de financiamento
• O Poder público municipal poderá realizar parcerias com governo
Federal e Estadual para ter acesso a linhas de financiamento para
atender, prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da
geração dos resíduos de serviços públicos de saneamento básico.
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• Fiscalização e instrumentos de controle social
Vide item Fiscalização e Instrumentos de Controle Social.]

14.7- Proibições
• Ficam proibidos a destinação ou disposição final dos resíduos de
serviços públicos de saneamento básico em corpos hídricos, os
lançamentos “in natura” a céu aberto, a queima de resíduos a céu
aberto, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade.
RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS
Os resíduos agrossilvopastoris podem ser definidos de acordo com a
PNRS (BRASIL, 2010) como: os gerados nas atividades agropecuárias e
silvicultoras, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas
atividades (art.13).
15.

Ficam incluídos nessa divisão os produtos veterinários (sacos de
ração), como saneantes (dedetização, descupinização, inseticidas e
acaricidas), embalagens vazias de agrotóxicos e sacaria de adubos e
sementes, as quais deverão ser recolhidas em estabelecimentos destinados
ao recebimento de embalagens vazias, de acordo com a Resolução Conama
nº 334/2003.
Os resíduos agrossilvopastoris são classificados em orgânicos e
inorgânicos.
Os resíduos agrossilvopastoris também são representados pelos
resíduos provenientes de agroindústrias, da erradicação de lavouras, perdas
de safras, dejetos de animais de granjas.
Para análises de resíduos oriundos da agricultura e pecuária podem ser
tomados como base os resíduos cujas fontes geradoras são as seguintes
culturas e criações: café (em grão), laranja, soja (em grão), milho (em
grão), feijão (em grão), arroz (em casca), mandioca e cana-de-açúcar, e as
criações de bovinos (corte e leite), aves (postura e cortes) e os suínos.
Os resíduos gerados nas atividades de silvicultura são os originários da
produção de madeira em toras para atividades de produção de madeira
serrada, carvão vegetal, lenha, papel e celulose e outras finalidades.
As agroindústrias são geradoras de resíduos sólidos, por exemplo,
usinas de açúcar e álcool, as quais geram o bagaço e a torta de filtro, como
também agroindústrias das culturas supracitadas, abatedouros, laticínios e
graxarias.
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15.1- Diagnóstico
15.1.1- Coleta
A gestão e gerenciamento dos resíduos agrossilvopastoris são de
responsabilidade do gerador.
Não existe no Município um sistema de monitoramento e controle
destes resíduos. Assim também não existe um sistema de destinação destes
resíduos.
15.1.2- Legislação e programas de gestão no âmbito municipal
O município de Natividade ainda não conta com legislações e programas
relativos à gestão e gerenciamento dos resíduos agrossilvopastoris.
15.2- Diretrizes e Metas
15.2.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• Disciplinar e orientar os geradores de resíduos agrossilvopastoris
quanto às etapas de segregação e ao manejo adequado dos resíduos
na origem, de acordo com sua tipologia;
• Implantar instrumentos de controle e fiscalização compatíveis;
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam a melhor
segregação e acondicionamento para melhorar o desempenho da
coleta e tratamento dos resíduos;
• Incentivar e promover os geradores de embalagens de agrotóxicos a
realizarem a tríplice lavagem das embalagens de agrotóxicos;
• Criar indicadores de desempenho operacional e ambiental relativo ao
gerenciamento dos resíduos agrossilvopastoris.

15.2.2- Diretrizes (responsabilidade das empresas de coleta,
tratamento e disposição final)

• Possuir, se necessário, Cadri para encaminhar os resíduos classificados
como de interesse ambiental para unidades de reprocessamento,
armazenamento, tratamento ou disposição final, devidamente
licenciadas ou autorizadas pelos órgãos competentes.
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15.2.3- Diretrizes (responsabilidade dos geradores)
• Estabelecer parcerias com a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) e Escritórios locais da EMATER-RJ e
PESAGRO-RJ (Programa Estadual de Pesquisas Agropecuárias do Rio
de Janeiro), de modo a criar ações facilitadoras para o cumprimento
das responsabilidades dos geradores dos resíduos.
• Reduzir a geração dos resíduos agrossilvopastoris no município;
• Instituir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris e
promover ações de adequação de estrutura física e pessoal para sua
efetiva implementação;
• Definir procedimentos e metas para a melhor segregação na origem e
redução da geração de resíduos que necessitam de tratamento e
disposição final diferenciados tendo em vista melhorarem o
desempenho da coleta e tratamento dos resíduos;
• Promover o debate e articulação interna, com outros geradores e o
poder público municipal tendo em vista o aprimoramento do sistema
de gerenciamento e a política de gestão municipal, visando o
cumprimento das metas estabelecidas neste plano.
15.3- Metas
 De 2015 a 2018, ampliar a participação a 100% dos compradores de
insumos agrícolas.
15.4- Arranjos institucionais
• Construir ações transversais entre a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário,
Secretaria Estadual de Agricultura, Abastecimento e Pesca do Estado
do Rio de Janeiro, Embrapa, Pesagro-RJ, Emater-RJe demais órgãos
públicos estaduais e federais relacionados à gestão e gerenciamento
dos resíduos agrossilvopastoris.
15.5- Instrumentos legais
• Vide item Instrumentos Legais.
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15.6- Mecanismos de financiamento
• Vide item Mecanismos de Financiamento.
15.7- Fiscalização e instrumentos de controle social
• Vide item Fiscalização e Instrumentos de Controle Social.
15.8- Proibições
• Vide Item Proibições

128

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE
DISPOSIÇÃO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA
DOS REJEITOS
16.

IDENTIFICAÇÃO
DAS
ÁREAS
DE
DISPOSIÇÃO
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS REJEITOS

FINAL

O diagnóstico dos resíduos sólidos de Natividade revelou que o
município não possui área ativa para disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos dos resíduos domiciliares e outros rejeitos
considerados Classe II-A (não perigosos e não inertes), conforme
classificação da NBR 10.004 (ABNT, 2004).
O referido diagnóstico também apontou QUE O Município encontra-se
integrado ao Consórcio Público de Gestão Associada e Integrada do Serviço
de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Noroeste, CNPJ
11.634.319/0001-95. Este Consórcio prevê a construção de um CTR (Centro
de Tratamento de Resíduos) para o ano de 2014, no Município vizinho de
Itaperuna, onde serão destinados os resíduos de 08 Municípios da Região,
inclusive o Município de Natividade. Desta forma, a partir de 2014 (data
prevista) todo o RSU do Município de Natividade estará sendo depositado no
CTR regional, conforme preconiza a Lei 12.305, através de forma
Consorciada
Quanto à disposição final dos rejeitos perigosos (Classe I) não foram
constatadas no município áreas licenciadas para tal finalidade.
Mediante consulta ao Plano Diretor Municipal foi observado que as
antigas áreas de disposição final de resíduos Classe II-A situam-se em área
rural na porção norte do Município (proximidades da zona rural conhecida
como Vai e Volta), na propriedade urbana da Fazenda Boa Vista, e na porção
sul, onde se encontra o atual aterro controlado e nos limites da RJ 220,
margem direita sentido Natividade-Itaperuna, próximo à área da Barra
Mansa.
As imagens abaixo mostram o local destas áreas, através do Programa
Google Earth.

129

Figura 20: Imagem do Programa Google Earth mostrando: Antiga área de lixão do Vai e Volta

Figura 21: Imagem do Google Earth mostrando o lixão propriedade Boa Vista
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Figura 22: Imagem do Google Earth mostrando o atual aterro controlado e antigo lixão na RJ 220.

No item a seguir serão apresentadas algumas diretrizes para
identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, as quais devem estar em consonância com o Plano
Diretor municipal e o zoneamento ambiental.
16.1- Diretrizes e Metas
16.1.1- Diretrizes (responsabilidade do poder público municipal)
• O município deverá promover estudos visando identificar a melhor
solução para a disposição final dos diversos tipos de rejeitos gerados
nos processos de manejo de resíduos. Deverá avaliar se técnica e
economicamente, é mais vantajosa a criação de um aterro municipal
ou um aterro regional consorciado, ou ainda a adoção de uma estação
de transbordo para exportação dos rejeitos para uma unidade
receptora licenciada;
• Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e
mecanismos facilitadores para a fiscalização e o controle social;

criar

• Identificar as áreas favoráveis considerando o diagnóstico municipal ou
informações mais recentes;
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• Aproveitar ao máximo as áreas existentes, levando em consideração
tecnologias ambientalmente seguras para o gerenciamento dos
rejeitos;
• Facilitar e incentivar a construção de novas áreas de disposição finais
próximas às antigas áreas, a fim de reaproveitar a infraestrutura
existente, e facilitar a manutenção e monitoramento das antigas
áreas;
• Disciplinar e executar a ação das equipes de gerenciamento das áreas
de disposição final;
• Valorizar e incentivar procedimentos que favoreçam o planejamento
para melhorar o desempenho das áreas de disposição final;
• Buscar a redução de matéria orgânica facilmente degradável (resíduos
compostáveis) e materiais recicláveis destinadas ao aterramento junto
aos rejeitos nos aterros sanitários;
• Buscar a redução de RCC Classe A e Classe B nos aterros Classe II-B
(aterros de RCC ou resíduos inertes);
• Identificar as áreas favoráveis para transbordo ou disposição final
mediante elaboração de estudos de impacto ambiental, a ser
elaborado por equipe multidisciplinar, conforme recomenda a
Resolução Conama 01/1986;
• Identificar as áreas favoráveis para transbordo ou disposição final
mediante critérios normativos, em nível Federal, Estadual e Municipal,
se houver.
16.2- Metas
• De 2014 a 2015 implantar nova área pública para aterro de RCC e
resíduos inertes.
16.3- Proibições
• Ficam proibidos a destinação ou disposição final de rejeitos em corpos
hídricos, os lançamentos “in natura” a céu aberto, excetuando os
resíduos de mineração, a queima de resíduos a céu aberto ou em
recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa
finalidade;
• Ficam proibidos nas áreas de disposição final de resíduos domiciliares
ou rejeitos a sua utilização como alimentação, catação, criação de
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animais domésticos,
permanentes;

fixação

de

habitações

temporárias

ou

• Fica proibido o assoreamento de fundo de vale através da colocação de
lixo, entulhos e outros materiais;
• O solo somente poderá ser utilizado para destino final dos resíduos
sólidos de qualquer natureza, desde que sua disposição final seja feita
de forma adequada, estabelecida em projetos específicos, conforme as
normas pertinentes, em propriedade pública ou privada, e, em
qualquer das hipóteses, sujeitos à aprovação da Coordenadoria de
Gestão Ambiental.
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SEQUÊNCIA RECOMENDADA PARA
GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS EM
NATIVIDADE-RJ
17.

SEQUÊNCIA RECOMENDADA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM NATIVIDADE-RJ

Neste
item
serão
apresentadas
sequências,
estratégias
e
procedimentos para facilitar a gestão e o gerenciamento integrado de
algumas categorias de resíduos sólidos gerados em Natividade-RJ.
As categorias de resíduos, não apresentadas neste item deverão ser
traçadas posteriormente pelo NPAGIRS ou pelos geradores desses resíduos.

Não Ideal

Ideal

(²)P2
P+L

(¹) Devem ser marcados seus Llimites
(2) P2 -Prevenção à poluiçãoP+L –Produção mais limpa
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Estratégia recomendada para a gestão e gerenciamento integrado
dos RSS de Natividade/RJ-De acordo com a Resolução CONAMA
358/05 E RDC ANVISA 306/04

MUNICÍPIOS
PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RSS
PROGRAMAS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTALQUE PROMOVAM A NÃO
GERAÇÃO, REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM DOS RSS

GERADORES

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RSS-PGIRSS

ORIENTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES
(MANEJO, SEGREGAÇÃO, ACONDICIONAMENTO, COLETA, ARMAZENAMENTO,
TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

COLETA/TRANSPORTE

DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA

DISPOSIÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA
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Estratégia recomendada para a gestão e gerenciamento integrado
dos resíduos de limpeza urbana –
poda e capina- Natividade-RJ
RESÍDUOS DE
PODA E CAPINA

MOTOSSERRA

TRONCOS

ÁREA DE
TRIAGEM

PEQUENOS GALHOS
E FOLHAS

TRITURADOR

UTILIZAÇÃO

REJEITOS

COMPOSTO

COMPOSTAGEM

RECUPERAÇÃO ENERGÉTICA
(QUEIMA DE LENHA)

DISPOSIÇÃO FINAL
AMBIENTALMENTE
ADEQUADA

ATERRO SANITÁRIO
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Sequência recomendada para a gestão e gerenciamento integrado
dos resíduos agrossilvopastoris –
embalagens de agrotóxicos-NATIVIDADE-RJ

AGRICULTOR/
ARMAZENAMENTO

TRANSPORTE

POSTOS DE RECEBIMENTO
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS

REJEITO

CENTRAIS DE
RECEBIMENTO
RECILCAGEM

INCINERAÇÃO/RECUPERAÇÃO
ENERGÉTICA
DISPOSIÇÃO FINAL
AMBIENTALMENTE

ATERRO SANITÁRIO
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PLANO DE METAS DE ACORDO COM O
PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
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18- PLANO DE METAS DE ACORDO COM O PLANO NACIONAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
Este capítulo apresenta um descritivo geral do Plano de Metas
necessárias para que o município de Natividade possua um Plano Municipal
de Resíduos Sólidos em consonância com os anseios e metas traçadas no
Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
As metas foram projetadas com base nos cenários descritos nos itens
2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 do Capitulo 2 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos,
considerando-se diferentes conjunturas socioeconômica, política e
tecnológica, de âmbito nacional e internacional. Para tanto, foram
apresentadas metas que contemplam o viés otimista (Cenário 1),
intermediário (Cenário 2) e pessimista (Cenário 3) por tipo de resíduo (RSU,
RCC, RI, resíduos agrossilvopastoris, resíduos de mineração, RSS, e resíduos
de serviços de transportes).
No caso de Natividade, frente ao contexto socioeconômico municipal,
considerou-se que, mesmo diante de um cenário pessimista, as metas
estabelecidas no PNRS seriam cumpridas. Sendo assim, foram estabelecidas
metas no PMGIRS considerando-se este cenário desfavorável, as quais
poderão ser superadas diante de cenários mais favoráveis.
18.1-Resíduos Sólidos Urbanos
Tabela 21: Metas para disposição final ambientalmente adequada
Metas

Cenário

Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Disposição
final Otimista
ambientalmente
adequada
dos Intermediário
rejeitos
Pessimista

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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18.1.2- Tabela 22: Redução dos resíduos recicláveis dispostos em
aterro, com base na caracterização apresentada neste plano
Metas
Cenário
Metas
2016 2020 2024 2027 2032
Redução
resíduos
recicláveis

dos Otimista

33

40

45

48

53

Intermediário

32

39

44

46

51

Pessimista

30

37

40

42

48

18.1.3- Tabela 23: Redução do percentual de RSU facilmente
degradáveis (resíduos compostáveis) dispostos em aterros, com
base na caracterização apresentada neste plano
Metas
Cenário
Metas
2016 2020 2024 2027 2032
Redução do
percentual de
resíduos
compostáveis
dispostos em
aterros

Otimista

28

38

48

53

58

Intermediário

26

36

46

51

56

Pessimista

25

35

45

50

54

18.2- Resíduos de serviços de saúde (RSS)
Tabela 24: Tratamento implementado para resíduos perigosos e/ou resíduos
que necessitam de tratamento conforme indicado pelas RDC Anvisa nº
306/2004 e Conama nº 358/2005 ou quando definido por norma Estadual ou
Municipal vigente
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Metas

Cenário

Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Tratamento
implementado
para resíduos
perigosos e/ou
resíduos que
necessitam de
tratamento
conforme
indicado pelas
RDC Anvisa
nº306/2004 e
Conama nº
358/2005 ou
quando definido
por norma
Estadual ou
Municipal
vigente

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

Tabela 25: Disposição final em local que possua licença ambiental
para os RSS
Metas
Cenário
Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Disposição
final em local
que possua
licença
ambiental
para os RSS

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

Tabela 26: Lançamento de efluentes provenientes de serviços de
saúde em atendimento aos padrões nas Resoluções Conama nº
357/05 alterada pelas Resoluções nº 370, de 2006, nº 397, de 2008,
nº 410 de 2009, e nº 430 de 2011, conforme estabelece o Art. 11 da
Resolução Conama nº 358/2005
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Metas

Cenário

Lançamento
de efluentes
provenientes
de serviços de
saúde em
atendimento
aos padrões
nas
Resoluções
Conama nº
357/05
alterada pelas
Resoluções nº
370, de 2006,
nº 397, de
2008, nº 410
de 2009, e nº
430 de 2011,
conforme
estabelece o
Art. 11 da
Resolução
Conama nº
358/2005

Metas

Metas
2016

2020

2024

2027

2032

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

Tabela 27: Inserção de informações de RSS no CNES
Cenário
Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Inserção de
informações
de RSS no
CNES

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100
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Todos os serviços geradores de RSS no município deverão inserir informações dos PGRSS
(Quantidades mensais geradas por peso ou volume de cada grupo de resíduo, indicando a
quantidade tratada, dentro de cada grupo no CNES).

18.3- Resíduos de serviços de transportes
Tabela 28: Adequação do tratamento de resíduos gerados nos portos e
aeroportos, conforme normativos vigentes
Metas

Adequação
do
tratamento
de resíduos
gerados
nos
terminais
rodoviários
e garagens

Cenário

Metas

2016

2020

2024

2027

2032

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

17.1.6- Tabela 29:
resíduos (dados do
Brasileiro do Meio
(Ibama)
Metas

Inserção das informações de quantitativos de
PGRS) no Cadastro Técnico Federal do Instituto
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

Cenário

Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Inserção de
informações
de
quantitativos
de resíduos
no CTF do
IBAMA

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100
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18.4- Resíduos industriais (RI)
Tabela 30: Resíduos Perigosos e Não Perigosos com destinação final
ambientalmente adequada
Metas
Cenário
Metas
2016 2020 2024 2027 2032

DESTINAÇÃO
FINAL
ADEQUADA
DE
RESÍDUOS
PERIGOSOS
E NÃO
PERIGOSOS

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

18.5- Resíduos agrossilvopastoris
Tabela 31:Inventário dos resíduos agrossilvopastis
Metas

Cenário

Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Inventário dos
resíduos
agrossilvopastis

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100
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Tabela 32: Ampliação da logística reversa para todas as categorias de
resíduos agrossilvopastoris
Metas

Ampliação
da
logística reversa
para todas as
categorias
de
resíduos
agrossilvopastoris

Cenário

Metas
2016

2020

2024

2027

2032

Otimista

11

22

33

44

55

Intermediário

10

21

32

43

54

Pessimista

09

20

31

42

53

18.6- Resíduos de Mineração
Tabela 33: Levantamento de dados dos resíduos gerados pela atividade
mineral
Metas
Cenário
Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Levantamento
de dados dos
resíduos
gerados
pela
atividade
mineral

Otimista

88

98

100

100

100

Intermediário

84

94

96

96

96

Pessimista

80

90

92

92

92
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Tabela 34: Disposição final ambientalmente adequada de resíduos de
mineração
Metas

Cenário

Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Disposição final
ambientalmente
adequada de
resíduos de
mineração

Otimista

88

93

97

100

100

Intermediário

84

89

94

100

100

Pessimista

80

85

90

95

100

18.7- Resíduos da construção civil (RCC)
Tabela 35: Eliminação de 100% de áreas de disposição irregular até 2014
(Bota Foras)
Metas

Cenário

Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Eliminação de
100% de áreas
de disposição
irregular até
2014 (Bota
Foras)

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100
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Tabela 36: Implantação de Aterros de Resíduos Classe A de reservação de
material para usos futuros
Metas

Implantação de
Aterros de
Resíduos Classe A
de material para
usos futuros em
100% dos
Município
atendidos por
aterros de RCC até
2014

Cenário

Metas

2016

2020

2024

2027

2032

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

Tabela 37:
Implantação de PEVs – Ponto de Entrega de Volumosos –, áreas de triagem
e transbordo
Metas

Implantação
de
PEVs – Ponto de
Entrega
de
Volumosos
–,
áreas de triagem e
transbordo

Cenário

Metas

2016

2020

2024

2027

2032

Otimista

45

60

70

80

90

Intermediário

42

55

65

75

85

Pessimista

40

50

60

70

80
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Tabela 38. Elaboração, pelos grandes geradores, dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e de sistema
declaratório dos geradores, transportadores e áreas de destinação
Metas
Cenário
Metas
2016 2020 2024 2027 2032

Elaboração, pelos
grandes
geradores, dos
Planos de
Gerenciamento de
Resíduos da
Construção Civil
(PGRCC) e de
sistema
declaratório dos
geradores,
transportadores e
áreas de
destinação

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

Tabela 39. Elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração,
coleta e destinação dos RCC
Metas

Elaboração de
diagnóstico
quantitativo e
qualitativo da
geração, coleta e
destinação dos
RCC

Cenário

Metas

2016

2020

2024

2027

2032

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100
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Tabela 40. Caracterização dos resíduos e rejeitos da construção civil para
definição de reutilização, reciclagem e disposição
Metas

Caracterização dos
resíduos e rejeitos
da construção civil
para definição de
reutilização,
reciclagem e
disposição

Cenário

Metas

2016

2020

2024

2027

2032

Otimista

100

100

100

100

100

Intermediário

100

100

100

100

100

Pessimista

100

100

100

100

100

Localização do Conteúdo Mínimo no Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Natividade-RJ
O Quadro abaixo apresenta o conteúdo mínimo exigido pela PNRS para
elaboração dos PMGIRS, bem como a localização de seu cumprimento neste
plano.
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I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos

gerados no respectivo território, contendo a origem,
o volume, a caracterização dos resíduos e as formas
de destinação e disposição final adotadas;
II - identificação de áreas favoráveis para disposição
final ambientalmente adequada de rejeitos,
observado o plano diretor de que trata o § 1º do art.
182 da Constituição Federal e o zoneamento
ambiental, se houver;
III- identificação das possibilidades de implantação
de soluções consorciadas ou compartilhadas com
outros Municípios, considerando, nos critérios de
economia de escala, a proximidade dos locais
estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos
ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos
geradores sujeitos a plano de gerenciamento
específico nos termos do art. 20 ou a sistema de
logística reversa na forma do art. 33, observadas as
disposições desta Lei e de seu regulamento, bem
como as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações
mínimas a serem adotados nos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
incluída a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos e observada a Lei Federal nº 11.445, de
2007;
VI - indicadores de desempenho operacional e
ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos;

VII - regras para o transporte e outras
etapas do gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o art. 20,
observadas as normas estabelecidas
pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e
demais disposições pertinentes da
legislação federal e estadual;

Item Diagnóstico de cada
resíduo

Item 21

Item Diretrizes (responsabilidades
do poder público)

Item 9 ao 20

Dentro dos itens de cada
resíduo

Dentro dos itens de cada
resíduo

Item 9

Item 7
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VIII - definição das responsabilidades
quanto à sua implementação e
operacionalização, incluídas as etapas
do plano de gerenciamento de
resíduos sólidos a que se refere o art.
20 a cargo do poder público;
IX - programas e ações de
capacitação técnica voltados para sua
implementação e operacionalização;
X- programas e ações para
participação dos grupos interessados,
em especial dos grupos de catadores
de materiais recicláveis e de pessoas
físicas, se houver
XI- mecanismos para criação de fundos
de negócios, emprego e renda,
mediante a valorização dos resíduos
sólidos
XII- programa s e ações de educação
ambiental que promovam a não
geração, a redução, a reutilização e a
reciclagem de resíduos sólidos
XIII- sistema de cálculos dos custos
da prestação de serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, bem como a forma
de cobrança desses serviços,
observada a Lei Federal 11445/07

Item Diretrizes

Item Diretrizes e Metas

Item Diretrizes e Metas

Item Diretrizes e Metas

Item Diagnóstico, Diretrizes e
Metas

Item 9

XIV - metas de redução, reutilização, coleta
seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos
encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada

Item 9

XV - descrição das formas e dos limites da
participação do poder público local na
coleta seletiva e na logística reversa,
respeitado o disposto no art. 33, e de
151

outras ações relativas à responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos;
Itens Fiscalização e
Instrumentos de Controle Social

XVI - meios a serem utilizados para
o controle e a fiscalização, no
âmbito local, da implementação e
operacionalização dos planos de
gerenciamento de resíduos sólidos
de que trata o art. 20 e dos
sistemas de logística reversa
previstos no art. 33;

Item Diretrizes e Metas

XVII - ações preventivas e corretivas
a serem praticadas, incluindo
programa de monitoramento;

Item Diagnóstico

XVIII - identificação dos passivos
ambientais relacionados aos resíduos
sólidos, incluindo áreas contaminadas,
e respectivas medidas saneadoras;
XII- programa s e ações de educação
ambiental que promovam a não
geração, a redução, a reutilização e a
reciclagem de resíduos sólidos

Item Diretrizes e Metas

Item 9

XIX - periodicidade de sua revisão,
observado prioritariamente o período de
vigência do plano plurianual municipal;

Tabela 35: conteúdo
cumprimento.

mínimo

do

Plano

e

sua

localização

do

19- Síntese das Leis, Decretos e Resoluções Contidas no plano
Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Natividade-RJ
Na sequência estão apresentadas Leis, Decretos e Resoluções
mencionados no Plano Municipal de Resíduos Sólidos de Araraquara-SP.
19.1- Leis Federais:
• Projeto de Lei Federal nº 203/1991 – Dispõe sobre o
acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a destinação
final dos resíduos de serviços de saúde.
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• Lei Federal nº 9.782/1999 – Define o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras
providências.
• Lei Federal nº 9.795/1999 – Dispõe sobre a educação ambiental,
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras
providências.
• Lei Federal nº 10.257/2001 – Regulamenta os arts. 182 e 183 da
Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e
dá outras providências.
• Lei Federal nº 11.079/2004 – Institui normas gerais para licitação e
contratação de parceria público-privada no âmbito da administração
pública.
• Lei Federal nº 11.107/2005 – Dispõe sobre normas gerais de
contratação de consórcios públicos e dá outras providências.
• Lei Federal nº 11.445/2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de
1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993,
8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei Federal nº 6.528, de
11 de maio de 1978; e dá outras providências.
• 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.
19.2- Leis Estaduais:
• Lei nº 4191 de 30 de setembro de 2003- Dispõe sobre a Política
Estadal de Resíduos Sólidos e dá Outras Prvidências . Princípios,
procedimentos,
normas
e
critérios
referentes
à
geração,
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro,
visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de
seus impactos ambientais.
• Lei 3755, de 07 de janeiro de 2002- Autoriza o Poder Executivo a
financiar a formação de cooperativas.
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• Lei 3369 de 07 de janeiro de 200-Estabelece normas para a destinação
final de garrafas plásticas e dá outras providências.
• Decreto 40645/07-Institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública
estadual direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às
associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá
outras providências.
• Decreto 81819, de 09 de setembro de 2002-Regulamenta a Lei nº
3369 de 07 de janeiro de 2000, que estabelece normas para a
destinação final de garrafas plásticas.
• Decreto Estadual 40645 de 08 de setembro de 2007-Institui a
separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e
entidades da administração pública estadual direta e indireta, na fonte
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis.
• Resolução CONEMA 56 de 13 de dezembro de 2013-ESTABELECE
CRITÉRIOS PARA A INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
PARA ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE CATADORES PARA
ATIVIDADE DE RECEBIMENTO, PRENSAGEM, ENFARDAMENTO E
ARMAZENAMENTO
TEMPORÁRIO
DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS
RECICLÁVEIS NÃO PERIGOSOS, INERTES, ORIUNDOS DE COLETA
SELETIVA.
• Resolução CONEMA 55 de 13 de dezembro de 2013-ESTABELECE
PROCEDIMENTO DE DIFERENCIAÇÃO MÍNIMA DE CORES PARA A
COLETA SELETIVA SIMPLES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE
RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PRESTADORES DE
SERVIÇOS, A SER ADOTADO NA IDENTIFICAÇÃO DE COLETORES E
VEÍCULOS TRANSPORTADORES, PARA A SEPARAÇÃO DE RESÍDUOS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
• Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro-Relatório
Síntese-2013
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19.3- Leis Municipais:
• Lei Municipal 529/2011. Cria o Código Municipal de Meio Ambiente.
• Lei Municipal 633/2013- Estabelece os novos limites do perímetro
urbano de Natividade;
• Lei Orgânica do Município de Natividade;
• Plano Diretor do Município de Natividade;
• Plano Municipal de Mata Atlântica do Município de Natividade
19.4- Decretos Federais:
• Decreto Federal nº 8468/1976 – Aprova o Regulamento da Lei nº 997,
de 31 de maio de 1976, que dispõe sobre a prevenção e o controle da
poluição do meio ambiente.
• Decreto Federal nº 7.217/2010 – Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5
de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento básico, e dá outras providências.
• Decreto Federal nº 7.404/2010 – Regulamenta a Lei nº 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 Federal nº – 7.405/2010 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.
19.5- Resoluções normativas:
• Resolução Conama nº 01/1986 – Estabelece as definições, as
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos
instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente.
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• Resolução Conama nº 05/1993 – Dispõe sobre o gerenciamento de
resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários
e rodoviários.
• Resolução Conama nº 257/1999 – Estabelece que pilhas e baterias que
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus
compostos, tenham os procedimentos de reutilização, reciclagem,
tratamento ou disposição final ambientalmente adequados.
• Resolução Conama nº 263/1999 – Altera o artigo 6° da Resolução
CONAMA no 257/1999.
• Resolução Conama nº 275/2001 – Estabelece código de cores para
diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva.
• Resolução Conama nº 307/2002 – Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil.
• Resolução Conama nº 334/2003 – Dispõe sobre os procedimentos de
licenciamento
ambiental
de
estabelecimentos
destinados
ao
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos.
• Resolução Conama nº 357/2005 – 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.
• Resolução Conama nº 358/2005 – Dispõe sobre o tratamento e a
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras
providências.
• 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 Conama nº 431/2011 – 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 431/2011 - Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º,
10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - Conama.
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A seguir são apresentadas as principais definições sobre resíduos sólidos
conforme estabelecido pela PNRS (art. 3º e art. 13 da Lei 12.305/2010).
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;
Área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição,
regular ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;
Área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela
disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis;
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;
Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segregados
conforme sua constituição ou composição;
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;
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;
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;
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;
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 o
PMGIRS ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na
forma desta Lei;
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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;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
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;
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
2007.
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Resíduos domiciliares (quanto à origem): os originários de atividades
domésticas em residências urbanas.
Resíduos de limpeza urbana (quanto à origem): os originários da
varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza
urbana.
Resíduos sólidos urbanos (quanto à origem): os englobados como
resíduos domiciliares e resíduos de limpeza urbana.
Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços
(quanto à origem): os gerados nessas atividades, excetuados os resíduos
de limpeza urbana, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico,
resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil, e resíduos de
serviços de transportes.
Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico (quanto à
origem): os gerados nessas atividades, excetuados os resíduos sólidos
urbanos.
Resíduos industriais (quanto à origem): os gerados nos processos
produtivos e instalações industriais;
Resíduos de serviços de saúde (quanto à origem): os gerados nos
serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
Resíduos da construção civil (quanto à origem): 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;
Resíduos agrossilvopastoris (quanto à origem): os gerados nas
atividades agropecuárias e silvicultoras, incluídos os relacionados a insumos
utilizados nessas atividades;
Resíduos de serviços de transportes (quanto à origem): os originários
de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e
passagens de fronteira;
Resíduos de mineração (quanto à origem): os gerados na atividade de
pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;
Resíduos perigosos (quanto à periculosidade): 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.
Resíduos não perigosos (quanto à periculosidade): aqueles não
enquadrados como resíduos perigosos
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