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1 Quadro Institucional Geral 

 

Nos últimos cinquenta anos o Brasil se transformou de país agrário num país 

urbano, concentrando, em 2010, 85% da sua população nas cidades. 

 

O crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado pela provisão de 

infraestrutura e de serviços urbanos, entre eles os serviços públicos de 

saneamento básico, que envolvem o abastecimento de água potável; coleta e 

tratamento de esgoto sanitário; estrutura para a drenagem urbana e o sistema 

de gestão e manejo dos resíduos sólidos. 

 

A economia do País cresceu sem que houvesse, paralelamente, um aumento 

da capacidade de gestão dos problemas acarretados pelo aumento acelerado 

da concentração humana nas cidades. Os polos de atração econômica viram-

se desestruturados para atender uma demanda cada vez maior por moradia, 

transporte, emprego, escolas e serviços de saúde para uma população que não 

parava de migrar, sem que esses aglomerados tivessem estrutura econômica e 

social para recebê-los. 

 

Com a redemocratização e a Constituição de 1988, ocorreu uma reformulação 

institucional e legislativa que promoveu um processo de transformação, para 

melhor, da vida nas cidades: o Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, que 

estabeleceu novos marcos regulatórios; e regulamentos de gestão urbana 

como as leis de saneamento básico e de resíduos sólidos. Estes, se 

implementados corretamente, poderão num horizonte razoável de tempo, 

resgatar a capacidade de administrar os serviços públicos urbanos de maneira 

mais eficiente, incorporando e definindo responsabilidades de forma 

compartilhada com todos os que fazem girar a roda das atividades econômicas. 

 

O poder público não é mais o único responsável por “cuidar” dos serviços 

urbanos, agora se pode dividir responsabilidades e compartilhar tarefas para 

solucionar boa parte dos problemas ambientais causados pela grande 

concentração de atividades nos ambientes urbanos. 
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O Estatuto da Cidade regulamentou os Artigos 182 e 183 da Constituição 

Brasileira e estabeleceu as condições para uma reforma urbana nas cidades 

brasileiras.  

 

O planejamento das cidades exige grandes investimentos nas políticas para 

prestação de serviços públicos de saneamento básico, fundamentais para 

promover um meio ambiente mais saudável e com menores riscos à saúde de 

seus habitantes. Elaborar planos de desenvolvimento de forma participativa, 

como determina o Estatuto da Cidade é pensar ferramentas transformadoras 

para se construir políticas públicas de longa duração, com grande alcance 

social. Planejar é preparar o futuro que se quer, na forma que se quer e no 

tempo necessário. 

 

O Brasil conta hoje com um arcabouço legal, recentemente aprovado, que 

estabelece diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos, por meio da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (2010) e para a prestação dos serviços públicos 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, por meio da Lei Federal de 

Saneamento Básico (2007). 

 

A Lei nº 10.257/2001, chamada de Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de interesse social, regula o uso da 

propriedade urbana para o bem coletivo, da segurança e 

do bem-estar dos cidadãos e cidadãs, bem como do 

equilíbrio ambiental.  

 

A política urbana tem por objetivo ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantia 

do direito a cidades sustentáveis, o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações. 
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Também dispõe, desde 2005, de lei que permite estabilizar as relações de 

cooperação federativa para a prestação desses serviços, por meio da Lei de 

Consórcios Públicos. E concluiu ainda recentemente seu Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima, com algumas diretrizes e metas que envolvem os resíduos 

sólidos. 

 

É de fundamental importância que os agentes públicos tomem conhecimento e 

se apropriem do conteúdo destas leis quando da elaboração do Plano de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS. 

 

1.1 A Lei Federal de Saneamento Básico 

 

A Lei Federal de Saneamento Básico aborda o conjunto de serviços de 

abastecimento público de água potável; coleta, tratamento e disposição final 

adequada dos esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. 

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos considerados na lei como 

serviços públicos são compostos pelas atividades de: coleta, transbordo e 

transporte dos resíduos; triagem para fins de reuso ou reciclagem; tratamento, 

incluindo compostagem, e disposição final dos resíduos. Refere-se também ao 

lixo originário da varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros 

públicos e outros serviços de limpeza pública urbana, relacionados no art. 3º da 

Lei. 

 

A Lei 11.445/2007 institui como diretrizes para a prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: o planejamento, a 

regulação e fiscalização, a prestação de serviços com regras, a exigência de 

contratos precedidos de estudo de viabilidade técnica e financeira, definição de 

regulamento por lei, definição de entidade de regulação, e controle social 

assegurado Inclui como princípios a universalidade e integralidade na 

prestação dos serviços, além da interação com outras áreas como recursos 

hídricos, saúde, meio ambiente e desenvolvimento urbano. 
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Lei Federal Nº 11.445, de 05/01/2007, que dispõe sobre 

as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 

considera: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) Abastecimento de água potável:  

Constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de 

água potável, desde a captação até as ligações prediais 

e respectivos instrumentos de medição; 

b) Esgotamento sanitário:  

Constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, 

tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) Limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos: 

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; 

d) Drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas: 

Conjunto de 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; 

 

O desafio é grande. A inexistência de pessoal especializado e as debilidades 

na capacidade de gestão existentes no país, fazem com que poucos 
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municípios contem com uma gestão adequada dos resíduos sólidos, que 

garanta a sustentabilidade dos serviços e a racionalidade da aplicação dos 

recursos técnicos, humanos e financeiros. Em função disso, buscando um salto 

na capacidade de gestão, a lei instituiu a prestação regionalizada dos serviços 

de saneamento básico, para possibilitar escala racional na gestão dos resíduos 

sólidos e equipes técnicas permanentes e capacitadas. 

 

O Art. 11 da lei estabelece um conjunto de condições de validade dos contratos 

que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico 

quais sejam: plano de saneamento básico (são aceitos planos específicos por 

serviço); estudo comprovando viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços; normas de regulação e designação 

da entidade de regulação e de fiscalização; realização prévia de audiências e 

de consultas públicas; mecanismos de controle social nas atividades de 

planejamento, regulação e fiscalização e, as hipóteses de intervenção e de 

retomada dos serviços. 

 

A Lei 11.445/2007 definiu ainda que a sustentabilidade 

econômica financeira dos serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos urbanos seja assegurada, 

sempre que possível, mediante remuneração pela 

cobrança destes serviços, por meio de taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime 

de prestação do serviço ou de suas atividades. 

 

Lei Federal Nº 11.445, de 05/01/2007, que dispõe sobre 

as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico 

considera: 

 

Art. 14. A prestação regionalizada de serviços públicos 

de saneamento básico é caracterizada por: 

I – um único prestador do serviço para vários Municípios, 

contíguos ou não; 
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II – uniformidade de fiscalização e regulação dos 

serviços, inclusive de sua remuneração; 

III – compatibilidade de planejamento. 

 

Os Planos de Saneamento Básico abrangem, no mínimo: 

 

I. diagnóstico da situação e seus impactos nas condições de vida, utilizando 

sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e 

socioeconômicos e apontando as causas das deficiências detectadas; 

II. construídos a partir da realidade local; 

III. objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para a universalização, 

admitidas soluções graduais e progressivas, observando a compatibilidade com 

os demais planos setoriais; 

IV. programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as 

metas, de modo compatível com os respectivos planos plurianuais e com 

outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes de 

financiamento; 

V. ações para emergências e contingências; 

VI. mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas.  

 

É importante registrar que essa lei incluiu uma alteração na Lei 8.666/1993, 

permitindo a dispensa de licitação para a contratação e remuneração de 

associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

 

Quanto à elaboração dos planos, além de facultar a elaboração de planos 

específicos por serviço, a lei exige que sejam editados pelos próprios titulares, 

que sejam compatíveis com os planos das bacias hidrográficas, que sejam 

revistos ao menos a cada quatro anos, anteriormente ao Plano Plurianual, e, se 

envolverem a prestação regionalizada de serviços, que os planos dos titulares 

que se associem sejam compatíveis entre si. 
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1.2 Política Nacional sobre Mudança do Clima 

 

A literatura técnica relata que em alguns países 20% da geração antropogênica 

de metano é oriunda dos resíduos humanos. O metano, que é um gás ao 

menos 21 vezes mais impactante à atmosfera que o gás carbônico, é também 

significativamente gerado pelos resíduos agrosilvopastoris, disciplinados pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. No processo de aterramento de 

resíduos e rejeitos, a geração de biogás (GEE, com grande presença de 

metano, entre outros gases) tipicamente se dá em um período de 16 anos, 

podendo durar até 50 anos. 

  

Lei Federal Nº 8.666, de 21/06/1993, que institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública. 

 

                                    Art. 24. É dispensável a licitação: 

                                    ............................ 

XXVII - na contratação da coleta, processamento e 

comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis 

ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva 

de lixo, efetuados por associações ou cooperativas 

formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa 

renda reconhecidas pelo poder público como catadores 

de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos 

compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de 

saúde pública. 

 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima estabelece como um de seus 

objetivos a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas 

das atividades humanas, nas suas diferentes fontes, inclusive a referente aos 

resíduos (Art. 4º, II). 

 

Estabelece ainda, em seu Art. 11, que os princípios, objetivos, diretrizes e 

instrumentos das políticas públicas e programas governamentais em geral, 

deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos 
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da Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

 

Coerentemente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos definiu entre os seus 

objetivos a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas 

como forma de minimizar impactos ambientais (Art. 7º, IV), e o incentivo ao 

desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para 

a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, inclusive a recuperação e o aproveitamento energético (Art. 7º, XIV). 

 

Os Planos de Gestão de Resíduos Sólidos deverão incorporar a atenção a 

estas questões, analisando cuidadosamente os processos a serem adotados 

para minimizar os impactos ambientais quer do transporte de resíduos em geral 

(reduzindo a emissão de CO2 neste quesito), quer da destinação dos resíduos 

com forte carga orgânica, como são os resíduos urbanos úmidos, e os 

agrosilvopastoris. 

 

Para minimizar os impactos no clima, que já são bastante detectáveis, a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima estabeleceu, em seu Art. 12, o 

compromisso nacional voluntário com ações de mitigação das emissões de 

gases de efeito estufa, para reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões 

nacionais projetadas até o ano de 2020. 

 

Este esforço terá que ser compartilhado com os Municípios e Estados. 

 

O Decreto 7.390/2010, que regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima, estabeleceu as ações a serem implementadas para o cumprimento do 

compromisso nacional voluntário. Dentre estas ações está a de expansão da 

oferta de energia de fontes renováveis como a bioeletricidade. A bioeletricidade 

pode ser gerada com a recuperação e destruição do gás metano em 

instalações adequadas, de forma a incrementar-se a eficiência energética. 

Outra ação prevista é a ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 

4,4 milhões de m³ de dejetos de animais – resíduos pastoris que têm que ser 

tratados nos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos. 
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O biogás, produzido pela degradação destes e outros resíduos sólidos 

orgânicos, pode ser convertido em uma forma de aproveitamento energético 

como eletricidade, vapor, combustível para caldeiras ou fogões, combustível 

veicular ou para abastecer gasodutos com gás de qualidade. Existem 

tecnologias em pequenas e médias escalas sendo aplicadas no país, 

principalmente na região sul. O aproveitamento energético dos resíduos sólidos 

em grande escala, pela biodigestão que elimina o metano e gera composto 

orgânico, é empregada de forma cada vez mais expressiva em países com 

gestão ambiental avançada. 

 

O Plano Nacional sobre Mudanças do Clima definiu metas para a recuperação 

do metano em instalações de tratamento de resíduos urbanos e meta para 

ampliação da reciclagem de resíduos sólidos para 20% até o ano de 2015. 

 

1.3 Lei Federal dos Consórcios Públicos 

  

A Lei 11.107/2005, Lei Federal dos Consórcios Públicos regulamenta o Art. 241 

da Constituição Federal e estabelece as normas gerais de contratação de 

consórcios públicos. Os consórcios públicos dão forma à prestação 

regionalizada de serviços públicos instituída pela Lei Federal de Saneamento 

Básico (Lei 11.445/2007) e que é incentivada e priorizada pela Lei da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei12.305/2010). 

 

O histórico negativo dos processos de gestão nas várias regiões brasileiras 

deixa claro que a gestão dos resíduos precisa ganhar escala e avançar para a 

gestão associada entre vários municípios, estabilizando a equipe gerencial que 

atenda a todos. Os municípios, mesmo os de menor porte, podem dividir o 

esforço para a construção da instituição que venha a assumir a gestão em uma 

escala mais adequada. A formação de Consórcios Públicos está sendo 

incentivada pelo Governo Federal e por muitos dos Estados, para que aconteça 

o necessário salto de qualidade na gestão. Este é o caminho que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos define como prioritário nos investimentos 
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federais, pois não será possível cumprir os seus objetivos gerindo os resíduos 

da mesma forma que antes, cada município por si só. Isto já não deu certo. 

 

Os pequenos municípios, quando associados, de preferência com os de maior 

porte, podem superar a fragilidade da gestão, racionalizar e ampliar a escala no 

tratamento dos resíduos sólidos e ter um órgão preparado tecnicamente para 

gerir os serviços, podendo inclusive, operar unidades de processamento de 

resíduos, garantindo sua sustentabilidade. 

 

Constituição Federal 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 

 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação entre entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços 

públicos, bem como a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos.  

 

Assim, consórcios que congreguem diversos municípios, com equipes técnicas 

permanentes e capacitadas serão os gestores de um conjunto de instalações 

tais como: pontos de entrega de resíduos; instalações de triagem; aterros; 

instalações para processamento e outras. Desta forma, permitem o manejo 

diferenciado dos diversos tipos de resíduos gerados no espaço urbano e o 

compartilhamento de diferentes instalações e equipamentos, potencializando 

os investimentos para as coletas seletivas obrigatórias. O MMA incentiva a 

implantação deste modelo tecnológico que prevê a erradicação de lixões e bota 

foras e o gerenciamento baseado na ordem de prioridades definida na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento e disposição final, preferencialmente em aterros regionais para 

obtenção de melhor escala operacional. 

 



 
 
  

19 
 

A Lei 11.107/2005 possibilita a constituição de Consórcio Público como órgão 

autárquico integrante da administração pública de cada município associado, 

contratado entre os entes federados consorciados. A lei institui o Contrato de 

Consórcio celebrado entre os entes consorciados que contem todas as regras 

da associação; o Contrato de Rateio para transferência de recursos dos 

consorciados ao Consórcio, e o Contrato de Programa que regula a delegação 

da prestação de serviços públicos, de um ente da Federação para outro ou, 

entre entes e o Consórcio Público. 

 

O Contrato de Consórcio, que nasce como um Protocolo de Intenções entre 

entes federados autoriza a gestão associada de serviços públicos, explicitando 

as competências cujo exercício será transferido ao consórcio público. Explicita 

também quais serão os serviços públicos objeto da gestão associada, e o 

território em que serão prestados. Cede, ao mesmo tempo, autorização para 

licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação dos 

serviços. Define as condições para o Contrato de Programa, e delimita os 

critérios técnicos para cálculo do valor das taxas, tarifas e de outros preços 

públicos, bem como para seu reajuste ou revisão. 

 

Os Consórcios Públicos recebem, no âmbito da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, prioridade absoluta no acesso aos recursos da União ou por ela 

controlados. Esta prioridade também é concedida aos Estados que instituírem 

microrregiões para a gestão e ao Distrito Federal e municípios que optem por 

soluções consorciadas intermunicipais para gestão associada. 

 

1.4 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Lei 12.305/2010 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é um 

marco regulatório completo para o setor de resíduos sólidos. A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos harmoniza-se com diversas outras leis, 

compondo o arcabouço legal que influirá na postura da totalidade dos agentes 

envolvidos no ciclo de vida dos materiais presentes nas atividades econômicas. 

Está fortemente relacionada com a Lei Federal de Saneamento Básico, com a 
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Lei de Consórcios Públicos e ainda com a Política Nacional de Meio Ambiente 

e de Educação Ambiental, entre outros documentos importantes. 

 

1.5 A Lei e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios, objetivos, 

instrumentos e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, 

as responsabilidades dos geradores, do poder público, e dos consumidores, 

bem como os instrumentos econômicos aplicáveis. Ela consagra um longo 

processo de amadurecimento de conceitos: princípios como o da prevenção e 

precaução, do poluidor-pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida do produto, do reconhecimento do resíduo 

como bem econômico e de valor social, do direito à informação e ao controle 

social, entre outros. 

 

A Lei estabelece uma diferenciação entre resíduo e rejeito num claro estímulo 

ao reaproveitamento e reciclagem dos materiais, admitindo a disposição final 

apenas dos rejeitos. Inclui entre os instrumentos da Política as coletas 

seletivas, os sistemas de logística reversa, e o incentivo à criação e ao 

desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação dos catadores 

de materiais recicláveis. 

 

A coleta seletiva deverá ser implementada mediante a separação prévia dos 

resíduos sólidos (nos locais onde são gerados), conforme sua constituição ou 

composição (úmidos, secos, industriais, da saúde, da construção civil etc.). A 

implantação do sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se 

atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada dos diversos tipos 

de rejeitos. 

O Decreto 7.404. de 23/12/2010, regulamenta a Lei nº 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política 

Nacional e o Comitê Orientador para implantação dos 

Sistemas de Logística Reversa.  
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A coleta seletiva deve ser entendida como um fator estratégico para a 

consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em todas as suas áreas 

de implantação. No tocante ao serviço público de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos deverá se estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos 

secos e úmidos e, progressivamente, se estender à separação dos resíduos 

secos em suas parcelas específicas segundo as metas estabelecidas nos 

planos de gestão de resíduos sólidos. 

 

A responsabilidade compartilhada faz dos fabricantes, importadores, 

distribuidores, Lei Federal Nº 12.305, de 02/08/2010, que institui a 

comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos responsáveis pelo ciclo de vida dos 

produtos. A lei visa melhorar a gestão dos resíduos sólidos com base na 

divisão das responsabilidades entre a sociedade, o poder público e a iniciativa 

privada. 

 

Todos têm responsabilidades segundo a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos: o poder público deve apresentar planos para o manejo correto dos 

materiais (com adoção de processos participativos na sua elaboração e adoção 

de tecnologias apropriadas); às empresas compete o recolhimento dos 

produtos após o uso e, à sociedade cabe participar dos programas de coleta 

seletiva (acondicionando os resíduos adequadamente e de forma diferenciada) 

e incorporar mudanças de hábitos para reduzir o consumo e a consequente 

geração. 

 

Entre os aspectos relevantes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 

logística reversa é o instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios para coletar e 

devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em 

seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos. Sua implementação será 

realizada de forma prioritária para seis tipos de resíduos, apresentados neste 

item. 
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                                    Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

 

Art. 33. São obrigados a estruturar e implementa o 

sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de 

manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de: 

                                             I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, as- 

sim como outros produtos cuja embalagem, após o 

uso, constitua resíduo perigoso ................; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embala- 

gens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componen- 

tes. 

 

Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público 

e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a 

produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e 

aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao conjunto de ações, procedimentos e 

meios para coletar e devolver os resíduos sólidos ao setor empresarial, para 

reaproveitamento em seu ciclo de vida ou em outros ciclos produtivos. Sua 

implementação será realizada de forma prioritária para seis tipos de resíduos, 

apresentados neste item. 

 

A Lei Federal 12.305, cria também uma hierarquia que deve ser observada 

para a gestão dos resíduos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
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tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, instituindo uma ordem de precedência que deixa de ser voluntária 

e passa a ser obrigatória. 

 

A experiência recente de países mais desenvolvidos tem demonstrado que o 

respeito a  esta precedência proporciona, para o conjunto dos agentes sociais 

e econômicos envolvidos, o melhor resultado em relação à eficiência 

energética exigida no novo marco legal brasileiro para o saneamento, gestão 

de resíduos e combate às mudanças climáticas. A recuperação energética, 

entendida como processo de tratamento que não atalha a ordem de 

prioridades, não inviabilizando o exercício da responsabilidade compartilhada 

pelos agentes e nem o estabelecimento da necessária logística reversa, será 

disciplinada de forma específica pelos Ministérios do Meio Ambiente, de Minas 

e Energia e das Cidades. Esta disciplina específica não é necessária para o 

aproveitamento energético dos gases gerados em instalações, para a 

biodigestão e nos aterros sanitários, são tecnologias ambientalmente seguras e 

já bastante conhecidas. 

 

Outro aspecto relevante na Lei 12.305/2010 é o apoio central à inclusão 

produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, priorizando a 

participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa 

renda. 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos definiu, por meio do Decreto 7404, que 

os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa, priorizarão a participação 

dos catadores de materiais recicláveis, da mesma forma que os planos 

municipais deverão definir programas e ações para sua inclusão nos 

processos. Deverá ser observada a dispensa de licitação para a contratação de 

cooperativas ou associações de catadores; o estímulo ao fortalecimento 

institucional de cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua 

integração nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos e a melhoria das suas condições de trabalho. A 
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prioridade na participação dos catadores se reflete na priorização de acesso a 

recursos federais para os municípios que implantem a coleta seletiva com a 

participação de cooperativas ou outras formas de organização. 

 

É prioridade de investimento federal definida na Lei e seu Decreto 

Regulamentador o realizado para os consórcios públicos. A Política Nacional 

de Resíduos Sólidos incentiva claramente a formação de associações 

intermunicipais que permitam a estabilização da gestão dos resíduos, com os 

municípios compartilhando as tarefas de planejar, regular, fiscalizar e prestar 

serviços de acordo com tecnologias adequadas à sua realidade regional. A 

priorização no acesso a recursos da União e aos incentivos ou financiamentos 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos 

sólidos ou à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos será dada: 

 

 Aos Estados que instituírem microrregiões, para integrar a organização, 

o planejamento e a execução das ações a cargo de Municípios limítrofes 

na gestão dos resíduos sólidos; 

 

 Ao Distrito Federal e aos Municípios que optarem por soluções 

consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, ou que 

se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos 

sólidos estaduais; 

 

  Aos Consórcios Públicos, constituídos na forma da Lei no 11.107, de 

2005, para realização de objetivos de interesse comum. 

  

Extremamente relevante na Política Nacional de Resíduos Sólidos é o seu 

objetivo de que os serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

tenha garantida a sua sustentabilidade operacional e financeira, com a adoção 

de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos 

custos dos serviços presta Intermunicipais deverão conter: 

 

Lei Federal Nº 12.305, de 02/08/2010, que institui a 
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Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

No Art. 19 anuncia que os Planos Municipais ou 

Intermunicipais deverão conter: 

 XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos 

serviços públicos, bem como a forma de cobrança 

desses serviços, observada a lei nº 11.445 de 2007; 

  

A recorrente discussão sobre a implantação ou não de mecanismos de 

cobrança nos municípios foi encerrada pela decisão do Congresso Nacional 

aprovando a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que revigora neste 

aspecto, a diretriz da Lei Federal de Saneamento Básico. Pela Lei 

11.445/2007, não têm validade os contratos que não prevejam as condições de 

sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação de serviços 

públicos, incluindo o sistema de cobrança, a sistemática de reajustes e 

revisões, a política de subsídios entre outros itens. Harmonizada com este 

preceito, a Lei 12.305/2010 exige que os planos anunciem o sistema de cálculo 

dos custos da prestação dos serviços públicos e a forma de cobrança dos 

usuários, e veda ao poder público a realização de qualquer das etapas de 

responsabilidade de gerador obrigado a implementar Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos. 

 

Lei Federal Nº 11.445, de 05/01/2007, que dispõe: 

Sobre as Diretrizes Nacionais para o Saneamento 

Básico: 

 

No Art. 29 anuncia que os serviços públicos de 

saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços: 

................................ 

II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

urbanos: taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou 
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de suas atividades; 

 

No Art. 35 fixa que as taxas ou tarifas decorrentes da 

prestação de serviço público de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em 

conta a adequada destinação dos resíduos coletados e 

poderão considerar: 

 

I – o nível de renda da população da área atendida;  

 

Os geradores ou operadores com resíduos perigosos estão obrigados, pela 

força da Lei, a comprovar capacidade técnica e econômica para o exercício da 

atividade, inscrevendo-se no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos 

Perigosos. Deverão elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos, 

submetendo-o aos órgãos competentes. O cadastro técnico ao qual estarão 

vinculados é parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 

 

Estes mesmos cadastros técnicos serão uma das fontes de informações para o 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. O 

SINIR é outro aspecto bastante importante na Lei 12.305/2010. Atuará sob a 

coordenação e articulação do Ministério do Meio Ambiente e deverá coletar e 

sistematizar dados relativos aos serviços públicos e privados de gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos, possibilitando: o monitoramento, a 

fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística reversa; a avaliação dos 

resultados, impactos e acompanhamento das metas definidas nos planos, e a 

informação à sociedade sobre as atividades da Política Nacional. O SINIR 

deverá ser alimentado com informações oriundas, sobretudo, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 

É também extremamente importante nesta Lei a ênfase dada ao planejamento 

em todos os níveis, do nacional ao local, e ao planejamento do gerenciamento 
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de determinados resíduos. É exigida a formulação do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, dos Planos Estaduais, dos Planos Municipais com as 

possibilidades de serem elaborados enquanto planos intermunicipais, 

microrregionais, de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, além dos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de alguns geradores 

específicos. 

 

1.6 O Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A aprovação da Lei nº 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), após vinte e um anos de discussões no Congresso marcou o 

início de uma articulação envolvendo os três entes federados, o setor produtivo 

e a sociedade civil na busca de soluções para os resíduos sólidos; a Política 

Nacional estabelece princípios, objetivos, diretrizes, metas e ações, além de 

instrumentos como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que aborda os 

diversos tipos de resíduos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento, e 

metas para diferentes cenários com seus programas, projetos e ações. 

 

A Política Nacional regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 2010, além de 

criar como um dos seus principais instrumentos o Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, instituiu o Comitê Interministerial - CI, composto por doze ministérios e 

coordenado pelo do Meio Ambiente, com a responsabilidade de elaborar e 

implementar este Plano. 

 

O Plano mantém relação com os Planos Nacionais de Mudanças do Clima 

(PNMC), de Recursos Hídricos (PNRH), de Saneamento Básico (Plansab) e de 

Produção e Consumo Sustentável (PPCS) e expõem conceitos e propostas 

para diversos setores da economia compatibilizando crescimento econômico e 

preservação ambiental, com desenvolvimento sustentável. 

 

A componente limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos definida no Plano 

Nacional de Saneamento Básico – Plansab, compreende as atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 
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tratamento e disposição final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas. 

 

Em harmonia com as definições do Plansab, aprovou a utilização dos mesmos 

cenários de planejamento para o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

considerando: 

 

 (I) política macroeconômica, (II) papel do Estado (Modelo de 

Desenvolvimento)/Marco Regulatório/Relação Interfederativa, (III) Gestão, 

gerenciamento, estabilidade e continuidade de políticas públicas/participação e 

controle social, (IV) matriz tecnológica/disponibilidade de recursos hídricos. 

 

A Lei 12.305/2010 estabeleceu prazos para algumas ações tais como a 

eliminação de lixões e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 

até 2014. Nestes casos não se trata de estabelecer plano de metas, mas sim 

do cumprimento de prazos legais. As demais ações em que a Lei não 

estabeleceu prazos máximos para seu cumprimento são objeto de planos de 

metas alternativos (“Intermediário” e “Desfavorável”), adequados para cada 

situação apresentada. 

A estrutura do Plano Nacional de Resíduos Sólidos constitui-se do Diagnóstico 

da Situação dos Resíduos Sólidos no Brasil, capítulo 1 elaborado pelo IPEA – 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em seguida o capítulo 2 que trata 

da construção de cenários. O capítulo 3 apresenta as propostas de diretrizes e 

estratégias por tipo de resíduo, para definição das metas. O documento é 

finalizado com um descritivo geral dos Planos de Metas Favorável, 

Intermediário e Desfavorável por tipo de resíduo (resíduos sólidos urbanos e 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; resíduos da construção civil; 

resíduos industriais; resíduos agrosilvopastoris; resíduos de mineração; 

resíduos de serviços de saúde; e resíduos de serviços de transportes). 

 

O capítulo 1, o Diagnóstico, descreve a situação da gestão dos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil e as informações foram estruturadas 

seguindo o ciclo dos resíduos: geração, coleta (tradicional e seletiva), 
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tratamento e disposição final, e o fluxo de cada um dos materiais recicláveis; é 

feita breve análise dos aspectos econômicos da gestão de RSU e, finalmente, 

apresentadas algumas conclusões e recomendações. O diagnóstico de 

resíduos sólidos urbanos é analisado sob três universos – o primeiro considera 

o país como unidade de análise, no segundo trabalha-se com as cinco regiões 

brasileiras e o último considera o porte dos municípios, definido em função da 

população. 

 

A coleta regular dos resíduos tem sido o principal foco da gestão de resíduos 

sólidos nos últimos anos. A taxa de cobertura vem crescendo, já alcançando 

em 2009 quase 90% do total de domicílios; nas áreas urbanas a coleta supera 

o índice de 98%; todavia, em domicílios localizados em áreas rurais, ainda não 

atinge 33%. 

 

Os indicadores econômicos obtidos a partir do SNIS – Sistema Nacional de 

Informações em Saneamento para a amostra de municípios indica que as 

despesas com a gestão dos RSU como um todo alcançam valores médios 

pouco menores que R$ 70,00 por habitante. Há um crescimento das despesas 

de acordo com o aumento do porte dos municípios. O Diagnóstico toca numa 

questão que vem ganhando destaque na discussão dos RSU: diz respeito à 

cobrança pelos serviços associados à sua gestão. Em 2008, apenas 10,9% dos 

municípios brasileiros possuíam algum tipo de cobrança pelo serviço de gestão 

de RSU, sendo que 7,9% utilizavam a modalidade de tarifa. 

 

No quesito tratamento, apesar da massa de resíduos sólidos urbanos 

apresentar alto percentual de matéria orgânica, as experiências de 

compostagem, no Brasil, são ainda incipientes. O resíduo orgânico, por não ser 

coletado separadamente, acaba sendo encaminhado para disposição final, 

gerando despesas que poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica fosse 

separada na fonte e encaminhada para um tratamento específico, por exemplo, 

via compostagem. 

 

O diagnóstico do Plano Nacional abordou a situação dos catadores de 
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materiais recicláveis e sistematizou um conjunto de informações importantes: a 

existência entre 400 e 600 mil catadores no país, o conhecimento de 1.100 

cooperativas em atuação envolvendo 10% da população de catadores, a baixa 

eficiência destas organizações e uma renda média inferior ao salário mínimo 

oficial. Aponta ainda os avanços significativos que aconteceram em período 

recente, quer pela constituição de um Comitê Interministerial para apoio aos 

catadores, quer por seus resultados, na forma do Programa Pró-Catador, já 

instituído, ou definição da política de Pagamento por Serviços Ambientais 

Urbanos. 

 

Consta ainda da abordagem do diagnóstico a situação dos outros resíduos 

sólidos começando pelos da construção civil, que podem representar de 50 a 

70 % da massa de resíduos sólidos urbanos; passando pelos resíduos 

definidos como objeto obrigatório da logística reversa: (1) pilhas e baterias, (2) 

pneus, (3) lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, 

(4) produtos eletroeletrônicos, (5) óleos lubrificantes, seus resíduos e 

embalagens e (6) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, que são 

abordados entre os resíduos agrosilvopastoris. 

 

Continuando com o diagnóstico da situação dos resíduos, o Plano Nacional 

aborda o descumprimento da Resolução CONAMA n° 313/2002, referente aos 

Resíduos Sólidos Industriais; trata dos Resíduos Sólidos de Serviços de 

Transporte definidos como originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; traça um 

panorama dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), a evolução das leis e 

normas de apoio para o seu gerenciamento e a exigência do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS; aborda os 

Resíduos de Mineração advindos de atividades que respondem por 4,2% do 

PIB e 20% das exportações brasileiras, e estão na base de várias cadeias 

produtivas. 

 

O diagnóstico do Plano faz a leitura dos Resíduos Sólidos Agrosilvopastoris e o 

levantamento de dados serviu como base para as estimativas de produção de 
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energia pelo reaproveitamento da biomassa. O diagnóstico abordou também os 

resíduos sólidos inorgânicos gerados no setor agrosilvopastoril, devendo ser 

enfatizado o fato de que o exercício da logística reversa com embalagens de 

agrotóxicos faz com que 95% delas retornem para uma destinação 

ambientalmente correta, içando o Brasil a referência mundial neste quesito. 

  

No tocante às ações de Educação Ambiental, o diagnóstico observou que, 

apesar da legislação existente, não existe um consenso claro relacionado aos 

conteúdos, instrumentos e métodos a serem aplicados, acentuando-se a 

situação quando a temática das ações se refere aos resíduos sólidos. 

Verificou-se ainda desconhecimento e dificuldades de gestores, técnicos e da 

própria população com o novo modelo de participação social a ser aplicado na 

temática dos resíduos sólidos. O diagnóstico aponta para uma concentração 

das ações nos ambientes escolares, em detrimento de ações voltadas à 

população e aos agentes diretamente envolvidos com o manejo diferenciado 

dos resíduos. Ressalta a importância da integração entre iniciativas sinérgicas 

com a PNRS, em especial o Plano de Produção e Consumo Sustentável, a 

A3P, as ações de Educomunicação, entre outras políticas públicas das 

diversas esferas de governo. 

 

O capítulo 2 aborda os Cenários Macroeconômicos e Institucionais, harmônicos 

como Plansab, e descreve o Cenário 1, adotado, que indica um futuro possível 

e desejável, constituindo o ambiente para o planejamento e suas diretrizes, 

estratégias, metas, investimentos e procedimentos de caráter político-

institucional necessários para alcançar o planejado. Os Cenários 2 e 3 são 

descritos e mantidos como referências para o planejamento, caso o 

monitoramento do cenário indique significativos desvios do Cenário 1 em 

direção aos cenários alternativos, correções sejam implementadas nas 

premissas e proposições do Plano, incluindo metas e necessidades de 

investimentos. 

 

O Cenário 1 projeta o Brasil em 2030 como um país saudável e sustentável, 

com elevada taxa de crescimento econômico e dos investimentos do setor 
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público e do setor privado; com expressiva melhoria dos indicadores sociais; 

com redução das desigualdades urbanas e regionais, e melhoria do meio 

ambiente. 

 

Nesse Cenário, o Estado brasileiro qualifica-se em seu papel de provedor dos 

serviços públicos, assumindo crescentemente a prestação de serviços, e de 

condutor das políticas públicas essenciais, como o saneamento básico, com 

garantia de direitos sociais e na variável ambiental um modelo de 

desenvolvimento com consumo sustentável. 

 

O Capítulo 3 apresenta as principais Diretrizes e Estratégias relacionadas aos 

resíduos sólidos. As Diretrizes apresentadas neste capítulo referem-se às 

linhas norteadoras por grandes temas, enquanto que as Estratégias referem-se 

a forma ou os meios, pelos quais as respectivas ações serão implementadas. 

Portanto, as Diretrizes e suas respectivas Estratégias definirão as ações e os 

programas a serem delineados com vistas ao atingimento das Metas. 

 

As Diretrizes e Estratégias estabelecidas nesta Versão Preliminar relativas aos 

resíduos sólidos urbanos buscaram: (i) o atendimento aos prazos legais, (ii) o 

fortalecimento de políticas públicas conforme previsto na Lei 12.305/2010, tais 

como a implementação da coleta seletiva e logística reversa, o incremento dos 

percentuais de destinação, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, a inserção social dos catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis, (iii) a melhoria da gestão e do 

gerenciamento dos resíduos sólidos como um todo, (iv) o fortalecimento do 

setor de resíduos sólidos per si e as interfaces com os demais setores da 

economia brasileira. 

 

O Capítulo 4 apresenta as Metas de curto, médio e longo prazo para resíduos 

sólidos, que se espera alcançar no horizonte temporal do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos. A periodicidade das metas foram definidas de 4 em 4 anos, 

para coincidirem com os prazos do Plano Plurianual (PPA) da União, quando 

estão previstas revisões deste plano. 
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As metas foram projetadas tendo como base os cenários descritos no Capítulo 

2. Como a definição das metas não depende apenas dos cenários econômicos, 

estando atrelada também ao envolvimento e atuação dos três níveis de 

governo, da sociedade e da iniciativa privada, optou-se por apresentar três 

Planos de Metas: Proposta 1, com viés favorável, Proposta 2, com viés 

intermediário e Proposta 3, com viés pessimista. 

 

O cumprimento do Plano de Metas Favorável, apenas no que se refere aos 

Resíduos Sólidos Urbanos exige uma disponibilidade de recursos com aporte 

dos três níveis de governo e da iniciativa privada. Entretanto, a disponibilidade 

dos recursos é apenas um dos condicionantes para o alcance das metas, 

sendo necessário o cumprimento de vários outros requisitos como capacitação 

institucional, capacidade institucional e de endividamento. 

 

Uma etapa preliminar extremamente importante é a realização de estudos de 

regionalização do território, fomentados pelo MMA desde 2007. Na proposta 1 

das Metas é imprescindível que 100% das UFs concluam os estudos de 

regionalização em 2012, de modo a viabilizar a implantação dos consórcios ou 

associações de municípios até 2013, considerando que a gestão associada dos 

serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos é um dos princípios 

fundamentais da Política Nacional de Resíduos Sólidos; para isto a União vem 

induzindo o consorciamento dos municípios, visando ganhos de escala e 

redução de custos, o que permitirá o alcance das metas propostas, em 

especial, às de encerramento de lixões e bota foras, implantação dos aterros 

sanitários e outros, implementação da coleta seletiva para todos os tipos de 

resíduos e impulso à participação e inclusão expressiva dos catadores de 

materiais recicláveis. 

 

1.7 O processo de planejamento 

 

Na ênfase dada pela Lei 12.305 ao planejamento, em todos os níveis, o Plano 

Nacional e Resíduos Sólidos assume importância fundamental, por apontar, 
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com suas diretrizes, estratégias e metas, as ações que se farão necessárias 

para a implementação dos objetivos nacionais, conformando os acordos 

setoriais, a logística reversa e as prioridades que têm que ser adotadas. Pode, 

com isso, exercer forte papel norteador do desenvolvimento dos outros planos 

de responsabilidade pública, influenciando, inclusive os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos exigidos de alguns dos geradores. 

 

Os Estados terão que elaborar seus Planos Estaduais de Resíduos Sólidos 

para terem acesso aos recursos da União ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos. Serão 

priorizados, no acesso aos recursos, os Estados que instituírem microrregiões 

para integrar a organização, o planejamento e a execução de ações a cargo de 

Municípios limítrofes. 

 

Constituição Federal de 1988 

 

O Art. 25 anuncia:. 

......................... 

§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, constituídas por agrupamentos de 

municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de 

interesse comum.  

 

As microrregiões instituídas deverão desenvolver as atividades de coleta 

seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos; a gestão de resíduos de construção civil, de serviços de 

transporte, de serviços de saúde, agrosilvopastoris ou outros resíduos, de 

acordo com as peculiaridades microrregionais. Conforme ressaltado no Decreto 

7.404/2010 (Art. 49), os Estados deverão assegurar a participação de todos os 

Municípios que integram a respectiva microrregião, região metropolitana ou 

aglomeração urbana na elaboração e implementação destes planos. 
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O conteúdo mínimo do plano estadual é tratado no Art. 17 da Lei 12.305 e os 

detalhes das abordagens necessárias estão apresentados e comentados em 

item posterior deste Guia. 

 

O claro incentivo à viabilização da gestão associada dos resíduos sólidos entre 

municípios de uma mesma região do Estado aponta para a solução de 

conhecidos problemas em diversos municípios vizinhos, contíguos ou não, 

promovendo uma economia de escala, já objetivada na Lei Federal de 

Saneamento Básico (11.445/2007). Isto auxilia no planejamento conjunto das 

ações e a otimização na utilização dos recursos financeiros, além de 

potencializar os meios para as soluções dos problemas comuns com o 

compartilhamento dos recursos físicos e gerenciais necessários para fazê-lo. 

As diretrizes para planejamento e gestão de resíduos de regiões 

metropolitanas e aglomerados urbanos também têm caráter estratégico nos 

planos estaduais e são alvo de diretrizes na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

 

É muito claro, não só na Política Nacional, mas no conjunto de leis que 

configuram o arcabouço legal atual para a gestão dos resíduos, este incentivo 

à agregação de municípios. Esta agregação é condição essencial para que 

aconteça o necessário salto na gestão dos resíduos e sejam viabilizados os 

avanços necessários a todas as regiões brasileiras. 

 

O Ministério do Meio Ambiente vem firmando convênios com os estados para a 

elaboração dos Planos de Regionalização, visando apoiar a definição de 

territórios para atuação de consórcios públicos com a escala adequada para a 

gestão da limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos. Para estes 

territórios os Estados poderão elaborar planos microrregionais de gestão, bem 

como para as regiões metropolitanas e aglomerados urbanos, obrigatoriamente 

com a participação dos Municípios envolvidos. 

 

A regionalização e consorciamentos intermunicipais consistem na identificação 
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de arranjos territoriais entre municípios, com o objetivo de compartilhar serviços 

ou atividades de interesse comum, permitindo dessa forma, maximizar os 

recursos humanos, de infraestrutura e financeiros existentes em cada um 

deles, de modo a gerar economia de escala. 

 

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus 

resíduos sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos. O 

ganho de escala no manejo dos resíduos, conjugado à implantação da 

cobrança pela prestação dos serviços (recuperação de custos), garante a 

sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal 

especializado na gestão de resíduos sólidos. 

 

Os resultados dos convênios dos Estados com o MMA são expressivos – 

vários deles já definiram o desenho de sua regionalização: Alagoas, Bahia, 

Acre, Sergipe, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, além de 

outras unidades que estão encerrando este processo ou que definiram sua 

regionalização por motivação própria. 

 

O processo desenvolvido nos Estados permitirá a aceleração dos resultados 

que se torna necessária: o Estado da Bahia poderá auxiliar as soluções de 

seus 417 municípios, com a concentração dos esforços em 26 Regiões de 

Desenvolvimento Sustentável; o Estado de Minas Gerais, o de maior número 

de municípios do país, poderá apoiar as 853 unidades, concentrando as ações 

em 51 áreas denominadas Âmbitos Territoriais Ótimos. 

 

Trata-se de induzir a formação de consórcios públicos que congreguem 

diversos municípios, para planejar, regular, fiscalizar e prestar serviços de 

acordo com tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro 

permanente de técnicos capacitados, potencializando os investimentos 

realizados e profissionalizando a gestão. 

 

A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

é condição necessária para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso 
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aos recursos da União destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos 

sólidos. 

 

Coerentemente com as diretrizes da legislação, com o incentivo aos Estados 

para que promovam sua regionalização e aos Municípios para que se 

associem, terão prioridade no acesso aos recursos da União:  

 

 Os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais 

para a gestão dos resíduos sólidos; 

 Os Municípios que se inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais estaduais; 

 Os Municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de 

cooperativas ou associações de catadores formadas por pessoas físicas 

de baixa renda; e 

 Os Consórcios Públicos, constituídos na forma da Lei no 11.107/2005 

para realização de objetivos de interesse comum. 

 

O conteúdo mínimo do plano municipal é tratado no Art. 19 da Lei 12.305 e o 

Decreto 7.404, que a regulamenta, apresenta, no Art. 51, o conteúdo mínimo, 

simplificado em 16 itens, a ser adotado nos planos municipais de municípios 

com população até 20 mil habitantes anunciada no Censo 2010 coordenado 

pelo IBGE. A abordagem em detalhe dos conteúdos necessários está 

apresentada e comentada em itens posteriores deste Guia. 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pode estar 

inserido no Plano de Saneamento Básico integrando-se com os planos de 

água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos, previstos na Lei nº 11.445, 

de 2007, respeitado o conteúdo mínimo definido em ambos os documentos 

legais (um único plano atendendo as Leis 11.445/2007 e 12.305/2010). 

 

Os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para 

gestão dos resíduos sólidos estarão dispensados da elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, desde que o plano 
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intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo previsto no Art. 19 da Lei nº 12.305 

(um único plano atendendo a vários municípios associados). 

 

As peculiaridades de cada localidade deverão definir o formato do plano 

regional ou municipal, tendo como referência o conteúdo mínimo estipulado. As 

vocações econômicas, o perfil socioambiental do município e da região, ajudam 

a compreender os tipos de resíduos sólidos gerados, como são tratados e a 

maneira de dar destino adequado a eles. 

 

A Lei nº 10.257/2001, chamada de Estatuto da Cidade, 

estabelece normas de interesse social, regula o uso da 

propriedade urbana para o bem coletivo, da segurança e 

do bem-estar dos cidadãos e cidadãs, bem como do 

equilíbrio ambiental. 

A política urbana tem por objetivo ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantia 

do direito a cidades sustentáveis, o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços 

públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações.  
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2 Apresentação 

 

Segundo o artigo 18º da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), “a elaboração de plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos é condição para o Distrito Federal e os 

Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao 

manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade”. 

 

O principal objetivo da elaboração de planos municipais de gestão integrada de 

resíduos sólidos é dar subsídio, via Governo Federal e cooperação com 

Municípios, para a administração integrada dos resíduos por meio de um 

conjunto de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento. 

 

Com o propósito de acatar as premissas da PNRS e estabelecer uma gestão 

sob os resíduos sólidos, elaboramos o Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Jaguaré. 

 

Contudo, cabe ressaltar que as informações disponibilizadas no município 

fazem referência ao ano de 2012. Esta variação temporal implica em uma 

pequena discrepância no que tange aos dados de geração e 

destinação/disposição de resíduos sólidos, quando comparada à realidade 

atual. No entanto, tendo em vista que os elementos divergem em apenas um 

ano, esta situação não interfere significativamente nas ações compartilhadas 

propostas e sugeridas.  

 

Estando em consonância com a legislação, o município recebe uma importante 

ferramenta de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, que de forma 

integrada com as demais municipalidades consorciadas (CONORTE), vai 

padronizar os serviços públicos adequando-os à realidade ambiental, social, 

sanitária e econômica regional, lançando mão de tecnologias disponíveis e 

economicamente aplicáveis. 
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Articulação entre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política de 

Consórcios Públicos e a Política Nacional de Saneamento Básico. 

 

O fator em estudo neste trabalho são os resíduos sólidos. Como todo fator não 

pode e não deve ser descontextualizado da bacia hidrográfica, deve ser 

descrito e compreendido conforme as peculiaridades do município 

considerando a realidade da Bacia do Rio Barra Seca. Dentro desta 

concepção, o PMGIRS se constitui de forma interativa, resultante da forma de 

apropriação que cada comunidade faz da sua percepção ambiental e da forma 

com que resolve seus desafios ou procura buscar suas soluções, associando 

as boas práticas com metas e diretrizes mínimas a serem seguidas para que o 

município atenda a Política Nacional de Resíduos Sólidos e enfrente a 

problemática dos resíduos, buscando sempre soluções sinérgicas em busca de 

uma boa qualidade ambiental e de saneamento. 

 

As bacias hidrográficas são unidades básicas territoriais de gestão, englobando 

a noção de geobiossistema que é a unidade de integração do conjunto de 

relações entre os meios físico, biológico e antrópico em uma determinada 

região, hierarquizados pelos mesmos conjuntos de interações entre os 

elementos. 

 

Um grande avanço institucional neste sentido foi a publicação da Lei Federal nº 

11.107/2005, que dispõe sobre os consórcios públicos, determinando que os 

consórcios públicos constituem pessoas jurídicas de direito privado, 

estimulando os municípios a se integrarem em consórcios, tendo por base 

quaisquer critérios de associação que considerem pertinentes. Tendo por 

premissa que a solução de problemas coletivos pela junção de esforços 

comuns potencializa os orçamentos e minimiza o risco criando uma sinergia na 

solução dos problemas. 

 

O parágrafo 1 do Art.2 da lei referida acima, estabelece as atividades que 

serão próprias dos consórcios: 
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I – firmar convênios, contratos, acordos de qualquer 

natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções 

sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do 

governo; 

II – nos termos do contrato de consórcio de direito 

público, promover desapropriações e instituir servidões 

nos termos de declaração de utilidade ou necessidade 

pública, ou interesse social, realizada pelo Poder 

Público; e 

III – ser contratado pela administração direta ou indireta 

dos entes da Federação consorciada, dispensada a 

licitação”. 

 

Esta arquitetura jurídica potencializou de maneira extrema as possibilidades do 

consorciamento de municípios, que desta lei em diante é sempre estimulada de 

forma específica. Na Lei nº 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, em seu Art 18 fica determinado que municípios em 

consorciamento terão prioridade para obtenção de recursos federais em 

projetos. 

 

Para muitas realidades, de acordo com o tamanho da comunidade ou 

municipalidade, se torna difícil a resolução de desafios sem contar com a 

sinergia energética e econômica que um consórcio que estrategicamente 

integra todos os municípios pode trazer. 

Esta realidade se torna mais desafiadora quando se pretende que o plano sirva 

para auxiliar a operacionalização da implantação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 

 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é a maneira de conceber, sistematizar, 

implementar e manter os sistemas de administração de resíduos sólidos. Para 

cada situação é necessário identificar as características dos resíduos e as 

peculiaridades da cultura local, para implantar e implementar ações adequadas 

e compatíveis com a situação. 
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Os sistemas de gerenciamento integrado são um processo que incluem as 

ações desde a geração, acondicionamento, coleta seletiva, triagem gerando 

inclusão social e renda para catadores e economia de água, energia e 

matérias-primas para a sociedade. Transporte, transferência, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos, além da manutenção da limpeza dos 

logradouros públicos. 

 

A gestão integrada dos resíduos sólidos é um dos elementos do saneamento 

básico. Os objetivos gerais da gestão de resíduos deve ser a obtenção da 

máxima redução na geração, no aumento das ações de reutilização e 

reciclagem e o tratamento adequado para disposição final. 

 

Estas metas estão inseridas dentro do contexto de abrangência e 

universalização, desde as definições iniciais da lei de saneamento, Lei nº 

11.445/2007, refinadas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 

12.305/2010), sendo ambas alicerçadas na Lei nº 11.107/2005, que trata do 

consorciamento, que possibilita a solução integrada dos problemas, 

particularmente considerando a concepção da unidade territorial expressa pela 

bacia hidrográfica. 

 

Neste contexto são extremamente importantes as funções de educação 

ambiental e antes disso até a sensibilização ambiental, de forma que o trabalho 

integrado exige a participação da área educacional do município de forma 

sistêmica. 

 

A visão sistêmica da gestão integrada dos resíduos sólidos busca integrar 

todos os procedimentos de saneamento básico dentro de uma visão de 

sustentabilidade abrangente, envolvendo as dimensões de equidade social, 

viabilidade econômica e qualidade ambiental. 

 

A Lei nº 11.445/2007 estabeleceu de forma oficial no Brasil o conceito dos itens 

que compõem o saneamento básico. Por saneamento básico ficam definidas: 
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“- As operações referentes a disponibilização e 

universalização de água potável, seja de origem 

superficial ou de origem subterrânea, com ou sem 

tratamento prévio em ambos os casos: 

- As operações de coleta e tratamento de esgotos 

domésticos e seu devido tratamento antes de disposição 

no sistema hídrico superficial; 

- As operações e obras destinadas ao correto 

gerenciamento das águas pluviais ou de chuvas em 

âmbito urbano e em caráter geral. 

- O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

urbanos em todas as dimensões e componentes de sua 

constituição.” 

 

Esta legislação enfatiza de forma proeminente a necessidade de participação 

comunitária em caráter permanente e especialmente na elaboração das 

políticas públicas permanentes de saneamento, integrando as soluções e 

subordinando a todas elas ao controle dos órgãos representativos das 

comunidades. 

 

É adotando esta premissa, reforçada pela Lei nº 12.305/2010 que são 

avaliados e previstos todos os procedimentos do Plano, particularmente sua 

matriz de alternativas e construção de cenários que enseja diretamente 

participação e decisão comunitária. 

 

Sendo assim, é entregue a sociedade um plano de operação de um sistema de 

gestão integrado, permanente, eficiente e com desempenho mensurado 

permanentemente que subsidiará as decisões relativas aos resíduos de forma 

consorciada, para que se tenha um conjunto de ações em consonância com a 

legislação, que tragam melhorias para a qualidade de vida das comunidades 

atendidas. 
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2 Introdução 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) foi 

desenvolvido com base nos dados levantados em minucioso Diagnóstico 

realizado, no trabalho de Prognóstico subsequente e na Matriz de Alternativas 

e Construção de Cenários, ambos embasados na legislação ambiental 

aplicável. 

 

Foram estabelecidas Diretrizes e Estratégias focadas nas diferentes classes de 

resíduos sólidos gerados no município. Os grupos de resíduos contemplados 

foram: 

 

1) RSU – Resíduos Sólidos Urbanos; 

2) RE – Resíduos Especiais; 

3) RSS – Resíduos de Serviço de Saúde; 

4) RCC – Resíduos da Construção e Civil; 

5) RI – Resíduos Industriais. 

 

As Diretrizes tiveram como principal objetivo estabelecer um plano relacionado 

ao gerenciamento adequado dos resíduos. As Estratégias buscaram orientar e 

recomendar metodologias para o alcance das metas propostas pelo plano. 

 

As Diretrizes e Estratégias foram adaptadas às realidades locais, considerando 

os dados fáticos resultantes das atividades de Diagnóstico, Prognóstico e 

Matriz de Alternativas e Construção de Cenários. 

 

As ações, propostas e metodologias indicadas neste PMGIRS se encontram 

em total conformidade com as premissas e objetivos da Lei 12.305/2010. São 

objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 

II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos 

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

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

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como 

forma de minimizar impactos ambientais; 

V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos; 

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o 

setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão 

integrada de resíduos sólidos; 

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com 

adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 

recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 

sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para: 

a) produtos reciclados e recicláveis; 

b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com 

padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 

que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao 

reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluindo a recuperação e o 

aproveitamento energético; 

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

 

Acredita-se que o planejamento integrado em longo prazo é capaz de 

responder e corresponder a todos os desafios de gestão de resíduos sólidos 

em todas as dimensões, atingindo o principal objetivo: gerenciamento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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satisfatório e sadia qualidade ambiental. 

 

4 Caracterização do Município  

 

4.1  Localização  

 

O município de Jaguaré localiza-se no norte do estado do Espírito Santo, 

encontra-se nas coordenadas geográficas de 18   54’23’’ de latitude e 40   

04’31’’ de longitude. Ao norte está limitado pelo Município de São Mateus, ao 

sul as cidades de Sooretama e Linhares, ao leste os municípios de Nova 

Venécia e Vila Valério e ao oeste tem como limite novamente os municípios de 

São Mateus e Linhares. Distante 203 km da capital, possui uma área total de 

659 km², sendo aproximadamente 80 km² em área urbana, e 579 km² de área 

rural. 

 

 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Localização de Jaguaré no Espírito Santo  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/EspiritoSanto_Municip_Jaguare.svg
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4.2 Histórico 

 

De acordo com IBGE, até a década de 40, Jaguaré era coberto pela Mata 

Atlântica, habitado por alguns indígenas e outros povos, provavelmente vindos 

do Nordeste Brasileiro e Minas Gerais. 

Á procura de terras férteis e devolutas, em junho 1946, chegava à região que 

hoje compreende o município de Jaguaré, procedente de Jaciguá, município de 

Cachoeiro de Itapemirim uma caravana composta de 14 agricultores e 

representante do Governo do Estado, Sr. Bértolo Malacarne, que vinha com a 

responsabilidade de organizar e coordenara colonização daquela área 

pertencente ao município de São Mateus. Inicialmente esses agricultores 

fixaram-se no ponto chamado Ponte do Rio Barra Seca. Dali partiam para a 

colonização daquela região. A exploração agrícola e extração da madeira 

foram fatores decisivos no processo de desenvolvimento da região. 

A povoação fundada pelos primeiros colonizadores recebeu a denominação de 

Lagoa de Jaguaré, nome de um capim que existia em abundância na época. 

Com o tempo, a lagoa foi desaparecendo, e o povoado passou a ser 

denominado Jaguaré. 

Em 13/10/1981, a lei estadual nº 3445 criou o município de Jaguaré, com 

território desmembrado do município de São Mateus. Sua instalação deu-se a 

31/01/1983. 

4.3  Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de Jaguaré, pela lei estadual nº 1951, de 

13/01/1964, subordinado ao município de São Mateus. 

Em divisão territorial datada de 31/12/1968, distrito figura no município de São 

Mateus. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 01/01/1979. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Jaguaré, pela lei 

estadual nº 3445, de 13/10/1981, desmembrado de São Mateus. Sede no 
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antigo distrito de Jaguaré. Constituído de 2 distritos: Jaguaré e Barra Seca. 

Desmembrado de São Mateus. Instalado em 31/01/1983. 

Em divisão territorial datada de 15/08/1988, município é constituído de 2 

distritos: Jaguaré e Barra Seca. 

Pela lei estadual nº 241, de 23/04/1992, é criado o distrito de Nossa Senhora 

de Fátima e anexado ao município de Jaguaré. 

Em divisão territorial datada de 15/07/1999, o município é constituído de 3 

distritos: Jaguaré, Barra Seca e Nossa Senhora de Fátima. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 

Jaguaré (Sede): Córrego das Aboboras, Japira, Giral, Santa Maria Gorete, São 

Brás, Córrego da Areia, São Jose, São Paulo, Bom Jesus, Rio do Sul, 

Assentamento 13 de Setembro e Aracati. 

 

Barra Seca (Sede): Palmito, Palmitinho Zanelato, São Roque, Santa Rita, São 

João do Estivado, Água Limpa, São Domingos, Comunidade Luterana e 

Mosquito. 

 

Nossa Senhora de Fátima: Santo Antonio de Pádua, São João Bosco, Vargem 

Grande, Barra Seca Velha, São Judas Tadeu, Valiati e Santo Anjo.  
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   Figura 2: Divisão Territorial/Distritos 
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População 
Número       de 

Habitantes 

Urbana 16.000 

Rural 8.700 

Total 24.700 

 

4.4 População Urbana e Rural  

 

Segue abaixo quadro apresentando a população rural e urbana do município de 

Jaguaré. 

Quadro 1: População de Jaguaré 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

A densidade populacional urbana de Jaguaré é 37,60 hab/km² e a rural é de 13,80 

hab/km². 

 

4.5 Taxa de crescimento 

 

O quadro abaixo indica a taxa de crescimento do município. 

 

Quadro 2: Taxa de Crescimento de Jaguaré 

 

 

 

4.6 Economia 

 

Jaguaré é um município essencialmente agrícola, sendo segundo o INCAPER, 2011, 

o cultivo do Café Conilon a principal atividade econômica do município, responsável 

por mais de 80% da renda bruta anual dos agricultores. No ano de 2009 foram 

produzidas 608.000 sacas de café beneficiado gerando uma receita bruta anual de 

R$ 116.736.000.00 (cento e dezesseis milhões setecentos e trinta e seis mil reais) e 

cerca de 10.800 empregos diretos e indiretos, destes, mais de 6.000 empregos são 

gerados durante o período de colheita que ocorre a partir de meados de abril e 

estende-se até o mês de julho. A fruticultura também se destaca através do cultivo 

de mamão e maracujá e hoje a segunda atividade agropecuária geradora de 

População IBGE 2000/2010 - % 

ano 
Urbana 2,0 
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emprego e renda no município, e tem como característica a oferta de trabalho ao 

longo do ano. A cultura da pimenta-do-reino e tradicional no município, e constitui-se 

numa importante fonte de renda, principalmente para os pequenos agricultores, que 

conduzem os plantios utilizando basicamente a mão-de-obra familiar. 

 

5 Diagnóstico Ambiental 

 

5.1 Clima  

 

O município apresenta clima tropical quente, a temperatura media anual e de 23,3  

 C, com predominância das chuvas nos meses de outubro a janeiro. O regime 

pluviométrico está em torno de 1.200 mm a 1.300/ano.  Localiza-se dentro de três 

zonas naturais: 

 

Zona 6: Terras quentes, acidentadas e secas, correspondentes a 1,5% da área do 

Município. 

Zona 8: Terras quentes, planas, transição chuvoso-seca, correspondente a 25,4 % 

da área do Município. 

Zona 9: Terras quentes, planas e secas, correspondente a 73,1% da área do 

Município. 

Relevo: Plano a suavemente ondulado, com vertentes curtas variando de 100 a 

150m de comprimento. 
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Figura 3: Zonas naturais do Município de Jaguaré 

Quadro 3: Características das Zonas Naturais do Município de Jaguaré 
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5.2 Hidrologia 

 

O município de Jaguaré integra a Bacia Hidrográfica Rio Doce, mais precisamente 

inserido na sub-bacia do Rio Barra Seca o qual sua região hidrográfica possui uma 

área de 4.268 km² e 150 km de extensão, onde recebe cargas d’água de diversos 

córregos de menor porte de 7 (sete) municípios por onde passa. Nasce entre os 

municípios de São Gabriel da Palha e Nova Venécia, percorre as divisas municipais 

entre Vila Valério, São Mateus, Jaguaré, Sooretama e Linhares, e posteriormente, se 

junta a outros cursos d’água de menor porte, formando a lagoa do Suruaca que 

deságua no Oceano Atlântico. 

- Característica de Forma da Bacia Hidrográfica  

A importância da forma da bacia para fins de inundação, esta relacionado ao 

conceito de tempo de concentração, que é o tempo contado a partir do início da 

precipitação, necessário para que toda a bacia contribua para a vazão na seção de 

saída, isto é, corresponde ao tempo que a partícula de água de chuva que cai no 

ponto mais remoto da bacia leva para, escoando superficialmente, atingir a foz. 

Alguns índices de forma têm sido utilizados para caracterizar as bacias 

hidrográficas, como o índice de conformação que é a relação entre a área da bacia e 

um quadrado de lado igual ao comprimento axial da bacia, quando o resultado 

estiver mais próximo de um, maior a propensão à enchentes.  

IC (índice de conformação) = A/L²ax, no caso da bacia em estudo: 

IC = 4268/150² = 0,19, o que sugere que a forma da bacia a torna pouco propensa a 

enchentes. 

 

5.3  Geologia 

 

Constituindo o litoral do Estado do Espírito Santo, do ponto de vista fisiográfico 

distinguem-se três unidades geomorfológicas: 
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Região Serrana: 

Situada sobre rochas pré-cambrianas, ela forma os terrenos altos originalmente 

recobertos por florestas e drenados por uma rede hidrográfica dendrítica. 

Numerosos vales recentes apresentam um aspecto de "ravinas mortas" 

(morfologicamente comparáveis às boçorocas) recobertas pela vegetação. Isto 

traduz uma interrupção da erosão e indica um fraco carregamento de sedimentos 

grosseiros para os cursos d’água. 

 

Planície de tabuleiros: 

Instalada sobre os sedimentos da Formação Barreiras, é caracterizada por 

interflúvios de superfície plana com uma declividade para o mar da ordem de 1,2 

m/km. Sobre esta superfície se instalou uma drenagem de estruturas subparalelas e 

angulares. A estrutura subparalela unidirecional é determinada pela declividade da 

superfície original sobre a qual se instalou a drenagem e a estrutura angular parece 

estar ligada a problemas de fraturamento. Os vales são frequentemente muito largos 

e têm os fundos planos colmatados por sedimentos quaternários. Estes vales são 

ocupados por cursos de águas muito pequenos em relação a sua dimensão. A 

planície de tabuleiros originalmente era recoberta pela floresta. 

 

Planície Costeira: 

Apresenta-se com forma semilunar crescente, assimétrica e convexa em direção ao 

mar com uma largura máxima E-W de 55 km e um comprimento máximo U-S de 

cerca de 150 km. É constituída de sedimentos litorâneos arenosos e depósitos 

areno-argilosos fluviais, além de zonas baixas superficialmente turfosas. 0s terraços 

marinhos internos (mais antigos) são eram recobertos por uma floresta enquanto 

que os mais externos (mais novos) são ocupados eram por uma vegetação 

psamofítica. As zonas de sedimentos fluviais originalmente foram ocupadas pela 

floresta e as zonas baixas pantanosas por gramíneas. A planície costeira é drenada 

por uma dezena de cursos d’água dos quais os Rios Doce e São Mateus 

desempenham os papéis mais importantes na sedimentação quaternária. O rio Doce 

cujo curso atinge 750 km e a bacia de drenagem cobre uma superfície de cerca de 
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83000 km², atravessa a planície costeira na sua porção meridional. O Rio São 

Mateus, muito menos importante, desemboca na parte setentrional da planície. 

 

Dentre as unidades geomorfológicas descritas o município de Jaguaré enquadra-se 

na Planície de tabuleiro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Caracterização Geomorfológica do município de Jaguaré 

Fonte: adaptado http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_sigercom/_arquivos/geomorfologia_11_78.pdf 

 

5.4 Solo 

 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de solos (EMBRAPA, 2006) o 

solo constitui-se em partes sólidas, líquidas e gasosas, tridimensionais, dinâmicos, 

formados por materiais minerais e orgânicos que ocupam a maior parte do manto 

superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_sigercom/_arquivos/geomorfologia_11_78.pdf
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podem ser vegetados na natureza onde ocorrem e, eventualmente, terem sido 

modificados por interferências antrópicas. 

 

Segundo INCAPER, 2011 o município de Jaguaré apresenta o tipo de solo latossolo 

vermelho amarelo distrófico, textura Argilo-arenosa, fertilidade média a baixa. E o 

Sistema de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006), conceitua-o e classifica-o da 

seguinte forma:  

 

Classe de 1º nível (ordens):  

Latossolo: Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte B 

latossólico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm 

da superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 

150cm de espessura. 

São solos em avançado estágio de intemperização, muito evoluídos, como resultado 

de enérgicas transformações no material constitutivo. Os solos são virtualmente 

destituídos de minerais primários ou secundários menos resistentes ao 

intemperismo, e têm capacidade de troca de cátions da fração argila baixa, inferior a 

17cmolc/kg de argila sem correção para carbono, comportando variações desde 

solos predominantemente cauliníticos, com valores de Ki mais altos, em torno de 

2,0, admitindo o máximo de 2,2, até solos oxídicos de Ki extremamente baixo. 

Variam de fortemente a bem drenados, embora ocorram solos que têm cores 

pálidas, de drenagem moderada ou até mesmo imperfeitamente drenada, indicativa 

de formação em condições, atuais ou pretéritas, com um certo grau de gleização. 

São normalmente muito profundos, sendo a espessura do solum raramente inferior a 

um metro. Têm seqüência de horizontes A, B, C, com pouca diferenciação de 

suborizontes, e transições usualmente difusas ou graduais. Em distinção às cores 

mais escuras do A, o horizonte B tem cores mais vivas, variando desde amarelas ou 

mesmo bruno-acinzentadas até vermelho-escuro-acinzentadas, nos matizes 2,5YR a 

10YR, dependendo da natureza, forma e quantidade dos constituintes minerais - 

mormente dos óxidos e hidróxidos de ferro - segundo condicionamento de regime 

hídrico e drenagem do solo, dos teores de ferro no material de origem e se a 

hematita é herdada ou não. No horizonte C, comparativamente menos colorido, a 
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expressão cromática é bem variável, mesmo heterogênea, dada a sua natureza 

mais saprolítica. O incremento de argila do A para o B é pouco expressivo ou 

inexistente e a relação textural B/A não satisfaz os requisitos para B textural. 

De um modo geral, os teores da fração argila no solum aumentam gradativamente 

com a profundidade, ou permanecem constantes ao longo do perfil. A cerosidade, se 

presente, é pouca e fraca. Tipicamente, é baixa a mobilidade das argilas no 

horizonte B, ressalvados comportamentos atípicos, de solos desenvolvidos de 

material com textura mais leve, de composição areno–quartzosa, de interações com 

constituintes orgânicos de alta atividade, ou solos com DpH positivo ou nulo. 

São, em geral, solos fortemente ácidos, com baixa saturação por bases, distróficos 

ou alumínicos. Ocorrem, todavia, solos com saturação por bases média e até 

mesmo alta; encontrados geralmente em zonas que apresentam estação seca 

pronunciada, semi-áridas ou não, ou ainda por influência de rochas básicas ou 

calcarias. 

São típicos das regiões equatoriais e tropicais, ocorrendo também em zonas 

subtropicais, distribuídos, sobretudo, por amplas e antigas superfícies de erosão, 

pedimentos ou terraços fluviais antigos, normalmente em relevo plano e suave 

ondulado, embora possam ocorrer em áreas mais acidentadas, inclusive em relevo 

montanhoso. São originados a partir das mais diversas espécies de rochas e 

sedimentos, sob condições de clima e tipos de vegetação os mais diversos. 

 

Classe de 2º nível (subordens): 

Latossolo vermelho-amarelo 

 

Classe de 3º nível categórico (grandes grupos): 

Latossolo vermelho-amarelo distrófico: Solos com saturação por bases baixa (V < 

50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 
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6 Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Jaguaré – Meta 1 

  

André Altoé Marinato – Secretário Municipal de Meio Ambiente e Rec. Hídricos 

Ramon Bonomo Santana - Engenheiro Ambiental 

Roulian Inácio Marconcini - Técnico em Meio Ambiente 

Israela Zordan – Estagiária Eng. Ambiental 

Artur Caliman Duarte - Auxiliar Técnico 

 

Atendimento ao artigo 19°, inciso I da Lei 12.305/2010 

 

6.1 Histórico 

 

A limpeza pública no município de Jaguaré é de responsabilidade do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Jaguaré, que contratou e fiscaliza a 

empresa terceirizada Qualitar Limpeza e Soluções Ambientais Ltda., responsável 

pela limpeza pública com varrição de ruas e logradouros públicos, limpeza de 

canteiros, capina, raspagem, retirada de areia das ruas e pintura de meio-fio, 

sarjetas e caixas boca de lobo, bem como coleta (domiciliar, galharia e entulho) e 

comerciais (classe II), resíduos de serviços de saúde (classe I) e transporte dos 

resíduos. 

 

6.2  Legislações Municipais  

 

As leis relacionadas ao gerenciamento dos resíduos sólidos do município de 

Jaguaré é a Lei Nº 4762/2000 que Institui o Código Municipal de Meio Ambiente de 

Jaguaré e dá outras providências.  

 

6.3 Tratamento Legal  

 

A Lei Nº 4762/2000 que Institui o Código Municipal de Meio Ambiente está passando 

por modificações e contemplará os atos da Lei 12.305/2010, da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. 
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6.4  Volume de Resíduos  

 

Os habitantes de Jaguaré geram uma média de 15 toneladas de resíduos 

domésticos diariamente. O Município de Jaguaré tem uma população de 24.700 

habitantes dividida em 15 bairros ou localidades. Cada habitante de Jaguaré gera 

0,60 kg/dia de resíduo. 

 

6.5 Tipos de Resíduos 

 

De acordo com estudo dos órgãos que atuam no serviço de coleta e destinação, a 

composição gravimétrica dos resíduos domiciliares apresenta-se da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6  Destinação e Passivos  

 

O município remete seus resíduos sólidos para o aterro sanitário da Marca 

Ambiental Ltda., localizada no Município de Cariacica/ES, a 220 km do município de 

Jaguaré, aproximadamente 15 t/dia. A empresa Jaguarense Transporte e 

Terraplanagem Ltda ME, é responsável pelo transporte dos resíduos da área de 

transbordo localizada no município de Jaguaré até o aterro, com uma média de 450 

t/mês. 

 

Figura 5: Composição gravimétrica dos resíduos domiciliares Figura 5: Composição gravimétrica dos resíduos domiciliares 
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O município de Jaguaré apresenta uma antiga área de disposição que encontra-se 

desativada e não recebe mais os resíduos sólidos desde 2010, na zona rural, as 

margens da Rodovia ES-356, onde atualmente se encontra também a área de 

transbordo, a qual será desativada após a implantação da nova área de transbordo. 

 

Em relação aos passivos existentes nas áreas de antiga deposição dos resíduos, 

estes estão contemplados no TCA nº 02/2013 firmado entre Ministério Publico do 

Espírito Santo - MPES, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - 

IEMA, Ministério Público do Trabalho - MPT e o Município de Jaguaré onde no 

momento está sendo atendido às clausulas e monitorado a área. As comprovações 

de atendimento vêm sendo protocoladas periodicamente no MPES e IEMA. 

 

6.7 Coleta 

 

A coleta de resíduos domiciliares é realizada pela empresa terceirizada Qualitar 

Limpeza e Soluções Ambientais Ltda., a qual conta com uma frota de 02 caminhões 

compactadores. A coleta é realizada em 02 turnos por 02 equipes (caminhão + 

motorista + 02 garis) e possui 01 equipe reserva, onde toda a cidade é atendida 

diariamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 6:Detalhe de veículo de coleta da empresa Qualitar 
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6.8  Veículo 

 

O serviço de coleta de resíduo domiciliar é feito com uma frota de 02 caminhões 

compactadores com capacidade útil de 15 m³, 01 caminhão caçamba e 01 pá 

carregadeira para a coleta de entulhos e 01 caminhão carroceria para coleta de 

galhos e restos de poda e capina. Todos os veículos citados são de propriedade da 

empresa Qualitar, responsável pelos RSU no município. 

 

6.9  Contratos  

 

O Município de Jaguaré possui o contrato nº 026/2013, sob o processo nº 

119.858/2013 onde contrata as prestações de serviços da empresa Qualitar Limpeza 

e Soluções Ambientais Ltda., que por sua vez possui contrato com a empresa 

Jaguarense Transporte e Terraplanagem Ltda, para o transporte dos RSUs até o 

aterro sanitário sobre contrato de deposição nº 106.2013-A entre a Jaguarense e a 

Marca Ambiental Ltda. 

 

6.10 Cobertura de Coleta Rural  

 

Na zona rural a coleta atinge praticamente 100 %, sendo que a coleta ocorre em 

dias previamente conhecidos pela população, onde o morador leva os resíduos até 

os pontos de recolhimento, geralmente na sede dos distritos. 

 

6.11 Cobertura de Coleta Seletiva 

 

O Programa Municipal de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos está sendo 

instituída através da criação de Lei Municipal.  

Até a elaboração deste diagnóstico não foi concluída a criação da mesma. 

 

6.12 Cooperativa 

 

Por meio da Secretaria Municipal de Ação Social e da Secretaria Municipal de Meio 
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Ambiente e Recursos Hídricos, estão sendo cadastrados os catadores e as 

cooperativas de materiais recicláveis. Esses indivíduos serão capacitados e 

treinados para a geração de trabalho e renda.  

 

6.13 Galpões de Triagem  

 

O município de Jaguaré pretende construir uma Unidade de Triagem com área de 

aproximada de 5.000m², em local ainda não definido. Esta unidade estará equipada 

com esteiras e prensas onde serão realizados os serviços de triagem através de 

convênio com a Prefeitura Municipal. Os rejeitos e a fração orgânica serão utilizados 

na produção de compostagem que posteriormente será utilizada no enriquecimento 

de solos em locais de plantio no município. 

 

Com estas iniciativas, o envio de RSU ao aterro sanitário será de apenas 30%, visto 

que cerca de 70% será resgatada através da triagem e reaproveitamento dos 

mesmos.  

 

6.14 Quantidade de Cooperativados  

 

Visto que o município ainda não possui a usina de triagem, não há cooperados, 

porém a pretensão da administração municipal é atingir cerca de 30 cooperados 

trabalhando na triagem dos RSU. 

 

6.15 Estimativa de Quantos Seriam Cooperativados (Dependentes)  

 

A estimativa imediata é que cerca de 90 pessoas sobreviverão destes trabalhos, 

considerando os familiares dos cooperados e os trabalhadores indiretos como 

catadores. 

 

Trabalharão através de contratos e convênios, sendo remunerados para a execução 

do trabalho de triagem. 
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6.16 Dados da Reciclagem  

 

Estima-se que serão reciclados cerca de 10,5 toneladas/dia. 

 

6.17 Concepção do Município Sobre Coleta Seletiva  

 

O município pretende que cerca de 10,5 toneladas/ dia seja triada no sistema de 

esteiras, porém sabe-se que para alcançamos esta marca, será necessária a 

adesão de toda a população do município e para isso será implantado todo um 

trabalho de conscientização e educação ambiental nas comunidades e escolas bem 

como campanhas de divulgação através da Secretaria Municipal de Comunicação.  

 

6.18 Otimização da Coleta Seletiva 

 

Os trabalhos de coleta seletiva serão otimizados em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Educação junto às escolas e comunidades em geral 

conscientizando e instruindo sobre os procedimentos da separação de lixo a partir 

de suas casas, o que facilita e aperfeiçoa a coleta seletiva. 

 

6.19 Suporte da Coleta seletiva  

 

O apoio às atividades de coleta seletiva é através do apoio das Secretarias de 

Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação, bem como a Secretaria de Meio 

Ambiente e as cooperativas existentes. 

 

6.20 Disposição Final  

 

O município remete aproximadamente 450 t/mês de resíduos sólidos para o aterro 

sanitário da Marca Ambiental, no município de Cariacica/ES. A empresa Qualitar 

Limpeza e Soluções Ambientais Ltda, terceiriza a Jaguarense Terraplanagem e 

Transportes Ltda ME., para transportar os resíduos do município até o aterro. 
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Esta realidade será alterada a partir do momento em que, por meio do CONORTE, 

for criado o aterro sanitário do consórcio, que será implantado na localidade de 

Nestor Gomes, a cerca de 30 km da sede de Jaguaré. 

 

6.21 Inclusão Social 

No projeto de triagem e reciclagem dos RSU, os cooperados terão a oportunidade 

de obter renda. Estes trabalhos irão fomentar o trabalho coletivo para criar um 

ambiente mais favorável para a geração de renda na cidade por meio dos RSU. As 

pessoas envolvidas irão receber instruções sobre cidadania, direitos e deveres, 

organização do processo de trabalho e organização coletiva para associações ou 

cooperativas. Destacamos ainda que o Brasil é o segundo país no ranking mundial 

de reciclagem, permitindo boas possibilidades de crescimento nesse setor. 

 

6.22 Rota do Lixo  

 

Na realidade atual, o lixo do município de Jaguaré é transportado por cerca de 220 

km até o local de destinação final. Novamente enfocamos que esta realidade será 

alterada a partir do momento em que, por meio do CONORTE, for criado o aterro 

sanitário do consórcio, que será implantado na localidade de Nestor Gomes, a cerca 

de 30 km da sede de Jaguaré. 

 

6.23 Limpeza Municipal  

 

A limpeza pública no município de Jaguaré é de responsabilidade da Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos que fiscaliza a empresa Qualitar Limpeza e Soluções 

Ambientais Ltda, responsável pela coleta, varrição, capina, roçada e pintura do 

meio-fio. A varrição é realizada diariamente na área central e com periodicidade 

maior no centro da cidade e executada por uma equipe total de 54 trabalhadores. 

 

A capina e roçada são realizadas através de equipe de 40 trabalhadores, sendo o 

serviço de coleta de resíduo domiciliar feito com uma frota de 02 caminhões 

compactadores com capacidade útil de 15 m³, 01 caminhão caçamba e 01 pá 
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carregadeira para a coleta de entulhos e 01 caminhão carroceria para coleta de 

galhos e restos de poda e capina. 

 

6.24 Destinação de Limpeza Municipal  

 

Atualmente os resíduos inertes da limpeza municipal são enviados a uma área, 

próxima ao antigo lixão, destinada somente para este tipo de resíduo. Está prevista 

uma destinação mais adequada para estes resíduos posteriormente, junto ao 

CONORTE. 

 

6.25 Resíduos de Saúde  

 

Segundo o levantamento do IBGE de 2009, existem 30 estabelecimentos de saúde 

que geram em torno de 600 kg por mês. A coleta é realizada periodicamente, onde 

todos os estabelecimentos enviam seus resíduos, a um ponto específico de coleta. A 

coleta, transporte, tratamento e disposição dos resíduos de saúde são realizados por 

empresa privada especializada e devidamente contratada para tal. 

 

6.26 Controle de Resíduos de Saúde  

 

A Prefeitura Municipal de Jaguaré, através da secretaria de saúde e da secretaria de 

contabilidade faz o controle, tanto dos dados de geração quanto da destinação 

destes resíduos mensalmente. 

 

6.27 Resíduos Industriais 

 

No município de Jaguaré existe uma área denominada “condomínio Empresarial de 

Jaguaré” destinada exclusivamente a estabelecimentos industriais de diversos 

ramos, porém ainda não está formalizada, estando ainda passando por processos 

jurídicos de criação do condomínio bem como de Licenciamento Ambiental. 

 

6.28 Geração de Resíduos Industriais 
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Estes dados ainda não são possíveis de se mensurar, visto que ainda não há 

empresas locadas nem em estado de instalação ou de operação. 

A geração e destinação dos resíduos industriais destas empresas serão de 

responsabilidade das empresas geradoras. 

 

6.29 Tipos de Resíduos Industriais do Município 

 

A tipologia dos resíduos varia de acordo com o processo produtivo de cada empresa 

que se instalará no local. 

 

6.30 Tipo de Destinação dos Resíduos Industriais 

 

A destinação dos resíduos industriais fica a cargo da empresa geradora. 

7 Prognóstico de Resíduos Sólidos de Jaguaré – Meta 2 

 

7.1  Introdução  

 

O estudo prognóstico tem como objetivo estabelecer estimativas para a situação dos 

resíduos em diferentes horizontes de tempo, procurando criar um cenário 

prospectivo a ser implementado na gestão dos resíduos sólidos. 

 

No prognóstico realizam-se projeções para as diversas tipologias de resíduos 

sólidos, tais como: resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos de serviços de saúde 

(RSS) e da construção civil (RCC). Para os demais tipos de resíduos (industriais - 

RSI e especiais RSE) não foi possível estabelecer cenários prognosticados tendo 

em vista a escassez de dados, visto a não existência de indústrias geradoras já 

implantadas no município no momento da criação deste PGIRS, porém, assim como 

para as demais tipologias de resíduos, foram sugeridas ações a serem tomadas 

para o aperfeiçoamento da gestão destes materiais. 

No caso dos RSU, para os cenários prognosticados, além dos dados de geração 

diária de resíduos, foram consideradas variáveis que contemplam as taxas de 
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crescimento populacional do município em conjunto com fatores como mudanças de 

hábitos de consumo, migrações, etc., que repercutem diretamente no aumento da 

geração de resíduos. 

 

Para os RCC e RSS, foi estimado quadros futuros com as quantidades aproximadas 

geradas diariamente, utilizando-se fatores estatísticos e considerando também os 

índices de crescimento populacional de cada localidade. 

 

As taxas de crescimento populacional foram obtidas através de dados dos censos 

de 2000/2010 disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Os horizontes de tempo estudados prolongam-se até 2033, sendo possível 

ilustrar cenários futuros, bem como gerar parâmetros para dimensionamento dos 

sistemas que venham a ser futuramente implantados. 

 

7.2  Seleção de Variáveis  

 

Para descrever como o município poderá enfrentar e planejar quadros 

prognosticados referentes às diversas tipologias de resíduos gerados, fez-se 

necessário estabelecer um elenco de parâmetros que permitiram desenhar um 

cenário de proposições de soluções para três horizontes de tempo. Esses horizontes 

de tempo foram estabelecidos de acordo com as necessidades de ações, em 

consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Assim, foram definidos três grupos estratégicos para a condução de ações: 

Horizonte em curto prazo (4 anos), horizonte em médio prazo (4 a 8 anos) e 

horizonte em longo prazo (8 a 20 anos). O cronograma de barras apresentado 

abaixo ilustra esta organização temporal dessas ações e seus respectivos 

horizontes. 
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O crescimento populacional, a forma de espacialização da população urbana e os 

hábitos de consumo que decorrem do crescimento econômico constituem os 

parâmetros fundamentais para a construção do cenário futuro. 

 

7.3  Crescimento Populacional e taxas de Geração de Resíduos Sólidos 

Domiciliares 

 

O crescimento populacional é a base para os estudos prognósticos, pois se 

relacionam com fatores como o ambiente urbano e o crescimento econômico. A taxa 

de geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos hábitos 

de consumo e estes de outros fatores, como a densidade urbana e a renda média, 

conforme anteriormente explicado. 

 

O cálculo adotado para prever o crescimento populacional do município baseou-se 

exclusivamente nos dados obtidos junto ao IBGE, população de 2000 e população 

de 2010. Para a avaliação da estimativa de evolução da população foi utilizado o 

método da taxa geométrica. 

 

Esta metodologia consiste na estimativa da população utilizando-se uma taxa de 

crescimento geométrico, sendo a mesma obtida para um período entre dois censos 

demográficos. A partir desta taxa é possível estimar o crescimento anual da 

Figura 7: Histograma das ações e horizontes temporais 
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população, aplicando a mesma para cada período. O IBGE aplica esta taxa para 

calcular as estimativas anuais de crescimento disponibilizadas ano a ano. 

 

A expressão que define a taxa geométrica de crescimento da população é dada pela 

seguinte expressão: 

 

TGCA = [(P1/P0) elevado 1/(A1-A0) -1] .100 

 

Onde: 

 

TGCA = taxa geométrica de crescimento anual 

P1 = população 2000 

P0 = 2010 

A1 = ano 2000 

A0 = ano 2010 

 

Durante o diagnóstico, admitiu-se que a taxa de geração de resíduos sólidos 

domiciliares venha a elevar-se na maioria dos municípios, tendendo a estabilizar-se 

em patamares distintos. 

  

A geração per capita de resíduos, foi calculada usando a equação abaixo: 

 

GPR = QTS/PAT 

 

Onde: GPR = Geração per capita de resíduos (kg/hab.dia) 

QTS = Quantidade de resíduos coletados por dia (kg) 

PAT = População com coleta de resíduos (hab) 

 

Em suma, o prognóstico da taxa de geração de resíduos sólidos foi calculado 

considerando variáveis voltadas ao crescimento populacional e para alguns casos 

foram introduzidas nos cálculos variáveis que exprimem o aumento da geração de 

resíduos sólidos não somente por conta do crescimento populacional, mas também 
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por conta de fatores diversos como crescimento econômico, modificações de 

parâmetros de consumo, dentre outros. 

 

Desta forma, foi possível estimar a evolução das quantidades geradas, 

considerando-se fatores relevantes amplamente apoiados pelo referencial teórico. A 

estimativa foi realizada com 3 cenários considerados como sendo os mais prováveis 

de ocorrer. Esta se encontra em capítulos próprios no decorrer do trabalho. 

 

7.4  Resíduos Sólidos Urbanos  

 

O município está implantando o projeto de coleta seletiva em Jaguaré. O TCA nº 01, 

firmado entre o Município de Jaguaré, IEMA e MPES, que considera a criação do 

programa municipal de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, o qual está 

sendo instituído por legislação municipal. Atualmente, vem sendo cadastrado 

cooperativas e catadores para estarem atuando de forma a promover a coleta 

seletiva e reciclar a maior quantidade de resíduos possível. 

 

Segundo os dados diagnosticados, o município de Jaguaré gera cerca de 15 t/dia de 

RSU (0,60 kg/hab/dia). O prognóstico deste quadro levando em conta apenas a 

variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, aponta os 

seguintes resultados: 

 

Quadro 4: Cenários de Geração Futura de RSU nos Horizontes Temporais 

 

 

Atualmente o município dispõe seus resíduos no aterro da Marca Ambiental, no 

município de Cariacica/ES. A disposição de resíduos em locais muito distantes 

representa um maior custo para o município, fora os impactos ambientais gerados 

com o desgaste de pneus nas estradas, o consumo de combustíveis e a emissão de 

poluentes. O município necessita de uma solução logística e tecnológica para 
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disposição de resíduos em curto prazo. Para isso, em parceria com o CONORTE, os 

municípios integrantes, terão um novo aterro sanitário, em local próximo, diminuindo 

estes custos e otimizando o sistema de coleta e disposição de RSU. 

7.5 Resíduos de Serviços de Saúde  

 

Segundo os dados diagnosticados, o município de Jaguaré gera cerca de 400 

kg/mês de RSS. O prognóstico deste quadro levando em conta apenas a variável do 

crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, aponta os seguintes 

resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

7.6 Resíduos de Construção Civil  

 

O município de Jaguaré, não faz o controle da produção de resíduos de construção 

Civil. Estes resíduos são apenas depositados em local destinado aos RCC, porém 

sem controle de peso e demanda. 

 

Estuda-se a possibilidade que dentro da vigência deste plano entre o médio e longo 

prazo, o município já possua equipamento de reciclagem deste material, para que o 

mesmo seja utilizado em áreas de aterro e pavimentação primária em estradas 

vicinais no interior da cidade, dando uma utilização proveitosa e de responsabilidade 

ao produto.  

 

7.7 Resíduos Industriais 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente acompanhará e fiscalizará a geração e 

Quadro 5: Resíduos de Serviços de Saúde 
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disposição adequada dos resíduos sólidos industriais, que são de responsabilidade 

do gerador. Com criação de um banco de dados dos diferentes processos de 

empreendimentos instalados e a instalar no município, será possível realizar 

consultas imediatas em tempo real pelos gestores, com a adoção de procedimentos 

adequados, quando da ocorrência de situações atípicas ou ações imprevistas que 

afetem a qualidade de vida das populações e exijam intervenções imediatas da 

administração pública local. 

 

Estas medidas serão incluídas na nova legislação Ambiental Municipal a qual se 

encontra em faze de criação. 

 

7.8 Resíduos Especiais 

 

O município com a implantação da coleta seletiva receberá resíduos especiais em 

pontos específicos, aos quais será dada a correta destinação para estes. As 

iniciativas de Eco Pontos de entrega voluntária e a ampliação destes através dos 

programas e projetos de Educação Ambiental trazem efeitos significativos para dar 

um destino final adequado a estes resíduos. 

 

A adesão à Lei Nº 12.305/2010, que implanta a logística reversa através de 

parcerias, irá dar suporte para criação de locais para um destino final adequado 

destes resíduos especiais. 

 

São recomendáveis projetos integrados de logística reversa que possibilitem que 

todos os municípios se beneficiem de ações coletivas, dentro do âmbito do 

CONORTE. 
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8 Matriz de Alternativas e Construção de Cenários Para Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos  

 

8.1 Objetivos 

 

Este capítulo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

(PMGIRS) buscou resgatar o histórico evolutivo da gestão de resíduos sólidos do 

município de Jaguaré e disponibilizar informações consolidadas de forma a propor 

planejamentos e tomadas de ações que utilizem o incremento de soluções locais 

e/ou regionais, individuais ou coletivas. 

 

A análise crítica dos dados diagnosticados e prognosticados permite verificar o 

comportamento e as “Tendências da gestão dos resíduos” em seus principais 

aspectos, uma vez que proporciona e evidencia: 

 

a) Avaliação e análise de ações e tecnologias de destinação/disposição de 

resíduos existentes e planejadas no município; 

 

b)  Avaliação e análise das tendências relacionadas às ações e tecnologias 

existentes e planejadas no município; 

 

c) Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros municípios no que tange à questão dos resíduos sólidos; 

 

d) Sugestões adicionais para o gerenciamento ambientalmente adequado dos 

resíduos sólidos no município; 

 

e) Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 

vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final; 

 

f) Incentivo ao beneficiamento dos resíduos sólidos; 
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g) Ações preventivas e corretivas voltadas à gestão dos resíduos sólidos. 

 

h) As informações e dados relacionados aos resíduos foram expostos sob ou 

panorama municipal. 

Os critérios utilizados para a exposição destes elementos levaram em conta a 

otimização das informações bem como a necessidade de detalhamento das 

mesmas, analisando-se caso a caso, em contextos locais ou regionais. 

8.2  Escopo, Condicionantes e Limitações do Estudo.  

 

O escopo da matriz de alternativas e construção de cenários para gestão integrada 

de resíduos sólidos no âmbito do município é contemplar soluções integradas para 

todas as questões direcionadas à temática dos resíduos sólidos. 

 

A situação foi adequadamente diagnosticada e prognosticada em fases anteriores 

do trabalho, buscando responder ao desafio socioeconômico de buscar soluções 

integradas que possam trazer um ganho de sinergia na adoção dos procedimentos 

integrados. 

 

A única premissa a ser acordada é o procedimento integrado em questões que 

voluntariamente todas as comunidades venham a aderir de forma direta ou através 

de suas administrações municipais. 

 

As limitações do estudo na proposição de alternativas e cenários decorreram 

exclusivamente do respeito absoluto às prerrogativas de independência e soberania 

do município, de forma que a descrição dos eventos se restringiram à elucidação 

técnica, e a matriz decisória é absolutamente restrita às alternativas de gestão e 

destinação existentes na atual fase do conhecimento e não caracterizam opções 

excludentes ou incompatíveis. 

 

O presente documento descreve todas as características diagnosticadas e 

prognosticadas no município, criando itens que propiciam soluções integradas 

específicas para análise do município e futura adesão voluntária na medida em que 



 
 
  

75 
 

se comprovem ganhos de escala cuja sinergia resultante justifique a ação 

consorciada nos tópicos considerados. 

 

Cabe ressaltar que este é um trabalho de produção de alternativas e construção de 

cenários tendo por finalidade a criação de uma matriz sugestiva, homogênea e 

relevante. 

 

Estes trabalhos em fases posteriores sofrerão detalhamentos nas alternativas 

escolhidas conforme especificações técnicas contratuais, devendo planos básicos e 

planos executivos ser desenvolvidos em fases posteriores licitadas exclusivamente 

para tal finalidade. 
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8.3 Conceitos e Etapas do Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

 

Atendimento ao artigo 19°, inciso V, da Lei 12.305/2010 

 

Modelo de gerenciamento de resíduos sólidos: 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial 

 

A interpretação da figura é didática e expressiva. De cima para baixo e da esquerda 

para a direita, os procedimentos podem ser assim descritos: 

 

 Os resíduos começam sua trajetória a partir de sua existência, 

gerados nas residências e no comércio; 

 Se os resíduos já sofrerem segregação durante a geração, 

dentro das unidades unifamiliares ou das entidades comerciais, estes já 

avançam para um tipo de tratamento que para ter continuidade vai exigir 
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coleta seletiva; 

 Havendo coleta seletiva, os resíduos sólidos já são passíveis de 

sofrerem segregação ou triagem e serem remetidos para a reciclagem; 

 Caso não sejam objeto de segregação doméstica ou na origem e 

coleta seletiva com reciclagem, os resíduos sólidos são coletados e podem ou 

não serem submetidos a estações de transferência quando são colocados em 

veículos de maior porte para remessa para aterro ou unidade de 

aproveitamento energético mais distante; 

 Feito ou não o transbordo, é realizado o transporte do resíduo; 

 O próximo e ultimo procedimento é o tratamento, que 

inicialmente é a submissão dos resíduos sólidos a processos de triagem ou 

segregação manual e depois mecânicos, sendo a matéria orgânica total ou 

parcialmente submetida a processos de compostagem, e os resíduos 

restantes, juntamente com a matéria orgânica não aproveitada, são enviados 

para unidade de recuperação energética; 

 A ultima coluna vertical resume o procedimento: os materiais 

submetidos à segregação manual e depois mecânica são remetidos à 

reciclagem, a parte compostada da matéria orgânica se transforma em 

fertilizante e o restante dos materiais, incluindo matéria orgânica não utilizada 

então é transportada ao aterro sanitário. 

 

Resumidamente é possível afirmar que no final, após a reciclagem, se houver, a 

principal rota de destinação final dos resíduos sólidos são os aterros sanitários. 

 

A gestão dos demais tipos de resíduos (RCD, RSS, RSI) basicamente pode ser 

adaptada ao modelo acima descrito. 

 

8.3.1 Etapas Detalhadas do Gerenciamento de Resíduos  

 

8.3.1.1 Segregação  

 

A segregação de resíduos sólidos consiste na operação de separação dos resíduos, 
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por classe. 

 

A atividade de segregação é apenas o início de um longo ciclo de gestão dos 

resíduos sólidos para pleno aproveitamento. 

 

Esta ação tem como finalidade evitar a mistura dos resíduos objetivando facilitar e 

promover a reutilização, reciclagem, aproveitamento energético destes, reinserindo-

os novamente em ciclos produtivos e comerciais e como consequência principal, 

minimizar os gastos públicos relacionados à destinação final e à extração de matéria 

prima para a produção de novos produtos. 

 

Segue abaixo modelos de segregações para as diversas classes de resíduos sólidos 

existentes. 

 

Resíduos Sólidos Urbanos - RSU: A segregação dos RSU geralmente é 

subdividida conforme esquema a seguir: 

 

a) Resíduos secos (recicláveis); 

b) Resíduos úmidos (orgânicos); 

c) Rejeitos. 

 

Estes resíduos podem ser segregados em galpões próprios para esta prática. Os 

galpões podem ser anexos a depósitos de resíduos, comunidades ou cooperativas 

que se apropriam de renda a partir desta atividade, aterros sanitários ou outros 

empreendimentos que visem a destinação/disposição final dos resíduos. 

 

Enfim, os modelos são variados e diversificados, adaptados à realidade local. 

 

Resíduos Sólidos Especiais - RSE: A segregação dos RSE deve ser efetuada na 

fonte de geração, ou seja, pelos agentes consumidores. Estes resíduos devem ser 

encaminhados para “Pontos de Coleta”, “Pontos de Recebimento” ou devolvidos aos 

fabricantes, comerciantes e importadores. (pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, 
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eletrônicos, lubrificantes e agrotóxicos). 

 

A segregação dos RSE deve atender as premissas da Logística Reversa 

contemplada na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

 

Etapas de gerenciamento dos RSE bem como o parecer relacionado à matriz e 

alternativas e composição de cenários encontram-se detalhados no item 5 - 

Conceitos e soluções para o gerenciamento de resíduos sólidos especiais (RSE). 

 

Resíduos de Serviços de Saúde - RSS: Segundo a Resolução Conama 358/2005, 

“É obrigatória a segregação dos RSS na fonte e no momento da geração, de acordo 

com suas características, para fins de redução do volume dos resíduos a serem 

tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente”. A 

segregação dos RSS deve ser exclusiva para os grupos abaixo relacionados, com o 

propósito adicional de gerenciar de forma adequada a coleta e destinação final dos 

mesmos: 

 

GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 

características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de 

infecção; 

 

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 de atividades humanas que contenham 

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados 

nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista; 

 

GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à 

saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares; 
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GRUPO E: Materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 

lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 

(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares. 

 

Resíduos da Construção Civil - RCC: O gerenciamento adequado do RCC, 

visando à promoção de benefícios de ordem social, econômica e ambiental, deve 

garantir a segregação satisfatória, de preferência no ato da geração ou nas áreas de 

destinação/disposição final. Os RCC devem ser segregados nas seguintes classes, 

conforme previsto na Resolução Conama nº 307/2002: 

 

CLASSE A: resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (material granular 

proveniente do beneficiamento de resíduos de construção que apresentem 

características técnicas para a aplicação em obras de edificação, de infra-estrutura, 

em aterros sanitários ou outras obras de engenharia); 

 

CLASSE B: Resíduos recicláveis, tais como plásticos, papel/papelão, metais, vidros, 

madeiras etc; 

 

CLASSE C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação, 

como por exemplo, o gesso; 

 

CLASSE D: Resíduos perigosos e/ou contaminados. 

 

É proibida a disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas. Estes 

resíduos devem ser acondicionados e armazenados conforme estabelecido pelas 

legislações vigentes, de modo que o processo de coleta possa ser feito 

adequadamente. 
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Resíduos Sólidos Industriais - RSI: Os RSI devem ser segregados isoladamente 

de qualquer outro tipo de resíduo, pelo fato de apresentarem por vezes 

características de periculosidade, influenciando negativamente a gestão dos demais. 

Deve haver a gestão diferenciada, conforme previsto na Resolução Conama nº 

313/2002, levando-se em conta ações específicas e cuidados adicionais de 

segregação, coleta e tratamento e destinação final. 

 

8.3.1.1 Coleta  

 

A operação de coleta engloba o recolhimento dos resíduos sólidos em seu ponto de 

geração e o trajeto percorrido até o local de descarga ou de destinação final. 

 

Os cidadãos normalmente imaginam que a coleta seja o fim de um ciclo, e para este 

agente significa o final do ciclo de vida de um produto ou bem que tenha usufruído, 

mas todo material pode e deve ser reinserido em ciclos produtivos qualquer que seja 

sua situação. 

 

Segue abaixo modelos de coleta para as diversas classes de resíduos sólidos 

existentes. 

 

Resíduos Sólidos Urbanos - RSU: A coleta dos RSU é de responsabilidade das 

prefeituras. A coleta destes resíduos pode ser efetuada sob duas formas: 

 

a) Coleta de RSU misturados, a qual contempla a coleta unificada dos resíduos 

úmidos (orgânicos), resíduos secos (recicláveis) e rejeitos. Esta coleta é produto da 

não segregação dos RSU; 

b) Coleta seletiva exclusiva de resíduos recicláveis. Esta coleta pode também ser 

subdividida em diversas frentes, tais como: 

 “Coleta Porta a Porta”: a mais comum e adotada, tendo apenas por 

barreira a questão de custos, considerando-se que há gastos exclusivos 

de transporte. Contudo este tipo de coleta cada vez mais ganha 

calendários semanais por bairro numa forma correta que as 
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administrações municipais vêm agindo visando economias em longo 

prazo; 

 Pontos de Entrega Voluntária Exclusivos: A coleta efetuada nestes 

pontos de entrega abrange resíduos específicos como recicláveis ou 

úmidos (por exemplo, pneus e óleo de cozinha, respectivamente) 

 Pontos de Entrega Voluntários associados com a Logística Reversa: A 

coleta efetuada nestes pontos de entrega abrange os resíduos 

especificados em lei, contemplados na Logística Reversa. Não 

necessariamente os custos desta coleta são de responsabilidade da 

administração pública. 

 

A coleta regular dos RSU é uma das principais etapas do gerenciamento. Por meio 

da coleta é que se faz possível o encaminhamento adequado dos resíduos. Em 

2009 a taxa de cobertura de coleta no país atingiu cerca de 90% dos domicílios. 

 

Resíduos Sólidos Especiais - RSE: As etapas de gerenciamento dos RSE bem 

como o parecer relacionado à matriz e alternativas e composição de cenários 

encontram-se detalhados no item 5 - Conceitos e soluções para o gerenciamento de 

resíduos sólidos (RSE). 

 

Resíduos de Serviço de Saúde - RSS: A coleta dos RSS provenientes dos 

serviços públicos é de responsabilidade da prefeitura. Os RSS gerados pelo setor 

privado devem ser por ele gerenciados. Cabe apenas a fiscalização à administração 

pública. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 

 

Resíduos da Construção Civil - RCC: A coleta dos RCC domiciliares e aqueles 

provenientes dos serviços públicos são de responsabilidade da prefeitura, por meio 

da ação do sistema de limpeza urbana local. 

 

Resíduos Sólidos Industriais - RSI: A coleta dos RSI provenientes dos serviços 

públicos é de responsabilidade da prefeitura. Os RSI gerados pelo setor privado 
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devem ser por ele gerenciados. Cabe apenas a fiscalização à administração pública. 

 

8.3.1.2 Destinação/Disposição Final  

 

As tecnologias mais evidenciadas no mercado para a destinação / disposição final 

de resíduos foram pesquisadas e encontram-se detalhadamente apresentadas a 

seguir: 

 

Aterros sanitários 

 

Aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos. 

A estrutura física dos aterros sanitários deve garantir que a integridade à saúde 

pública e a proteção ao meio ambiente não sejam ameaçadas pela disposição 

inadequada dos resíduos. Desta forma os aterros obrigatoriamente devem possuir 

sistemas de impermeabilização do solo, captação e tratamento do chorume e gestão 

adequada dos gases emitidos durante o processo de decomposição da matéria 

orgânica. 

 

O processo detalhado consiste em construir uma vala ou escavação em solo, na 

qual é instalado um filtro de material permeável, geralmente arenoso, para abrigar o 

chamado dreno-testemunho, cuja função é identificar a eficiência do sistema 

impermeabilizante. Na preparação da área são realizados, basicamente, a 

impermeabilização e o nivelamento do terreno, obras de drenagem para impedir que 

as águas pluviais sofram percolação na massa de resíduos sólidos depositados e 

aumente o volume de chorume a ser tratado. 

 

Depois é instalada uma manta de polietileno de alta densidade, que objetiva 

proteger os solos e as águas subterrâneas, freáticos ou aquíferos. 

 

 Sobre a manta de polietileno é instalado ainda um coletor de chorume para recolher 

e enviar para tratamento o material líquido resultante da decomposição dos resíduos 

sólidos. O chorume é recolhido na parte interna do aterro e remetido para tratamento 
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antes de ser liberado junto ao sistema de drenagem superficial local. 

Desde a base do aterro sanitário, quando começa a disposição de resíduos sólidos, 

devem ser implantados drenos de gás para liberar o metano e o gás carbônico 

formado. Sempre que possível estes gases devem ser queimados antes da 

liberação para a atmosfera, e já é comum no Brasil a utilização destes gases para 

recuperação e ganhos de créditos de carbono, como o Aterro da CTRVV, em Vila 

velha e da Marca Ambiental, em Cariacica, ambos no estado do Espírito Santo. 

 

A figura a seguir mostra um típico esquema de aterro sanitário. A esquerda observa-

se uma faixa em preparação, ao centro um setor em execução e a direita um setor já 

concluído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando o processo, os resíduos sólidos depositados em aterros sanitários são 

cobertos com uma camada de terra com a finalidade de impedir o acesso e 

propagação da fauna sinantrópica, vetora de doenças infectocontagiosas. 

 

Quando é atingida a capacidade de disposição final de um setor do aterro sanitário 

Figura 8: Estrutura padrão de aterros sanitários 
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já esgotado, é feito o selamento também com manta de polietileno de alta densidade 

e acima ocorre a colocação de uma camada de matéria orgânica sobre a qual é 

plantada uma camada de gramíneas. 

 

As técnicas de monitoramento usadas durante e após o fechamento dos aterros são 

piezometria, poços de monitoramento, instalação de inclinômetros nos taludes, 

marcos superficiais e sistemas de controle de vazão pluvial e de chorume. 

 

As áreas limítrofes do aterro geralmente são dotadas de uma cerca viva para evitar 

ou diminuir a proliferação de odores e a poluição visual. 

 

O aterro sanitário ainda é a forma mais utilizada no Brasil para disposição final de 

resíduos sólidos, principalmente RSU. Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos 

no Brasil 2010 (ABRELPE), 58% dos RSU gerados são destinados para aterros 

sanitários. Entretanto, a Lei 12.305/10 que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10, prega a redução significativa dos 

RSU secos e úmidos dispostos em aterros sanitários, priorizando outras formas 

ambientalmente adequadas para o encaminhamento dos RSU. 

 

Aterros de resíduos da construção civil 

 

Conforme a Norma Técnica NBR 15113:2004 e Resolução CONAMA nº 307 de 

2002, aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes são áreas onde 

são empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil classe A, e 

resíduos inertes no solo, visando e estocagem de materiais segregados, de forma a 

possibilitar o uso futuro dos materiais. 

 

Segundo a CONAMA n° 307, grandes geradores devem elaborar Projetos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que contemplem o ciclo da triagem, 

na origem ou em áreas de destinação licenciadas para essa finalidade. 

 

Resíduos classe A devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 
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encaminhados a áreas de aterros de resíduos da construção. A disposição dos 

RCDs não pode ser feita em aterros sanitários, somente em aterros especiais, 

voltados ao acondicionamento de resíduos da construção civil. 

 

A reciclagem dos resíduos da construção civil classes A e B, conforme previsto na 

Resolução Conama 307/2002 deve ser incentivada, uma vez que apresenta as 

seguintes vantagens: 

 redução de volume de extração de matérias-primas;  

 conservação de matérias-primas não-renováveis; 

 correção dos problemas ambientais urbanos gerados pela deposição 

indiscriminada de resíduos de construção na malha urbana; 

 colocação no mercado de materiais de construção de custo mais baixo; 

 criação de novos postos de trabalho para mão-de-obra com baixa 

qualificação. 

 

Já os resíduos classes C e D podem ser encaminhados para aterros da construção 

civil ou outras destinações ambientalmente adequadas. 

 

Aterros de resíduos sólidos industriais 

 

Aterro Industrial é um empreendimento voltado para destinação final de resíduos 

sólidos produzidos por indústrias. Assim como os aterros sanitários, o aterro 

industrial deve possuir sistemas de impermeabilização, drenagem, tratamento de 

gases e efluentes, com vistas a assegurar a saúde pública e homeostase ambiental. 

O aterro industrial está apto a receber tanto resíduos perigosos como não perigosos. 

 

Usina de compostagem 

 

Define-se compostagem como o processo natural de decomposição biológica de 

materiais orgânicos, de origem animal e vegetal, pela ação de microrganismos. Para 

que ele ocorra não é necessária a adição de qualquer componente físico ou químico 

à massa do resíduo orgânico. 
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A compostagem pode ser aeróbia ou anaeróbia, em função da presença ou não de 

oxigênio no processo. Na compostagem anaeróbia a decomposição é realizada por 

microrganismos que podem viver em ambientes sem a presença de oxigênio; ocorre 

em baixa temperatura, com exalação de fortes odores, e leva mais tempo até que a 

matéria orgânica se estabilize. 

 

Na compostagem aeróbia, processo mais adequado ao tratamento do lixo domiciliar, 

a decomposição é realizada por microrganismos que só vivem na presença de 

oxigênio. A temperatura pode chegar a até 70ºC, os odores emanados não são 

agressivos e a decomposição é mais veloz. 

 

O processo de compostagem tem como produto final o composto orgânico, um 

material rico em húmus e nutriente minerais que pode ser utilizado na agricultura 

como recondicionador de solos, com algum potencial fertilizante. 

 

Este composto pode se integrar perfeitamente dentro de uma macro estratégia de 

gestão integrada de resíduos sólidos e formação de cinturão de produção de 

hortifrutigranjeiros em agricultura familiar para segurança alimentar do condomínio 

da população municipal. 

 

A compostagem embora produza adubos naturais de boa qualidade não é 

incorporada pelo segmento de “agribusiness” que prefere fertilizantes petroquímicos 

com maior enriquecimento em N, P e K. Mas a compostagem contando com apoio e 

subsídio municipal e integrado na formulação de políticas de segurança alimentar, 

sendo um adubo subsidiado para empreendedores de hortifrutigranjeiros que se 

estabeleçam com cinturão de segurança alimentar ao redor das comunidades, passa 

a integrar uma importante solução, tanto para os resíduos como para os custos e 

oferta de hortifrutigranjeiros. 

 

Este é o contexto que tem que ser oferecido e passar a fazer parte das políticas de 

gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios. 
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8.4 Conceitos e Soluções Para o Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Atendimento ao artigo 19°, inciso V, da Lei 12.305/2010. 

 

Ao iniciarmos este capítulo, salientamos que todas as alternativas tecnológicas, ao 

serem selecionadas para a destinação/disposição final dos resíduos, devem estar 

devidamente regularizadas e licenciadas pelos órgãos ambientais competentes. 

 

Ainda, os conceitos de gerenciamento de resíduos contemplados neste projeto, 

visam somente ações de responsabilidade pública, não englobando diretamente 

ações privadas e ações do consumidor final. 

 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

O problema da destinação dos resíduos sólidos urbanos tem se transformado em 

um dos maiores desafios da gestão pública no país, tendo em vista os graves 

impactos ambientais gerados pelos “lixões” (aterros sanitários fora de especificações 

e sem controle sanitário) ou mesmo pelo esgotamento da capacidade dos aterros 

sanitários regulares. 

 

Antes de praticar a disposição final dos RSU, preferencialmente deve-se segregar a 

parcela dos resíduos recicláveis e encaminhá-la para beneficiamento e reciclagem. 

Quanto aos resíduos orgânicos, também contemplados nos RSU, uma ideia 

coerente seria encaminhá-lo para sistemas que prevejam produtos com valor 

econômico agregado, como por exemplo, a compostagem ou tratamento térmico. 

 

Finalizando estas etapas de gestão dos resíduos secos e úmidos, os rejeitos podem 

ser encaminhados para aterros sanitários. Este seria o cenário ideal. 

 

Deve-se entender que no que se referem ao destino do RSU, as soluções devem ser 

pautadas em alternativas que contemplem o aproveitamento/valorização integral das 

diversas tipologias de resíduos gerados e gerando uma quantidade mínima de 
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rejeito, indo ao encontro e estando em conformidade com o que preconiza a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Resíduos de Podas 

 

Os resíduos provenientes de podas preventivas ou corretivas atingem grandes 

volumes em todas as áreas urbanas. Estes resíduos são constituídos de biomassa 

extremamente rica em carbono e nitrogênio e por este motivo a compostagem ou 

outra tecnologia passível de captação da energia seriam as soluções mais indicadas 

para a destinação final destes resíduos. 

 

Dados de Cortez et al (2008) indicam que a maioria dos municípios ainda descartam 

este resíduo nobre em aterros sanitários. A disposição em aterros que não possuem 

tecnologias para captação de gases significa desperdiçar grande potencial 

energético, levando-se em conta a composição do resíduo em questão. 

 

Outra destinação adequada proposta seria a disposição direta dos resíduos de poda, 

triturados, no campo ou áreas de mata. A reabsorção destes resíduos funcionaria 

como um fertilizante natural. Esta ação não causa impactos ambientais negativos 

quando efetuada de forma planejada, entretanto demanda custos, infraestrutura. 

 

Uma alternativa, pouco indicada, seria a queima destes materiais. Contudo, a 

combustão não planejada tecnicamente e descontrolada gera impactos atmosféricos 

negativos, podendo liberar gases tóxicos e carcinogênicos (DIAS, 1999). Vale 

ressaltar que a queima descontrolada a céu aberto é ilegal. 

 

A reutilização pontual dos resíduos de poda para combustível em caldeiras é mais 

uma alternativa viável. Se a emissão de material particulado for controlada por meio 

da instalação de equipamentos de controle de emissão nas caldeiras, esta 

destinação final caracteriza-se como ambientalmente adequada. 

 

Todavia, conforme já relatado, a técnica da compostagem é a melhor opção para a 
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disposição dos resíduos de poda, uma vez que valoriza a matéria orgânica presente, 

por meio da produção de composto, resultando em um valor agrícola comercial. 

 

As prefeituras e comunidades podem se beneficiar deste composto não mais 

precisando adquirir adubos petroquímicos ou de outras naturezas para manutenção 

de suas áreas verdes (praças e jardins). 

 

Lodo de Estações de Tratamento 

 

O número de estações de tratamento de água e esgoto em todos os municípios está 

crescendo, ou tende a crescer em curto espaço de tempo, pois existe um consenso 

social de que são necessários investimentos cada vez maiores em saneamento 

básico para manutenção e melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

As estações de tratamento de águas e de esgotos produzem quantidades 

significativas e relevantes de lodo e não é possível tratar os esgotos e depois ter de 

enfrentar um problema ainda maior com a destinação dos lodos das ETEs. 

 

Análises bibliográficas (JANUÁRIO et al., 2007 e WANKE et al, 2002, dentre outros) 

indicam que a geração de lodo grosseiramente, equivale a 1 tonelada/dia para cada 

m³ de vazão da central de tratamento, e portanto podem ser esperados volumes de 

algumas toneladas por dia em cada um dos municípios que implanta centrais de 

tratamento de esgotos. 

 

O lodo removido nas diferentes etapas do tratamento muitas vezes constitui um 

problema complexo, por apresentar grandes quantidades e por ser de composição 

variável. Esta composição está relacionada com as características da água que foi 

tratada ou do esgoto do qual foi gerado, com o processo de tratamento empregado, 

com as diferentes possibilidades de disposição e com seus usos. 

 

A aplicação no solo na forma líquida ou sólida, a sua compostagem ou co-

compostagem com o lixo urbano ou disposição em aterro sanitário, são alternativas 
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de disposição final do lodo aceitas. 

 

O uso do lodo como fertilizante orgânico representa o reaproveitamento integral de 

seus nutrientes e a substituição de parte das doses de adubação química sobre as 

culturas e/ou áreas de reflorestamento, com rendimentos equivalentes, ou 

superiores aos conseguidos com fertilizantes comerciais. As propriedades do 

produto o tornam especialmente interessante a solos agrícolas desgastados por 

manejo inadequado, bem como para recuperação de áreas degradadas. Porém, é 

importante alertar que existem restrições para o uso de lodo no solo, devido à 

presença de patógenos, sais solúveis, compostos orgânicos persistentes e metais 

tóxicos. Segundo a Resolução Nº 375, de 29 de agosto de 2006, os lodos gerados 

em sistemas de tratamento de esgoto, para terem aplicação agrícola, deverão ser 

submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores. 

Ainda, resolução em questão veta a utilização agrícola de: 

 

I - lodo de estação de tratamento de efluentes de instalações hospitalares; 

II - lodo de estação de tratamento de efluentes de portos e aeroportos; 

III - resíduos de gradeamento; 

IV - resíduos de desarenador; 

V - material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de gordura 

e dos reatores anaeróbicos; 

VI - lodos provenientes de sistema de tratamento individual, coletados por veículos, 

antes de seu tratamento por uma estação de tratamento de esgoto; 

VII - lodo de esgoto não estabilizado; e 

VIII - lodos classificados como perigosos de acordo com as normas brasileiras 

vigentes. 

 

A incineração dos lodos após a desidratação completa também é possível 

(JANUÁRIO et al, 2007). Todavia esta destinação é dispendiosa podendo alcançar 

um custo médio de R$ 2.000,00 por tonelada de lodo desidratado (SABESP, 2002), 

sem contar os custos de destinação das cinzas produzidas. 
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A disposição do lodo em aterros é viável, sendo uma alternativa segura para a 

saúde pública e ambiental quando corretamente projetado e operado, além de ser 

regulamentado pelas legislações ambientais vigentes. Esta solução deve ser 

priorizada sempre que evidenciado o impedimento de envio destes resíduos para 

aproveitamento energético ou para fins de fertilização, por conta de possíveis 

contaminações, detectado em ensaios específicos. 

 

A compostagem aeróbica juntamente com resíduos sólidos provenientes de 

atividades de poda e manutenção de áreas verdes municipais é uma importante 

alternativa (SILVA et al, 2008), levando-se sempre em conta que para este fim o 

lodo não deve apresentar características de periculosidade. 

 

A geração de biogás a partir do lodo, juntamente com outros tipos de resíduos 

sólidos, particularmente resíduos de podas e resíduos orgânicos é interessante 

também. Estudo de Cassini (2003) observa a importância da utilização do biogás 

gerado pelo consorciamento de lodos de ETAs e ETEs com resíduos sólidos no 

aproveitamento e destinação final destes materiais quando aproveitados 

conjuntamente. Traballi et al, 2009 cita que 1 m3 de biogás equivale 

energeticamente a 1,5 m3 de gás de cozinha, 0,5 a 0,6 litros de gasolina, 0,9 litro de 

álcool, 1,43 kWh de eletricidade e 2,7 kg de lenha. 

 

Outra solução menos usual consiste na utilização de lodos de ETA’s na fabricação 

de material cerâmico, contanto que as características físico-químicas do lodo sejam 

relativamente constantes. Estima-se um custo de R$ 35,00 por tonelada de lodo 

incorporado na produção de material cerâmico, valor este que abrange os custos de 

transporte e disposição nas jazidas de argila (Morita et al, 2002). Ainda, o envio de 

lodos de ETAs para ETEs é viável, mas demanda um custo significativo que 

engloba, dentre outros, avaliações técnicas de capacidade de recebimento da ETE. 

 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de qualquer unidade que 
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execute atividade de natureza médico-assistencial de saúde humana ou animal deve 

ser efetuado de acordo com as Resoluções 358/05 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e RDC 306/04 da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

 

A destinação final dos RSS é distinta, levando-se em conta os grupos de resíduos 

contemplados na Resolução CONAMA 358/2005. 

 

A) Grupo A: Os resíduos pertencentes a este grupo devem ser 

submetidos a processo de esterilização, por meio da autoclavagem, que 

promova redução de carga patogênica. Após este processo os resíduos 

podem ser encaminhados para aterro sanitário ou sepultamento. Outra 

alternativa tecnológica seria o tratamento térmico, como por exemplo a 

incineração. A destinação final específica dos resíduos “A5” deve ser 

orientada pela ANVISA; 

 

B) Grupo B: Caso os resíduos deste grupo apresentem características de 

periculosidade, não sendo possível sua reutilização e/ou ainda não haja no 

mercado tecnologias capazes de encaminhá-los à reciclagem, estes devem 

ser submetidos a tratamento e disposição final específico como, por exemplo, 

aterros Classe I. Processos térmicos como a pirólise ou co-processamento, 

que fazem a captação energética ou agregam algum valor posterior a estes 

resíduos, seria o tratamento mais indicado quando comparado com o 

aterramento. Nos casos em que os resíduos do grupo B não apresentem 

periculosidade, estes prioritariamente devem ser encaminhados à reciclagem. 

Convém citar ainda que resíduos no estado líquido não devem ser 

encaminhados para disposição final em aterros e devem ser lançados em 

corpo receptor ou na rede pública de esgoto, se atenderem as diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de 

saneamento competentes; 

 

C) Grupo C: As condições de destinação final dos resíduos radioativos 

devem ser consultadas junto à CNEM, todavia, os rejeitos radioativos, quando 



 
 
  

94 
 

atingido o limite de eliminação, passam a ser considerados resíduos das 

categorias biológica, química ou de resíduo comum, devendo seguir as 

determinações do grupo ao qual pertencem; *Os rejeitos radioativos não 

podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de 

decaimento necessário para atingir o limite de eliminação. 

 

D) Grupo D: Os resíduos deste grupo devem ser gerenciados de acordo 

com a gestão dos RSU, priorizando-se sempre as premissas de “Reutilização, 

recuperação ou reciclagem”; 

 

E) Grupo E: Resíduos perfurocortantes ou escarificantes devem ser 

gerenciados de acordo com o Grupo A e B considerando-se a periculosidade 

associada. 

 

Resíduos Sólidos Especiais (RSE) e Logística Reversa 

 

Resíduos Sólidos Especiais (RSE) são aqueles cuja geração diária excede o 

volume ou peso fixados para a coleta regular ou os que, por sua composição 

qualitativa e/ou quantitativa, requeiram cuidados especiais em pelo menos uma das 

fases: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, cujo 

gerenciamento cabe ao próprio gerador de resíduo. 

 

Constituem os denominados resíduos especiais no presente planejamento: 

 

A) Resíduos de podas e lodos de Estações de Tratamento de Água (ETAs) e 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE); 

B) RSS; 

C) RCC; 

D) Resíduos com Logística Reversa obrigatória, conforme previsto na Lei nº 

12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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Logística Reversa 

 

A Logística Reversa é definida no artigo 3º, inciso XII da Lei 12.305/2010 como 

“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”. 

 

Segundo o artigo 33º da referida norma “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, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de: 

 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 

técnicas; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes”. 

 

§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 

previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 

considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao 

meio ambiente dos resíduos gerados. 
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O esquema da Logística Reversa oportuniza que entes governamentais, agentes 

privados empresariais e sociedade, compartilhem a discussão e construam as 

alternativas próprias e específicas capazes de atender as peculiaridades das 

realidades locais. A lei genérica e de princípios abre espaço para que cada 

comunidade se organize segundo suas peculiaridades específicas para a obtenção 

da melhor sinergia possível da institucionalização local da gestão compartilhada. 

 

São atribuições do município: 

 

A) A identificação dos resíduos sólidos e geradores sujeitos ao sistema de 

logística reversa; 

B) A descrição das formas e dos limites da participação do poder público 

local, através dos acordos setoriais e termos de compromisso firmado 

entre o poder público e o setor empresarial na logística reversa, e outras 

ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

C) O controle e a fiscalização da implementação e operacionalização dos 

sistemas de logística reversa. 

 

Esta última atribuição prevê, dentre outros fatores, a verificação do tratamento, 

destinação ou disposição final dos resíduos envolvidos na Logística Reversa, 

considerando a classe de cada um deles. Ainda convém salientar que o setor 

público deve prover recursos necessários para que se torne possível à gestão 

integrada dos RSE. 

 

O Brasil já apresenta um sistema de gestão reversa de embalagens de agrotóxicos. 

Opera no país uma instituição denominada INPEV (Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias) com centenas de pontos de coleta de 

embalagens vazias de agrotóxicos atuando em todo país. 

 

O INPEV, que é uma instituição criada e mantida pelos fabricantes de agrotóxicos, é 
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um exemplo de que iniciativas podem se concretizar para ampliar a melhoria de 

qualidade de vida das populações e no desenvolvimento de cadeias produtivas 

sustentáveis de logística reversa. 

 

Resíduos da Construção Civil / Resíduos da Construção e Demolição 

(RCC/RCD) 

 

No Brasil, os resíduos sólidos de construção civil, também denominado RCC, 

atingem elevadas proporções da massa dos resíduos sólidos urbanos variando de 

51 a 70% do total. Em outros números, correspondem em geral a 1,5 a 2 vezes o 

total de resíduos sólidos urbanos domésticos gerados e coletados. 

 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 prevê a implantação e implementação do Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil pelos Municípios, o 

qual deve incorporar: 

 

I - Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; e 

II - Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. 

 

É lícito e obrigatório que qualquer planejamento integrado de resíduos sólidos, 

desenvolvido em geral no âmbito de bacias hidrográficas, preveja ações e políticas 

públicas permanentes que otimizem os recursos naturais, estimulem e obriguem a 

ações de reciclagem e determinem rotinas apropriadas para os objetivos propostos. 

É neste contexto que podem se inserir ações planejadas e sinérgicas de 

consorciamento que viabilizem o gerenciamento dos resíduos de construção civil 

pelos municípios, atendendo a resolução 307 do CONAMA de 2002, viabilizando 

usinas de reciclagem dos materiais. 

 

Os projetos podem prever e realizar o estabelecimento e implantação de rotinas 

para aprovação de projetos de construção civil que prevejam planos mínimos de 

gerenciamento dos resíduos da construção civil, viabilizando reciclagem futura. É 

importante salientar que se não houver uma mínima segregação prévia dos resíduos 
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sólidos de construção civil, de acordo com as prescrições da Resolução nº 307 do 

CONAMA/2002, pode não se tornar viável a reciclagem. É necessário uma 

sistemática permanente garantindo o mínimo de segregação prévia para o 

funcionamento da usina de reciclagem. 

 

A destinação final dos RCC deve atender as seguintes diretrizes: 

 

Resíduos classe A: Carece ser priorizada, na forma de agregados, a reciclagem dos 

resíduos classe A em usinas de reciclagem, objetivando-se agregar valor a estes 

resíduos bem como contribuir para a minimização de extração da matéria prima 

necessária para a construção civil nos ambientes naturais. Secundariamente, os 

RCC podem ser encaminhados para aterros de resíduos da construção civil, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

 

Resíduos classe B: Os resíduos classe B devem ser gerenciados conforme os 

resíduos recicláveis provenientes dos RSU. 

 

Resíduos classe     C: Sugere-se a destinação dos resíduos caracterizados como 

classe C para aterros da construção civil, de modo que possam ser reciclados ou 

reutilizados futuramente quando houver tecnologia disponível no mercado para o 

tratamento específico e adequado destes resíduos. 

 

Resíduos classe D: Os resíduos perigosos da construção civil podem ser 

encaminhados para tratamentos térmicos que façam a captação da energia 

disponível nestes materiais. Esta seria a destinação final mais benéfica, porém mais 

onerosa em curto prazo. Contudo, a disposição final dos resíduos perigosos pode 

ser feita legalmente em aterros industriais. 

 

Resíduos Sólidos Industriais (RSI) 

 

O artigo 2º da Resolução CONAMA 313/2002 define resíduos sólidos industriais 

como “todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos 
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estados sólido, semi-sólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em 

corpos d`água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição”. Diversos resíduos industriais 

apresentam características de periculosidade e necessitam ser submetidos a 

tratamentos e destinações finais específicas que assegurem a integridade ambiental. 

 

Sabe-se que ausência de informações precisas sobre a quantidade, os tipos e os 

destinos dos resíduos sólidos gerados no parque industrial do país é fato. Dado o 

exposto, o órgão federal ambiental vem trabalhando metodologias e diretrizes 

viáveis e eficazes a fim de estabelecer o controle dos resíduos industriais. 

 

Muitas vezes os RSI, antes de ser encaminhados para tratamento e/ou destinação 

final são submetidos a análises específicas que tem por finalidade identificar os 

possíveis encaminhamentos viáveis. Geralmente são destinados para tratamentos 

térmicos diversos, como o co-processamento, pirólise, plasma, incineração, cujos 

produtos são matéria-prima para a adição em materiais de construção (clínquer) ou 

geração secundária de energia. 

 

O aterro classe I é outra opção de destinação final, ainda que não seja a mais 

rentável do ponto de vista da ecoeficiência e energia, é válida para os rejeitos 

gerados nos processos da indústria. 

 

8.5  Tendências da Gestão de Resíduos Sólidos no Município de Jaguaré 

 

Esta etapa do projeto visou analisar e demonstrar detalhadamente o quadro de 

gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos no município de Jaguaré, com a 

finalidade de sugerir medidas e tomadas de ação para o estabelecimento de um 

controle mais eficaz no que tange à temática destes resíduos. 
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O capítulo apresenta os seguintes assuntos: 

 

A) Avaliação, análise e descrição de ações e tecnologias de 

destinação/disposição de resíduos existentes e planejados no município de 

Jaguaré; 

B) Avaliação, análise e descrição das tendências relacionadas às ações e 

tecnologias existentes e planejadas no município de Jaguaré; 

C) Avaliação, análise, descrição e sugestão de planos de ação e critérios de 

decisão referentes às ações e tecnologias de destinação/disposição de 

resíduos existentes e planejadas no município de Jaguaré, com vistas ao 

atendimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o objetivo de 

assegurar o a gestão ambientalmente adequada destes resíduos hoje e 

futuramente. 

 

Para melhor entendimento e organização dos dados, as informações foram 

segregadas de acordo com ações e/ou de acordo com as tecnologias de disposição 

final de resíduos atualmente operantes no município de Jaguaré. Esta estruturação 

permitiu avaliar todos os tipos de resíduos sólidos gerado pelo município. 

 

8.5.1 Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Município de 

Jaguaré 

 

Geração de RSU 

 

Segundo dados apresentados no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2010 

(ABRELPE, 2010), a geração de RSU no país registrou um crescimento elevado 

(6,8%) quando comparados os anos de 2009/2010, superando a taxa de 

crescimento populacional urbano que foi cerca de 1% no período. 

 

Conforme comprovado pela (ABRELPE, 2010), é evidente que o crescimento 

populacional, isoladamente, não é o único fator responsável pelo aumento da 

geração de resíduos. Variáveis como mudanças de hábitos de consumo da 
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população, elevação do poder aquisitivo, migrações, etc., em conjunto com o 

crescimento populacional, repercutem diretamente na elevação desta geração. 

 

Com propósito de prever a quantidade de RSU gerados pelo município e estabelecer 

planos e ações que visem assegurar a gestão satisfatória destes resíduos, os 

cálculos efetuados no diagnóstico e prognóstico foram pautados com bases na taxa 

de crescimento da geração de RSU informada pela ABRELPE: 6,8%. 

 

Dados/Valores 

 

Segundo os resultados obtidos no diagnóstico, a geração de RSU diária do 

município de Jaguaré equivale a 15 toneladas. A média de geração per capta 

encontrada aponta o valor de 0,60 kg/habitante/dia, dado inferior à média da região 

sudeste do Brasil, que atinge 0,88 kg/habitante/dia (ABRELPE, 2010). 

 

Tomando-se como base apenas o crescimento populacional, é possível prognosticar 

a geração de resíduos em curto (2018), médio (2023) e longo (2033) prazo. 

 

 

Nota-se que em função do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo 

haverá um aumento de geração de resíduos de aproximadamente 17, 19 e 23 

toneladas/dia respectivamente. Entretanto, ao considerarmos as demais variáveis 

Quadro 6: Prognóstico de Geração de RSU, Considerando Apenas o Crescimento Populacional. 

Município 

Taxa de 

crescimento 

da 

população 

(IBGE: 

2000 - 

2010) 

População 

(IBGE: 

2010) 

Geração 

atual de 

RSU 

(t/dia) 

Geração 

de RSU 

em 

2018 

(t/dia) 

Geração 

de RSU 

em 

2023 

(t/dia) 

Geração 

de RSU 

em 

2033 

(t/dia) 

Jaguaré 2 % 24679 15 17 19 23 
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acima mencionadas e utilizarmos como base para os cálculos prognosticados o 

aumento de 6,8% na geração de RSU, teremos a elevação aproximada de 26, 37 e 

65 t/dia em curto, médio e longo prazo, sendo notável a discrepância entre os 

valores (vide quadro abaixo): 

 

Quadro 7: Prognóstico de Geração de RSU, Considerando outras Variáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composição Gravimétrica dos RSU 

 

A determinação da composição gravimétrica dos RSU (razão entre o peso – 

expressa em percentual de cada componente – e peso total de resíduos) é um dado 

essencial a ser obtido, visto que possibilita desde o dimensionamento e otimização 

da coleta até a viabilização do tratamento e disposição final adequada dos resíduos. 

 

Estes dados permitem o planejamento de ações futuras em concordância com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que preconizem o beneficiamento ou 

comercialização dos resíduos recicláveis, a recuperação energética dos resíduos 

orgânicos e a disposição final dos rejeitos de forma ambientalmente adequada, 

favorecendo diretamente comunidades carentes de agentes ambientais, contribuindo 

para o estabelecimento de políticas de inclusão social e favorecendo o 

desenvolvimento socioambiental e econômico. 

 

A figura abaixo apresenta a composição gravimétrica dos RSU gerados no 

município. A partir destes dados foi possível adequar a gestão dos RSU às metas 

Taxa de 

Crescimento 

de geração 

de RSU 

Geração 

atual - 

2013 

(t/dia) 

Geração 

de RSU 

em 

2018 

(t/dia) 

Geração 

de RSU 

em 

2023 

(t/dia) 

Geração 

de RSU 

em 

2033 

(t/dia) 

6,8 % 15 26 37 65 
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previstas na versão prévia do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta Domiciliar dos RSU 

 

A atividade de coleta, na ótica do cidadão, é um dos pontos mais importantes na 

questão dos resíduos sólidos urbanos. Com a coleta está apenas se iniciando um 

longo ciclo de gestão dos resíduos sólidos para pleno aproveitamento. A coleta não 

é o fim de um ciclo, como as pessoas muitas vezes imaginam. Após este processo a 

maioria dos resíduos pode e deve ser reinserido em ciclos produtivos qualquer que 

seja sua situação. Os resíduos secos podem ser remetidos para reciclagem e os 

úmidos podem ser remetidos para compostagem, ou outras formas de 

beneficiamento, indo para destinação/ tratamento final somente os rejeitos. 

 

Na cidade existe uma estrutura mínima para as atividades de gestão da coleta de 

resíduos sólidos domésticos urbanos, quer seja através da administração direta, 

quer seja através de ações de terceirizadas. Todos os contratos existentes no 

município para toda e qualquer atividade vinculada com a questão dos resíduos 

sólidos foram levantados em seu objeto e vigência e as informações foram 

adequadamente utilizadas nas fases posteriores do plano municipal de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos do município. 

 

Figura 9: Composição gravimétrica dos RSU gerados no município de Jaguaré 
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O modelo de coleta domiciliar de resíduos deve prever alternativas viáveis e 

sustentáveis, sendo iniciadas, intermediadas e administradas pela gestão pública. O 

município deve manter a coleta porta a porta com o uso de caminhões nas áreas 

urbanas, porém, nas extensões de áreas rurais, o ideal é fazer campanhas de 

educação ambiental de modo que sejam dispostos para a coleta somente resíduos 

secos, fazendo com que a população efetue à compostagem ou outro 

beneficiamento dos resíduos úmidos nas suas propriedades. Esta ação reverteria na 

diminuição dos custos para o município e tornaria possível a criação de um 

calendário passível de ser seguido pelo administrador da coleta. É intenção, nas 

fases posteriores do PMGIRS, aplicar este modelo de coleta no sentido de 

incrementar e potencializar ações adequadas para cada cenário social identificado. 

 

Sabe-se que nesta municipalidade, há grande extensão de área rural, onde a coleta 

se restringe apenas as cedes dos distritos.  

 

Coleta Seletiva dos RSU 

 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 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. 

 

No município nos dias atuais, em média apenas 0,5% dos resíduos recicláveis são 

reciclados e comercializados. No entanto, é grande a probabilidade de que o valor 

anteriormente citado não corresponda à veementemente à realidade atual, uma vez 

que isso é realizado por cooperativas e catadores autônimos que praticam coleta 

seletiva, porém de forma não oficial e, portanto, os dados da reciclagem não são 

oficialmente contabilizados. Ou seja, existem inúmeras realidades que determinam 

situações muito peculiares e diferenciadas no que tange às quantidades de geração, 

coleta e destinação final de resíduos sólidos secos que podem distorcer e influenciar 

as informações reais.  
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A análise dos fatos permite concluir a necessidade do estabelecimento de ações de 

melhoria voltadas ao aprimoramento e estruturação da coleta seletiva, ao aumento 

do volume de reciclagem, bem como ao aprimoramento das informações coletadas e 

diagnosticadas pelo município. 

 

O diagnóstico procura definir como a coleta seletiva pode ser otimizada e 

incrementada na visão da municipalidade e das comunidades buscando definir 

concepções e ações para futuras intervenções integradas que venham a ter 

significado relevante. 

 

Sabe-se que em alguns municípios vizinhos a Jaguaré, como Montanha e Pinheiros 

as atividades de segregação em galpões por agentes ambientais são 

convenientemente precedidas de coleta seletiva. No entanto, embora existam 

cooperativas de agentes ambientais ou galpões de triagem, inexiste a coleta seletiva 

sistematizada ou eficiente, tornando extremamente imprópria sob a dimensão 

sanitária, as ações triagem. 

 

Os levantamentos de dados levam a interpretar a necessidade do estabelecimento 

de uma gestão participativa e integrada que busque agenciar soluções sinérgicas e 

coletivas que tragam avanços para a sociedade no que diz respeito à coleta seletiva, 

seus benefícios e resultados. A tendência e a proposição são de que ocorram 

decisões, planos e ações de institucionalização da coleta seletiva em todo o 

município de Jaguaré. 

 

A seguir serão discutidos alguns dos principais modelos que poderão ser adotados 

pela Prefeitura Municipal de Jaguaré para o aprimoramento e/ou estabelecimento do 

processo de coleta seletiva. 

 

Modelo porta a porta: O caminhão de coleta passa de “porta em porta” recolhendo 

somente resíduos secos. 

 

Este é o modelo de coleta seletiva mais adotada, tendo apenas por barreira a 
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questão de custos. A maior parte das administrações municipais, principalmente em 

cidades médias e pequenas, adota esta solução. 

 

Pontos de entrega voluntária exclusivos: Centrais de recebimento de resíduos 

secos não necessariamente especificados na legislação aplicável, ou seja, não se 

trata de resíduos especiais, mas sim de qualquer resíduo seco de interesse público. 

 

Muitas administrações municipais, principalmente em cidades maiores, efetuaram a 

instalação de pontos de entrega voluntária. 

 

Recomenda-se avaliar a possibilidade de utilizar estes locais (Pontos de entrega 

Voluntária), em conjunto com os demais atores da gestão compartilhada para 

implantação da logística reversa. 

 

Pontos de entrega voluntária associados com logística reversa: Centrais de 

recebimento de resíduos secos necessariamente especificados na legislação 

aplicável. 

 

Esta tende a ser a alternativa viável para aperfeiçoar a utilização de Pontos de 

Entrega Voluntária (PEVs), utilizando as enormes possibilidades abertas pela gestão 

compartilhada que obriga fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas, a 

juntamente com o poder público e a comunidade, viabilizar todos os mecanismos 

necessários para atender a legislação e inclusive viabilizar novos nichos de mercado 

e novos negócios que vão tomar forma. 

 

Modelo associado a cooperativas de recicladores: Acordos com cooperativas 

para a coleta dos resíduos secos “porta a porta” ou em pontos específicos. 

 

Algumas experiências de municipalidades com cooperativas de recicladores ou 

agentes ambientais já se encontram extremamente desenvolvidas e evoluídas. Esta 

municipalidade poderá, segundo sua avaliação, envolver os agentes ambientais na 

operação e gestão dos pontos de entrega voluntários, quer sejam os mesmos 
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exclusivos ou associados com atividades de logística reversa, ou prover recursos 

para a coleta seletiva porta a porta. 

 

Não é viável imaginar que a administração municipal venha a arcar com mais um 

custo com a coleta de resíduos especiais. Sem educação ambiental continuada, que 

gere um nível de consciência ambiental e capacidade de participação do cidadão, 

não haverá gestão compartilhada no pleno sentido da expressão. 

 

Será necessário que os níveis de articulação local com as cadeias produtivas de 

fabricantes, importadores, distribuidores e varejistas sejam ampliados e 

permanentes. 

 

A participação dos agentes ambientais nesta articulação não se trata de transferir 

aos agentes ambientais e às inúmeras dificuldades de vida que tem, a 

responsabilidade sobre a coleta seletiva, mas sim de implantar na plena acepção da 

terminologia, a gestão compartilhada entre fabricantes, importadores, distribuidores, 

varejistas, poder público e comunidade, incluindo os agentes ambientais que 

certamente são parte integrante da comunidade. 

 

Outras Considerações 

 

Segregação: Como já explanado, a fase de segregação de resíduos sólidos é a de 

separação dos materiais, com a consequente reinserção dos vários tipos de 

materiais separados em ciclos produtivos, gerando emprego, atividade, renda e 

inclusão social, além de economia de matérias primas, água e energia. 

 

Esta fase é muito mais eficiente e se torna muito melhor em termos de saneamento 

e sanidade das condições de trabalho, quando ocorre qualquer que seja o tipo de 

segregação preliminar na fonte. Ou seja, começa nas residências, onde se faz 

necessário separar os materiais secos ou recicláveis, dos resíduos orgânicos ou 

restos de alimentos, provenientes da preparação de refeições ou do descarte das 

sobras de alimentação. 
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Portanto é clara a necessidade de desenvolvimento de programas de educação 

ambiental em caráter permanente em todo o município de Jaguaré, inclusive com 

ampliação dos programas já existentes. 

 

Agentes Ambientais e Inclusão Social a Partir da Segregação dos RSU 

 

O grande patrimônio construído pelo histórico das atividades de coleta e segregação 

no município de Jaguaré determina que a administração municipal detenham uma 

“expertise” toda própria para indicar e selecionar todo tipo de apoio, indispensável 

para os catadores, recicladores ou agentes ambientais e suas entidades 

representativas. 

 

O pragmatismo determina que independa da posição político-ideológica que uma 

administração municipal tenha em função do grupo político dominante na 

municipalidade, é consensual a idéia de que sem paternalismos retrógrados, é 

necessário apoiar as instituições ou os indivíduos que atuam nas práticas ambientais 

de beneficiamento de resíduos sólidos. 

 

Todo agrupamento de catadores, recicladores ou agentes ambientais, suas famílias 

e as instituições que foram capazes de organizar, sempre vão carecer dos mais 

básicos recursos financeiros de manutenção e também de relevantes carências de 

formação cultural. 

 

Por isso é necessário prestar apoio institucional, preferencialmente de uma forma 

oficial, que pode ser determinada no município em função de seu histórico, através 

de promulgação de lei ou mesmo através de um pacto de consertação social 

permanente e reconhecido por todas as partes interessadas (“stakeholders”) 

envolvidas direta ou indiretamente com a situação de coleta seletiva, segregação e 

comercialização ou logística reversa conforme preconizam os Arts 30 e 33 da Lei Nº 

12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

É sabido que o levantamento de informações sobre a inclusão social planejada ou 
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informal produzida por atividades vinculadas a ações de gerenciamento dos 

resíduos sólidos é sempre uma tarefa difícil e desafiadora, porque estes dados 

integrados ou consolidados quase sempre inexistem. Mas diante da importância do 

tema no contexto atual, o diagnóstico buscou obter dados relevantes sobre o quesito 

e propiciar uma visão integradora dos resíduos com as demandas sociais que são 

paralelas e ocorrem nas sociedades. 

 

Os dados apresentados para o município de Jaguaré se referem a visitas feitas e 

observações visuais e questionamentos informais, e embora tenham dificuldade 

para passar por um processo de validação científica são expostos devido à 

relevância que a temática de inclusão social. No cenário dos resíduos sólidos, não é 

possível desconhecer o tema de inclusão social, embora por dificuldades de tempo e 

de operação não tenha sido possível realizar um levantamento completo e ideal. 

 

Os dados estimados a partir do levantamento das informações estão apresentados 

na tabela abaixo. 

 

 

Atualmente o município não possui estruturas cooperativadas adequadas sendo que 

não há grande quantidade de agentes ambientais e os existentes não tem apoio, 

conhecimento ou liderança para auxiliarem na implantação imediata das 

cooperativas. 

Em suma, o município precisa com urgência de planos de apoio que facilitem a 

instalação e manutenção de estruturas operacionais de apoio.  

Para a prefeitura de Jaguaré, tem-se a intenção de apoiar todas as ações voltadas 

para coleta seletiva, onde as associações ou cooperativas existentes tem 

participação física fundamental para o sucesso do programa no município. 

Município 

Estimativa de Agentes 

Ambientais (Catadores- 

Cooperados) 

Renda Mensal Estimada 

(R$) 

Jaguaré 05 R$ 200 a 350 

Quadro 8: Estimativa de Agentes Ambientais Existentes no Município 
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Mesmo o município ainda sem coleta seletiva, já ocorre segregação em uma 

cooperativa existente no município. Os valores de renda mensal estão sempre 

estimados em função do volume triado, separado e vendido pelos catadores. 

 

Foram observados os cooperativados existentes e a quantidade de pessoas 

beneficiadas direta e indiretamente pelas ações de cooperativas. Existem 

possivelmente mais de 10 agentes ambientais operando no município com 

segregação de resíduos sólidos e reinserção de matérias primas em ciclos 

produtivos e que cada pessoa em média 3 a 5 dependentes diretos, seja agentes 

ambientais masculinos ou femininos, sendo muito comum que famílias inteiras 

atuem nesta atividade. Ou seja, 30 a 50 pessoas dependem diretamente da 

segregação e comercialização de resíduos sólidos e outro tanto são as pessoas 

envolvidas em cadeias de comercialização. É praticamente intangível o cálculo dos 

ganhos sociais gerados pela inclusão social dos agentes ambientais em toda a 

municipalidade. 

 

Independentemente da filiação partidária circunstancial das administrações tanto o 

patrimônio de mobilização social quanto o histórico municipal e a solidez das 

mobilizações das comunidades locais, são um aval garantido de que não haverá 

descontinuidades nas ações de incentivo à institucionalização de cooperativas de 

reciclagem. 

 

Outras Considerações 

 

Galpões de Segregação: Os galpões de segregação podem ser junto à aterros 

sanitários, em depósitos de resíduos, em áreas de transbordo ou em comunidades 

que se apropriam de renda a partir desta atividade, em regiões geográficas do 

município de Jaguaré, de onde é transportada a parte reciclável da coleta seletiva. 

Enfim, os modelos são variados e diversificados e devem continuar sendo 

adaptados à realidade local. 
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Em alguns galpões existem esteiras rolantes para ação dos catadores, sendo esta 

prática mais comum onde não ocorre a coleta seletiva, ou então os galpões são 

dotados de mesas para a atividade de segregação e prensas para beneficiamento 

antes da comercialização. 

 

A única recomendação cabível é de que em função das carências sociais e de 

formação escolar que os catadores, agentes ambientais ou recicladores apresentam 

qualquer que seja a forma de tratamento, há extrema dificuldade na formulação de 

um “layout” adequado. 

 

Destinação /Disposição Final dos RSU 

No município foi realizado levantamento da destinação final dos RSU. De maneira 

geral, 100% dos resíduos gerados encaminhados para a destinação final são 

dispostos em aterros sanitários, havendo a predominância de remessa para o aterro 

da Marca Ambiental Ltda, em Cariacica. 

 

O aterro sanitário Marca Ambiental é classificado e validado como Ótimo/adequado 

para o recebimento dos RSU. Este aterro atende a uma demanda de recebimento 

aproximado de 15 t/dia do município de Jaguaré, que corresponde a 100% dos RSU 

gerados.  

 

Abaixo seguem as características do aterro sanitário responsávei pela disposição 

final dos RSU gerados pelo município de Jaguaré. As variáveis utilizadas para a 

análise crítica e caracterização final deste empreendimento consideraram três 

fatores: 

 

1) Existência e vigência da Licença de Operação do estabelecimento, emitida 

pelo órgão ambiental estadual; 

 

2) Vida útil estimada do aterro sanitário; 

 

*Satisfatória: prevê uma margem de pelo menos dez anos para a 



 
 
  

112 
 

disposição dos RSU, contabilizada a partir do ano de 2011; 

*Moderada: prevê uma margem de pelo menos três anos para a disposição dos 

RSU, contabilizada a partir do ano de 2011; 

*Insatisfatória: vida útil expirada. 

 

3) Engenharia e operacionalização sanitária do aterro. 

 

*A engenharia sanitária dos aterros levou em conta a existência de sistemas de 

controle e monitoramento ambiental, tais como: 

- Impermeabilização da área; 

- Sistemas de tratamento de chorume; 

- Outros. 

 

Tendências da Gestão dos RSU 

 

As informações e dados utilizados para a averiguação das “Tendências da gestão 

dos RSU” pautaram-se na premissa de que o aumento da geração de resíduos está 

diretamente relacionado com diferentes variáveis, tais como: crescimento 

populacional, hábitos de consumos, fatores de migração, dentre outros, conforme já 

mencionado. Em vista dos argumentos relatados, os cálculos desta etapa do 

PMGIRS tomaram como base a taxa de crescimento da geração de RSU foi de 

6,8%. 

 

Ainda, tendo em vista que a versão prévia do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS - Setembro/2011) apresenta metas para a redução da disposição final de 

RSU secos e úmidos em aterros sanitários, foram contemplados, em etapas distintas 

dos cálculos, cenários que abrangem as referidas metas, dando a oportunidade de a 

municipalidade se projetar e traçar linhas de conduta e planos de ação caso estas 

objetivem por se adequar a quaisquer metas previstas. 

 

Os quadros a seguir informam: 
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a) Os empreendimentos que foram utilizados na base de cálculos, bem como a 

demanda de RSU encaminhada pelos municípios consorciados que destinam seus 

resíduos para estes empreendimentos; 

 

b) As metas previstas na versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS - Setembro/2011), para a região Sul do país. 

 

Quadro 9: Plano de Metas Para os Resíduos Sólidos Urbanos Segundo a Versão Preliminar do Plano 
Nacional de Resíduos Sólidos (2011) 

 

Os procedimentos dos cálculos e prognósticos demonstrados levaram em conta, 

além dos fatores e variáveis já explicitadas, a composição gravimétrica dos RSU.  

Serão abordados prognósticos de toneladas aterradas pelo município e prognóstico 

das toneladas que deixarão de ser aterradas pelo município, caso sejam 

consideradas as metas previstas na versão preliminar do PNRS. Esta etapa indica 

as somas de RSU – secos e úmidos que deverão ser encaminhadas para processos 

e tratamentos que contemplem a reciclagem, recuperação energética, compostagem 

ou alguma outra forma de beneficiamento dos resíduos.

Metas previstas na 

versão prévia do 

PNRS 

Metas Favoráveis Metas Desfavoráveis 

2018 2023 2033 2018 2023 2033 

1 - Redução dos 

RSU Secos 

dispostos em aterro 

sanitário 

70% 70% 70% 43% 50% 60% 

2 - Redução dos 

RSU Úmidos 

dispostos em aterro 

sanitário 

70% 70% 70% 30% 40% 60% 
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 Quadro 10: Prognóstico de Toneladas Aterradas e Prognóstico de Toneladas que Deixarão de Ser Aterradas – Jaguaré 

 

 

Município 

de Jaguaré 

Prognóstico de 

Toneladas 

Aterradas 

Sem Plano 

de Metas 

(geração 

atual)  

Plano de 

Metas 

Favoráveis (-

70%)  

Plano de Metas 

Desfavoráveis  

Prognóstico de 

Toneladas que 

Deixarão de 

ser Aterradas 

Plano de 

Metas 

Favoráveis 

Plano de 

Metas 

Desfavoráveis 

Ano: 2018 17 t 5,1 t 9,69 t Ano: 2018 11,9 7,31 

Ano: 2023 19 t 5,7 t 9,5 t Ano: 2023 13,3 9,5 

Ano: 2033 23 t 6,9 t 9,2 t Ano: 2033 16,1 13,8 
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Outras Considerações 

 

Os Planos de Metas Favoráveis e Desfavoráveis embasaram-se nas informações 

contidas na Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos PNRS de 

setembro de 2011. Caso as informações utilizadas sejam alteradas quando da 

publicação da versão final do PNRS, será preciso atualizar os cálculos e resultados 

apresentados neste projeto. 

 

Dados Financeiros Desprendidos Para a Gestão dos RSU 

 

Foram pesquisados dados financeiros desprendidos para a gestão dos RSU. É 

sabido que maiores disponibilidades financeiras não guardam relação direta com 

maiores níveis de eficiência ou eficácia no saneamento básico em geral bem como 

na gestão de resíduos sólidos. O município acredita que dentro do plano previsto 

para os 20 anos de previstos neste PMGIRS, conseguirá obter resultados eficientes 

e relevantes. 

 

A solução de aterramento em empreendimentos licenciados, embora seja uma 

solução adequada tecnicamente para proteger o meio ambiente, desperdiça 

enormes quantidades de recursos financeiros, não está em completa consonância 

com a Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

e enterra materiais que poderiam retornar a ciclos produtivos com ganhos 

intangíveis na sustentabilidade social, gerando economia de matérias primas, água e 

energia, além de relevante inclusão social, gerando emprego e renda para os 

agentes ambientais. 

 

Considerando o custo mensal referente aos serviços de coleta, transporte, 

transbordo e destinação final dos RSU, é importante informar que os cálculos 

basearam-se somente nos valores referentes aos serviços acima citados, ficando de 

fora valores desprendidos com os serviços de limpeza municipal. No entanto, 

quando da revisão deste Plano, salienta-se a necessidade de contabilizar os custos 

totais compreendendo todos os serviços utilizados para a gestão dos resíduos 
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sólidos urbanos. 

 

Segundo dados publicados no Panorama Abrelpe – 2010, a região desprende em 

média R$ 4,54/hab/mês para os serviços de limpeza que contemplam a destinação 

final do RSU, varrição, capina, limpeza e manutenção de parques e jardins, limpeza 

de córregos, etc., fica evidente a necessidade de rever a gestão praticada na 

municipalidade de forma a reduzir os gastos e custos desta gestão. É preciso 

estabelecer um gerenciamento integrado capaz de otimizar os procedimentos, 

facilitar as ações, identificar as dificuldades dos sistemas e contribuir para que todos 

em conjunto se apropriem dos ganhos de escala que as soluções coletivas podem 

possibilitar. 

 

Dentro deste planejamento integrado, a sinergia que pode ser gerada pela aplicação 

conjunta deste montante de recursos em soluções tecnicamente adequadas e que 

gerem menores impactos ambientais com melhores retornos sociais tem uma 

relevância imponderável. A otimização dos resultados de aplicações de recursos 

determinará melhorias inquestionáveis na qualidade ambiental de vida da população 

do município de Jaguaré. 

 

Panorama Financeiro 

 

Com vistas a incentivar a busca pelo aprimoramento da gestão dos RSU, e 

demonstrar os benefícios financeiros associados a este aprimoramento, 

evidenciando panoramas que indicam os gastos atuais e prognosticados, para 

realização dos serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final dos RSU 

e comparar a redução destes gastos, caso sejam atendidas as metas previstas na 

versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Setembro/2011). De 

forma semelhante aos cálculos anteriores, o prognóstico de custo foi embasado na 

taxa de aumento da geração de resíduos de 6,8% (Abrelpe, 2010). 
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Quadro 11: Previsão de Custos com Destinação dos RSU de Jaguaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O município de Jaguaré ao se projetar para atender as metas previstas na versão 

prévia do PNRS (Setembro/2011), deverá planejar e estruturar novas formas para o 

encaminhamento das cargas úmidas e secas dos RSU que deixarão de ser 

aterradas. 

 

O cenário ideal seria encaminhar a maior parcela dos RSU secos para a reciclagem 

e a maior parcela dos úmidos para a compostagem ou algum outro tipo de técnica 

que enfatize a recuperação e captação energética, conforme preconiza a Lei 

12.305/2010. 

 

Ressalta-se, no entanto que o método ou a seleção da tecnologia a ser aplicada 

para o processamento destes RSU necessita de uma avaliação prévia da política de 

Custos 

desprendidos 

(R$/ano) 

Sem plano de 

metas 

Metas 

Favoráveis  

Metas 

Desfavoráveis 

 Diagnóstico 

de Custo 

2013 

3.300.000,00 _ _ 

Prognóstico 

de Custo 

2018 

5.648.000,00 1.694.400,00 3.219.360,00 

Prognóstico 

de Custo 

2023 

7.829.500,00 2.348.850,00 3.914.750,00 

Prognóstico 

de Custo 

2033 

13.903.000,00 4.170.900,00 5.561.200,00 
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gerenciamento dos RSU do município, uma vez que a abrangência deste método, 

bem como a capacidade de tratamento desta tecnologia deve estar diretamente 

relacionada com as metas (favorável/desfavorável) a que o município pretende 

alcançar. 

 

Sugere-se mais uma vez que sejam criadas e institucionalizadas cooperativas e 

associações de recicladores, operadas por agentes ambientais, em toda a 

municipalidade a fim de que se torne cada vez mais viável o beneficiamento e 

valorização dos resíduos secos e úmidos que deixarão de ser aterrados bem como a 

geração de emprego e renda para uma parcela, atualmente desfavorecida, na 

sociedade. 

 

Supondo-se que o município de Jaguaré, futuramente decida cessar o 

encaminhamento da totalidade dos RSU gerados para aterros sanitários, os 

métodos e tecnologias a serem selecionadas devem prever o processamento do 

volume de RSU referentes ao crescimento informado pela Abrelpe de 6,8%. 

 

Sugestões e Conclusões 

 

O aterro da Marca Ambiental é o que recebe toda a carga de RSU do município. 

Cerca de 15t/dia são encaminhadas a este local. Entretanto, os gastos despendidos 

para o transporte destas toneladas de resíduos muitas vezes é elevado, tendo em 

vista que o aterro, esta a aproximadamente 220 quilômetros de distância do 

município. 

 

O prognóstico para a disposição final de resíduos sólidos em um panorama a médio 

e longo prazo é que, os RSU antes encaminhados para o aterro da Marca 

Ambiental, serão levados para um novo aterro a se instalar nos limites do município, 

o qual será compartilhado pelos municípios consorciados ao CONORTE. 

 

Esta iniciativa, levando em conta o alcanço das metas previstas na diminuição do 

envio dos RSU ao aterro, tornará os gastos com transporte e aterramento, muito 
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menores e altamente satisfatórios, o que levará  uma economia visível aos bolsos do 

município de Jaguaré. 

 

Outras Considerações 

 

Os Planos de Metas Favoráveis e Desfavoráveis embasaram-se nas informações 

contidas na Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos PNRS de 

setembro de 2011. Caso as informações utilizadas sejam alteradas quando da 

publicação da versão final do PNRS, será preciso atualizar os cálculos e resultados 

apresentados neste projeto. 

 

Dados Financeiros Desprendidos Para a Gestão dos RSU 

 

A população total deste estudo que abrange o município de Jaguaré perfaz um total 

de 26.188 habitantes. A produção média diária de RSU situa-se em torno de 0,60 

kg/habitante/dia. O orçamento total mensal disponibilizado pelo município para a 

gestão dos RSU é de aproximadamente R$ 3.300.000,00/ano. 

 

É possível observar que a média de desprendimento financeiro, por habitante, situa-

se em torno de R$ R$ 10,00/mês. 

 

Segundo dados publicados no Panorama Abrelpe – 2010, a região sudeste do país 

desprende em média R$ 4,16/hab/mês para os serviços de limpeza que contemplam 

a destinação final do RSU, varrição, capina, limpeza e manutenção de parques e 

jardins, limpeza de córregos, etc. Fica evidente a necessidade de rever a gestão 

praticada na municipalidade de forma a reduzir os gastos e custos desta gestão. É 

preciso estabelecer um gerenciamento integrado capaz de otimizar os 

procedimentos, facilitar as ações, identificar as dificuldades dos sistemas e contribuir 

para que todos os municípios em conjunto se apropriem dos ganhos de escala que 

as soluções coletivas podem possibilitar. 

 

Dentro deste planejamento integrado, a sinergia que pode ser gerada pela aplicação 
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conjunta deste montante de recursos em soluções tecnicamente adequadas e que 

gerem menores impactos ambientais com melhores retornos sociais tem uma 

relevância imponderável. A otimização dos resultados de aplicações de recursos 

desta magnitude determinará melhorias inquestionáveis na qualidade ambiental de 

vida da população do município de Jaguaré. 

 

Os dados apresentados indicam que o atendimento às metas representaria grande 

economia para o município, podendo até mesmo influenciar diretamente na 

minimização das taxas repassadas aos contribuintes. 

 

A redução de custos decorrente da minimização do encaminhamento das parcelas 

secas e úmidas dos resíduos sólidos para aterros sanitários proporcionaria à 

municipalidade oportunidades de investimentos em tecnologias, ações e programas 

que contemplem a valorização e beneficiamento dos resíduos, contribuindo de forma 

geral para o aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos gerados. 

 

Segundo dados apontados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os 

custos para a disposição final de resíduos em aterros sanitários para municípios de 

pequeno porte é de aproximadamente R$ 54,25/t (MMA, 2011). 

 

Regras Para o Transporte e Outras Etapas do Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Sujeitos ao Plano de Gerenciamento Específico 

 

O estabelecimento de regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sujeitos ao plano de gerenciamento específico, deve considerar o 

disposto na Lei Nº 12.305/10 e seu regulamento (Decreto Nº 7.404/10), as normas 

estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) e do 

SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), as disposições pertinentes da 

legislação federal e estadual, bem como as seguintes normas, entre outras: 

 

ABNT NBR 10.157/87 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projetos, 

construção e operação; 
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ABNT NBR 10004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação; 

ABNT NBR 12.807/93 - Resíduos de serviços de saúde – Terminologia; 

ABNT NBR 12235/04 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos; 

ABNT NBR 13.463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação; 

ABNT NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos; 

ABNT NBR 7501 – Transporte terrestre de produtos perigosos – Terminologia; 

Resolução CONAMA Nº 05/93 – Estabelece normas relativas aos resíduos sólidos; 

Resolução Conama nº 307/2002; 

Resolução Conama nº 313/2002; 

Resolução Conama nº 358/2005; 

Resolução RDC Anvisa nº 306/2004. 

 

Para o transporte dos resíduos sólidos domiciliares, são utilizados diferentes tipos de 

veículos, desde os de tração animal até os dotados de dispositivos compactadores. 

Para escolha de veículo coletor, devem ser levados em consideração: 

 

- Tipo e quantidade de resíduos sólidos gerados; 

- Custos dos equipamentos; 

- Condições e custos de operação e manutenção; 

- Outras condições locais, tais como mão de obra, características das vias, 

densidades populacionais e tráfego. 

 

Os tipos de veículos coletores são os mais diversos. Uma primeira grande 

classificação seria dividi-los em motorizados e não motorizados (que utilizam a 

tração animal como força motriz). Os motorizados podem ser divididos em 

compactadores, que, segundo Roth et al. (1999), podem reduzir a 1/3 o volume 

inicial dos resíduos, e comuns (tratores, coletor de caçamba aberta e coletor com 

carrocerias ou baú). Há também os caminhões multi-caçamba, utilizados na coleta 

seletiva de recicláveis, em que os materiais coletados são alocados separadamente 

dentro da carroceria do caminhão. Não existe no município de Jaguaré a utilização 

de veículos de tração animal, assim como não se aconselha a utilização destes no 
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gerenciamento de resíduos sólidos. De acordo com D’Almeida et al (2000), são 

utilizados os seguintes equipamentos coletores para os resíduos domiciliares: 

 

Reboque puxado por trator: indicado para a coleta de resíduos sólidos em cidades 

pequenas; 

Caminhão tipo baú: estes dispõem de caçamba basculante, com cobertura. Indicado 

para pequenos e médios núcleos urbanos ou para periferia de cidade grande. 

Utilizado também para a coleta seletiva, por não compactar os materiais que se 

destinam à reciclagem; 

 

Caminhão compactador: realiza a compactação dos resíduos, tendo assim, maior 

capacidade de transportar o lixo, indicado para coleta em áreas de maior densidade 

populacional ou mesmo em cidades pequenas com até 30 mil habitantes. (Penido 

Monteiro, 2001). 

 

A operação de coleta engloba desde a partida do veículo de sua garagem, 

compreendendo todo o roteiro gasto na viagem para remoção dos resíduos dos 

locais onde foram acondicionados aos locais de descarga, até o retorno ao ponto 

inicial. Para tanto, foram analisados todos os contratos existente no município e, 

para toda e qualquer atividade vinculada com a questão de transporte dos resíduos 

sólidos foram levantados dados em seu objeto e vigência. Contudo, com os 

históricos destes contratos e as circunstancias políticas e operacionais em que 

ocorreram, pode-se aqui mensurar algumas questões relacionadas com o transporte 

dos resíduos sólidos nesse município. 

 

Assim, de posse dos dados diagnosticados, pode-se fazer uma leitura geral em 

relação à frota de veículos utilizados pelos municípios na coleta e destinação final 

dos resíduos sólidos, conforme demonstra o quadro abaixo: 
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Quadro 12: Efetivos de Equipamentos na Coleta dos RSU de Jaguaré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro fornece dados que subsidiam a tomada de decisão a respeito da frota de 

veículos coletores.  

Como alternativa futura sugere-se a construção de estações de transbordo no 

município, onde o resíduo seria acumulado durante todo o dia e então seria 

transportado até o local de destinação/disposição dos resíduos e rejeitos sólidos por 

um caminhão com maior capacidade, que atenderia o município. Essa seria uma 

solução regionalizada viável, atendendo o que preconiza a Lei 12.305/2010 em 

relação à busca de soluções integradas. Além de comportar o armazenamento de 

resíduos, a área de transbordo também poderia agrupar um centro de triagem e 

compostagem, reduzindo assim os custos com o transporte dos resíduos/rejeitos. 

Além disto, estas ações trariam outros benefícios, tais como: 

 

 Geração de emprego e renda no próprio município; 

 Reintegração de catadores na sociedade; 

 A redução de custos com a coleta; 

 Minimização de gastos com deposição final de RSU; 

 

Segundo Bahia et al (2001), para justificar a existência de uma estação de 

transferência de resíduos sólidos é necessário que a quantidade de lixo gerada na 

área seja significativa para o transporte em veículos de maior capacidade do que os 

utilizados na coleta regular, que a distância da coleta esteja em torno de 30km (ida e 

Sistema de 

Coleta 

Nº de 

Caminhões 

Tipo de 

Caminhões 

Finalidade 

Terceirizado 

Qualitar Limpeza 

e Soluções 

Ambientais Ltda 

02 Compactador RSU 

01 Caçamba RCC 

01 Carroceria Poda 

01 Pá Mecânica Entulhos 
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volta) do local de destinação/disposição final dos resíduos e rejeitos e que o trajeto 

da estação até o local de destinação final seja de, aproximadamente, 60 minutos 

(ida e volta). 

 

Valendo-se dessa informação, permite-se verificar a distância que o resíduo sólido 

urbano do município percorre até a destinação final, nesse caso, a distância 

percorrida para destinação na Marca Ambiental, que é de aproximadamente 440 km, 

ida e volta com um tempo gasto aproximado de 8 horas no trajeto completo. 

 

Por meio destas informações, constata-se que o município encaminha seus resíduos 

para a disposição final a uma distância excessiva de sua localidade, acarretando 

grandes gastos com transporte. 

 

Uma solução regional poderia atender a demanda do município de Jaguaré fazendo 

com que menores distâncias fossem percorridas, gerando economia para o 

município. O ideal, conforme já mencionado, seria planejar e projetar a destinação 

dos RSU para o aterro sanitário do CONORTE, que será implantado em breve em 

uma área próxima das divisas geográficas do município de Jaguaré. 

 

Operacionalização da Limpeza de Vias e Logradouros 

 

As ruas, praças e demais logradouros públicos devem ser mantidos limpos tanto por 

questões de asseio estético como para prevenir a proliferação de doenças 

resultantes do incremento de vetores como ratos, moscas, mosquitos, baratas e 

aves, contribuindo para o saneamento básico. 

 

Isto também evita danos à saúde decorrentes do contato com poeira que carrega 

microrganismos patogênicos, bem como aspectos de segurança prevenindo danos a 

veículos, segurança de tráfego e funcionamento do sistema de drenagem pluvial. 

 

Os principais tipos de resíduos sólidos e rejeitos de logradouros urbanizados são: 

 



 
 
  

125 
 

 Partículas resultantes da abrasão da pavimentação; 

 Borrachas de pneus e resíduos de pastilhas e lonas de freios; 

 Areia e terra carregada por pneus; 

 Folhas e galhos de árvores, mato e ervas daninhas; 

 Papéis, plásticos, jornais e embalagens; 

 Lixo domiciliar; 

 Dejetos de cães e outros animais; 

 Partículas resultantes de poluição atmosférica. 

 

O município deve manter a limpeza pública de logradouros, que consiste em: 

 

a) Varrição 

b) Capina e raspagem 

c) Roçagem 

d) Limpeza de ralos 

e) Limpeza de feiras 

f) Serviços de remoção 

g) Limpeza de praias e áreas turísticas. 

 

a) Varrição 

 

O município ou empresa contratada para tal finalidade deve elaborar de acordo com 

suas características locais e em conformidade com seu plano local de saneamento, 

detalhados planos anuais de varrição dos logradouros públicos em geral, definindo: 

 

 Qualidade da varrição 

 

Testes de Produtividade 

Definição dos pontos formadores de opinião 

Definição das frequências de varrição 

Traçado de novo plano de varrição anual. 
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 Produtividade 

 

Varrição mecanizada: 1000 m/dia. Vários modelos e tamanhos. 

Varrição manual: 900 m²/dia/trabalhador. 

Deve ser dada preferência por varrição manual porque gera inclusão social. 

 

 Utensílios, ferramentas e vestuário 

 

Vassoura grande 

Vassoura pequena 

Chaves para abertura de ralos 

Enxada para limpeza de ralos. 

Calça, blusão, borzeguim e boné. 

Transporte por ônibus adaptado. 

 

Ref.: O Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS/2008) indica que 

o custo médio para os serviços de varrição gira em torno de R$53,32/km varrido, 

com uma produtividade de 1,3km/diário/funcionário (MCidades/2010). 

 

b) Capina e raspagem 

 

Devem ser realizadas nas sarjetas, após chuvas ou inundações. 

 

 Utensílios, ferramentas e vestuário 

 

Enxada, chibanca e raspadeira 

Ancinho 

 

c) Roçagem 

 

Este procedimento se faz necessário para o corte de mato ou ervas daninhas. 
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 Produtividade 

 

Manual: 100 m² por trabalhador/dia 

Manual/mecânico: 200 a 300 m² trabalhador/dia 

Mecânica: 800 a 3000 m² por máquina/dia 

 

 Utensílios, ferramentas e vestuário. 

 

Foice roçadeira ou foice gavião  

Alfange 

Forcado de quatro dentes e vassoura de mato 

 

 Equipamentos mecânicos para roçagem de mato 

 

Roçadeira 

Motosserra 

Braço roçador 

Microtrator aparador de grama 

Roçadeira rebocada 

Triturador de galhos estacionado ou rebocado 

 

d) Limpeza de ralos 

 

Os agentes responsáveis pela varrição de ruas muitas vezes ajudam a entupir ralos. 

Por este motivo os próprios varredores devem ser os responsáveis pela limpeza dos 

ralos, pois neste caso a prática de varrição para ralos praticamente desaparece. 

 

Utensílios, ferramentas e vestuário; 

Alavanca, marreta, talhadeira e chave de ralo; 

Mangueiras de sucção mecânica VAC ALL de 6,7 ou 8 m 3, tracionada por chassis 

de 12, 14 ou 16 PBT (peso bruto total). 

A limpeza de ralos deve ser periódica, e repetida sempre que chover. 
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e) Limpeza de feiras 

 

O município deve manter no mínimo 2 trabalhadores com sacos plásticos durante e 

após a realização de feiras livres. 

 

Utensílios, ferramentas e vestuário; 

Rodo de madeira para limpeza de feiras. 

 

f) Serviços de remoção 

 

Varia muito em função do tipo de resíduo. 

 

Utensílios, ferramentas e vestuário; 

Pá mecânica de remoção; 

Gadanho; 

Pás manuais. 

 

g) Limpeza de represa e áreas turísticas 

 

Faz-se necessária a limpeza manual periódica e de forma intensiva em períodos de 

maior utilização desses espaços por banhistas. 

 

Utensílios, ferramentas e vestuário; 

Ancinho, cesto de tela; 

Manilhas com sacos plásticos e containers móveis. 

 

8.5.2 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (RCC) no Município de 

Jaguaré 

 

O município de Jaguaré encaminha seus RSU para o aterro da Marca Ambiental. 

Embora este local apresente-se regularizado para realizar operações de 
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aterramento, convém salientar que o cenário ideal seria direcionar os resíduos e 

rejeitos gerados para empreendimentos localizados dentro do município que 

efetuem o prioritariamente beneficiamento, tratamento e disposição final destes 

resíduos e rejeitos, conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 

relação à geração de RSU, ao compararmos este valor com dados nacionais 

publicados no “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – ABRELPE/2010”, este 

índice mostra-se inferior, significando que a geração de RSU de Jaguaré encontra-

se abaixo da média nacional. 

 

Analisando este cenário e considerando fatores ambientais, sociais e econômicos, 

pode-se concluir que o alto índice de geração per capta dos RSU, desfavorece o 

processo de gestão dos resíduos sólidos no município, visto que os impactos 

ambientais, sociais e econômicos decorrentes são igualmente. Assim, sugere-se que 

Jaguaré promova a disseminação de programas e campanhas que fomentem e 

induzam o consumo sustentável, visando à redução da geração de RSU. 

 

Quadro 13: Índice de geração de RSU. 

Fonte: Brasil ABRELPE 

 

Segundo dados diagnosticados, o município de Jaguaré possui iniciativas de 

práticas relacionadas à segregação e coleta seletiva dos resíduos secos. Estas 

práticas preveem, dentre outros benefícios, a geração de renda e a minimização dos 

impactos ambientais decorrentes da geração dos resíduos, conforme previsto na 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Entretanto, levando-se em conta a melhoria contínua associada ao processo de 

gestão de RSU de Jaguaré, sugere-se o constante aprimoramento dos processos 

administrativos, econômicos e sociais que envolvem a temática da coleta seletiva, 

considerando conjuntamente os processos de logística reversa, com o propósito de 

Brasil (Kg/hab/dia) Jaguaré (Kg/hab/dia) 

1,213 0,60 
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elevar a taxa de encaminhamento dos resíduos recicláveis para a reciclagem. 

 

8.5.3 Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) no Município de 

Jaguaré 

 

O município de Jaguaré possui controle sobre os RSS gerados em seu território. 

Entretanto, o refinamento do controle sistemático sobre os RSS junto à verificação 

de novas ações demandadas, pode resultar em maiores benefícios para o município. 

 

Maiores detalhes referentes ao gerenciamento destes resíduos podem ser 

verificados no Diagnóstico. 

 

8.5.4 Gerenciamento de Resíduos Industriais (RSI)  

 

Atualmente não se têm informações detalhadas que possam ser utilizadas para o 

estabelecimento de um cenário atual e futuro. 

Todavia, sabe-se que o município tem possui uma área destinada a industrias a que 

ainda serão instaladas, e com isso, o surgimento de RSI. 

Parte do controle relacionado à gestão dos RSI está ligada a dados obtidos no ato 

do licenciamento dos empreendimentos, nos Manifestos de Transporte de Resíduos 

e/ou em relatórios encaminhados pelas empresas aos órgãos licenciadores. Embora 

as informações contidas nos documentos referenciados sejam de grade valia, 

salienta-se que a municipalidade não dispõe de tais dados, repercutindo na 

inviabilidade do estabelecimento de prognósticos, visto que a totalidade das 

informações diagnosticada não é suficiente para substanciar um estudo mais 

profundo. 

O único fator conclusivo é que o principal destino dos resíduos industriais do 

município são aterros industriais licenciados terceirizados em diversos municípios e 

estados. 

 

Sugestões e Conclusões 
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Em vista da realidade apresentada, não foi viável pautar “Tendências e propostas 

para gestão dos RSI”. Todavia sugerimos algumas ações públicas, de modo que 

seja possível subsidiar metas e estratégias para o gerenciamento futuro destes 

resíduos: 

 

 Planejar e estabelecer planos, políticas e incentivos que visem: 

 

- Sistematização da coleta de informações relacionadas aos RSI gerados pelas 

indústrias e demais entidades geradoras de RSI; 

- Ordenamento das informações coletadas, em parceria com o órgão ambiental 

estadual. 

 

 Implantar e aprimorar a fiscalização municipal e estadual no que tange à 

prestação de contas da geração dos RSI por parte dos empreendimentos 

geradores: 

 

 Viabilizar um estudo futuro que preveja a viabilidade da implantação de 

tecnologias modulares para o processamento dos RSI, em conjunto com demais 

categorias de resíduos, que contemple a o aproveitamento e captação energética 

dos resíduos. 

 

Outras Considerações 

 

Geralmente, a grande maioria dos RSI apresenta em sua composição características 

de periculosidade. Segundo os artigos 38 e 39 da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), as pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em 

qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a elaborar plano de 

gerenciamento de resíduos perigosos e a se cadastrar no Cadastro Nacional de 

Operadores de Resíduos Perigosos. Sabendo-se que grande parcela dos resíduos 

industriais é considerada “Resíduo Perigoso”, o atendimento às premissas legais 

acima citadas possibilitaria a obtenção de informações que tornariam viável o 

estabelecimento uma gestão mais satisfatória. 
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Obs: Os estabelecimentos privados que geram RSI são responsáveis pela 

implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos 

sólidos, o qual é parte integrante do processo de licenciamento ambiental pelo órgão 

competente do Sisnama. As etapas do gerenciamento deste material, sob 

responsabilidade do gerador, que forem realizadas pelo poder público devem ser 

devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis. 

 

8.5.4.1 Processamento e Disposição Final dos Resíduos Industriais (RSI) no 

Município de Jaguaré  

 

O artigo 33 da Lei Nº 12.305/2010 define os resíduos especiais e prevê ações de 

logística reversa por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes dos produtos abaixo relacionados, visando à responsabilidade 

compartilhada após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos: 

 Agrotóxicos, embalagens e afins; 

 Pilhas e baterias; 

 Pneus; 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio de luz mista; 

  Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

8.5.5 Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais (SER) 

 

Estas tipologias de resíduos em geral, atualmente não têm manejo e gestão no 

município. No entanto serão realizadas algumas ações pontuais de Logística 

Reversa em atendimento à legislação vigente. 

 

Na prática, a operacionalização da Logística Reversa tem sido um grande desafio. 

Encontra-se em fase de amadurecimento a idéia de que o resíduo sólido é um bem 

econômico, cujo ciclo de vida enquanto produto está encerrado, mas que gera um 

material que é um bem rentável. É necessário se partir para uma nova concepção 

que não seja imposta, mas sim consensuada, onde a Logística Reversa seja 
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concebida como uma oportunidade de negócio de um material que necessita 

retornar ao ciclo produtivo. 

 

Esta é uma oportunidade que está aguardando uma ação de gerenciamento 

participativo e integrado para desenvolver ações locais visando à solução para 

correta operacionalização da Logística Reversa conforme a nova legislação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei N 12.305/2010). 

 

8.5.6 Gerenciamento de Resíduos de Podas e Lodos de Estações de 

Tratamento de Água e Esgoto 

 

O município demonstra que não exerce ação de controle sistematizada sob-resíduos 

de podas e lodos que tendem a crescer, pois existe um consenso social de que são 

necessários investimentos cada vez maiores em saneamento básico para 

manutenção e melhoria da qualidade de vida das populações. Os resíduos de poda 

são enviados a uma área, próxima ao antiga área de deposição de resíduos, tais 

resíduos são constituídos por elementos nobres, que são nutrientes que idealmente 

deveriam retornar aos ciclos produtivos naturais, assim como os lodos de estações 

de tratamento. 

 

Tendências e Propostas Para Gestão dos Resíduos de Podas e Lodos 

 

A proposição a ser deliberada neste projeto a partir dos cenários construídos para os 

resíduos de podas e lodos envolve a decisão de praticar, quando aplicável, a 

compostagem destes resíduos. No entanto é importante salientar que esta prática 

sugerida somente poderá ser viabilizada caso seja comprovada a ausência de 

concentrações limitantes de metais pesados que inviabilizem esta ação. Alternativas 

para o gerenciamento dos resíduos de podas e lodos encontram-se abaixo 

relacionadas: 

 

Resíduos de podas 
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- Disposição direta dos resíduos de poda, triturados, no campo ou áreas de mata. 

- Ação de fertilizante natural; 

- Queima controlada; 

- Reutilização pontual dos resíduos de poda para combustível em caldeiras. 

 

Todavia, conforme já relatado, a técnica da compostagem é a melhor opção para a 

disposição dos resíduos de poda, uma vez que valoriza a matéria orgânica presente, 

por meio da produção de composto, resultando em um valor agrícola comercial. 

 

As prefeituras e comunidades podem se beneficiar deste composto não mais 

precisando adquirir adubos petroquímicos ou de outras naturezas para manutenção 

de suas áreas verdes (praças e jardins). 

Resíduos de lodos 

 

- Aplicação no solo na forma líquida ou sólida, compostagem ou co-compostagem 

com o lixo urbano ou disposição em aterro sanitário, são alternativas viáveis para a 

disposição final do lodo. Contudo, há restrições para o uso de lodo no solo, devido à 

presença de patógenos, sais solúveis, compostos orgânicos persistentes e metais 

tóxicos. Segundo a Resolução Nº 375, de 29 de agosto de 2006, “Os lodos gerados 

em sistemas de tratamento de esgoto, para terem aplicação agrícola, deverão ser 

submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores”. 

 

Ainda, resolução em questão veta a utilização agrícola de: 

 

I. Lodo de estação de tratamento de efluentes de instalações hospitalares; 

II. Lodo de estação de tratamento de efluentes de portos e aeroportos; 

III. Resíduos de gradeamento; 

IV. Resíduos de desarenador; 

V. Material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de 

gordura e dos reatores anaeróbicos; 

VI. Lodos provenientes de sistema de tratamento individual, coletados por 

veículos, antes de seu tratamento por uma estação de tratamento de esgoto; 
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VII. Lodo de esgoto não estabilizado; e 

VIII. Lodos classificados como perigosos de acordo com as normas brasileiras 

vigentes. 

 

- Incineração dos lodos após a desidratação completa também é possível 

(JANUÁRIO et al, 2007). Todavia esta destinação é dispendiosa podendo alcançar 

um custo médio de R$ 2.000,00 por tonelada de lodo desidratado (SABESP, 2002), 

sem contar os custos de destinação das cinzas produzidas; 

- Disposição do lodo em aterros é viável, sendo uma alternativa segura para a saúde 

pública e ambiental quando corretamente projetado e operado, além de ser 

regulamentado pelas legislações ambientais vigentes. Esta solução deve ser 

priorizada sempre que evidenciado o impedimento de envio destes resíduos para 

aproveitamento energético ou para fins de fertilização, por conta de possíveis 

contaminações, detectado em ensaios específicos. 

- Geração de biogás a partir do lodo, juntamente com outros tipos de resíduos 

sólidos, particularmente resíduos de podas e resíduos orgânicos é interessante 

também. Estudo de Cassini (2003) observa a importância da utilização do biogás 

gerado pelo consorciamento de lodos de ETAs e ETEs com resíduos sólidos no 

aproveitamento e destinação final destes materiais quando aproveitados 

conjuntamente. Traballi et al, 2009 cita que 1 m³ de biogás equivale energeticamente 

a 1,5 m³ de gás de cozinha, 0,5 a 0,6 litros de gasolina, 0,9 litro de álcool, 1,43 kWh 

de eletricidade e 2,7 kg de lenha. 

- Outra solução menos usual consiste na utilização de lodos de ETA’s na fabricação 

de material cerâmico, contanto que as características físico-químicas do lodo sejam 

relativamente constantes. Estima-se um custo de R$ 35,00 por tonelada de lodo 

incorporado na produção de material cerâmico, valor este que abrange os custos de 

transporte e disposição nas jazidas de argila (Morita et al, 2002). Ainda, o envio de 

lodos de ETAs para ETEs é viável, mas demanda um custo significativo que 

engloba, dentre outros, avaliações técnicas de capacidade de recebimento da ETE. 

 

Considerações Importantes Referentes a Este Capítulo 
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- Caso haja algum dano ambiental relacionado aos resíduos gerados por geradores 

sujeitos ao plano de gerenciamento específico nos termos do artigo 20° da Lei 

12.305/2010, cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar 

ou cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente 

ou à saúde pública. Os responsáveis pelo dano devem ressarcir integralmente o 

poder público pelos gastos decorrentes das ações empreendidas. 

Ref.: Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010. 
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Indicadores de desempenho operacional e ambiental: RSU - Resíduos Sólidos Urbanos e RSE - Resíduos Sólidos Especiais 
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Município 

100% *Parcial Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Total 

Jaguaré   x x  x  x   x x   x x  

 

x  x   x 63,64% 

 

 

 

 

 

8.6 Indicadores de Desempenho Operacional e Ambiental  

Artigo 19°, inciso VI. 

 

Este subitem do Plano demonstra os indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos gerados no município de Jaguaré. 

 

 

Quadro 14: Indicadores de Desempenho Operacional e Ambiental - RSU e RSE. 
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Quadro 15: Critérios de Avaliação e Resultados de Desempenho Operacional e Ambiental - RSU e RSE. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO (% DE ATENDIMENTO): RSU & RSE 

Plenamente Satisfatório ≥ 80% 

Satisfatório ≥ 60% ≤ 79,9% 

Pouco Satisfatório ≥ 26% ≤ 59,9% 

Não Satisfatório ≤ 25,9% 

                                       RESULTADOS 

O município de Jaguaré exibe indicadores de desempenho operacional e ambiental 

satisfatório. Todavia este quadro ainda não descarta o estabelecimento de ações 

concretas que proporcionem a melhoria continua da gestão pública de RSU e RSE, 

sobretudo no que tange a implantação de logística reversa e instituição de coleta seletiva. 
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Quadro 16: Indicadores de Desempenho Operacional e Ambiental – RSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
          

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E DESEMPENHO (% DE ATENDIMENTO): RCC 

Plenamente Satisfatório ≥ 80% 

Satisfatório ≥ 60% ≤ 79,9% 

Pouco Satisfatório ≥ 26% ≤ 59,9% 

Não Satisfatório ≤ 25,9% 

                                      RESULTADOS 

O município apresenta resultado satisfatório. Este quadro demonstra que de forma 
geral a gestão dos RSS atende aos requisitos mínimos avaliados. No entanto sugere-
se o aprimoramento e melhoria contínua desta gestão. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempenho operacional e ambiental: RSS - Resíduos de Serviço de saúde 

Município 
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Quadro 17: Critérios de Avaliação e Resultados de Desempenho Operacional e Ambiental - RSS. 
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8.7 Pontos Críticos Diagnosticados no Município de Jaguaré  

 

O município de Jaguaré apresenta uma antiga área de disposição que se 

encontra desativada e não recebe mais os resíduos sólidos desde 2010, na 

zona rural, as margens da Rodovia ES-356, onde atualmente se encontra 

também a área de transbordo, a qual será desativada após a implantação da 

nova área de transbordo. 

 

Em relação aos passivos existentes nas áreas de antiga deposição dos 

resíduos, estes estão contemplados no TCA nº 02/2013 firmado entre 

Ministério Publico do Espírito Santo - MPES, Instituto Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, Ministério Público do Trabalho - MPT e 

o Município de Jaguaré onde no momento está sendo atendido às cláusulas e 

monitorado a área. As comprovações de atendimento vêm sendo protocoladas 

periodicamente no MPES e IEMA. 

 

8.8  Identificação de Empreendimentos Favoráveis Para Disposição Final 

de Resíduos Sólidos e Rejeitos  

Atendimento ao artigo 19°, incisos III e XII, da Lei 12.305/2010. 

 

Aterros sanitários são os modelos de empreendimentos mais comumente 

utilizados para a destinação/disposição final dos resíduos e rejeitos gerados no 

país. 

 

Atualmente as operações contempladas nos aterros são consideradas 

ultrapassadas dentro dos processos de proteção ambiental, visto que não 

abrangem o tratamento ou reciclagem dos materiais presentes no lixo urbano, 

ocupam grande área para a disposição final e na maioria dos casos não se 

encontram munidos de mecanismos que associam a captação e recuperação 

energética. No entanto, é preciso salientar que a substituição dos aterros 

sanitários por técnicas sustentáveis que compreendem o beneficiamento e 

valorização dos resíduos sólidos e rejeitos requer a prática de ações prévias 

que envolvam a coleta diferenciada e a segregação dos materiais, de modo 
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que se torne possível viabilizar a operação do empreendimento. Todavia, 

mesmo que haja organização e adaptação das formas de coleta, segregação e 

disposição final dos resíduos sólidos nos municípios, os rejeitos 

inevitavelmente serão gerados e então os aterros sanitários poderão ser uma 

alternativa satisfatória para o armazenamento deste material, uma vez que as 

técnicas sustentáveis muitas vezes acabam por inviabilizar sua reciclagem por 

fatores de ordem econômica. Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

em um cenário favorável, a partir do ano de 2015 será priorizado apenas o 

encaminhamento dos rejeitos para os aterros. 

 

Com o intuito de fornecer subsídios para que o município em consonância com 

o PNRS inicie um processo de seleção para implantação de empreendimentos 

sustentáveis, seguem as principais alternativas tecnológicas existentes no 

mercado que contemplam em seus processos de tratabilidade/destinação final 

o beneficiamento e valorização dos resíduos sólidos seja por meio da 

recuperação e captação energética, compostagem ou reciclagem. 

 

Ressalta-se que a maior parte dos modelos apresentados focaliza o 

tratamento/disposição final de RSU. Isto ocorre devido a três principais fatores: 

1) A carga de RSU gerada é visivelmente mais elevada quando comparada aos 

demais tipos de resíduos; 2) A disposição final inadequada dos RSU gera 

graves impactos ambientais, acarretando em prejuízos para ao meio ambiente 

e saúde pública; 3) O espaço útil para a destinação/disposição final dos RSU 

está cada vez mais reduzido. 

 

Diante dos argumentos expostos, a gestão pública dos RSU é um dos maiores 

desafios atuais para os governos. No entanto, conforme a gestão dos RSU for 

sendo aprimoradas, as demais classes de resíduos serão igualmente 

priorizadas. 

 

Sistema ECO ENG – 4 R`s 

 

O sistema 4 R`s da ECO ENG prioriza o tratamento por compostagem por meio 
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da Recuperação, do Reaproveitamento, da Reutilização da Reciclagem e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos. Um resumo da visualização 

operacional do processo pode ser observado na ilustração a seguir e detalhado 

abaixo: 

 

 

Figura 10: Sistema Eco Eng - Tratamento e destinação Final de Resíduos Sólidos 

 

O processo de tratamento se inicia com a coleta de resíduos sólidos 

domiciliares urbanos com um processo de segregação relevante, permitindo o 

aproveitamento de todos os resíduos sólidos gerados nas residências. 

Em seguida a pesagem do caminhão, processo que permite o controle dos 

materiais separado e vendidos para serem absorvidos em processos industriais 

de reciclagem os resíduos irá para uma rampa hidráulica basculante que 

alimentará esteira dosadora. 

 

O processamento propriamente dito começa quando a esteira dosadora 

carrega os resíduos depositados para a fase de pré-triagem onde os resíduos 

são submetidos a uma separação mecânica grosseira, e são fragmentados 

para serem submetidos a processos de compostagem. 
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Após a compostagem do material orgânico juntamente com o material que não 

é passível de reciclagem, o material compostado é depositado em uma rampa 

hidráulica alimentadora para depois ser submetido ao peneiramento que 

separa os materiais em 3 tipos: 

 

1) Resíduos orgânicos ou biomassa; 

 

2) Resíduos sólidos ou pesados e 

 

3) Resíduos flexíveis ou leves. 

 

Os materiais orgânicos e os rejeitos são enviados para recuperação através da 

geração de energia e os recicláveis, porventura existentes após os processos 

de segregação convencional por localidade, são reinseridos nos ciclos 

produtivos. Este processo é intermediário entre a segregação local e a 

recuperação energética sendo complementar a ambos. 

 

Por final, a matéria orgânica contendo fração de rejeitos, pode ter 3 

destinações então: Aterro sanitário, aterro local temporário em fardos ou 

destinação imediata para recuperação energética. 

 

O conjunto deste processo, intermediário às usinas de segregação local e às 

usinas de recuperação energética ou aterros sanitários permite complementar 

o trabalho dos agentes ambientais locais e possibilitar outras vantagens 

associados como: a emissão de certificado de redução de emissões de gases 

de efeito estufa possibilitando a venda de créditos de carbono; a recuperação 

dos materiais; e a produção de novos produtos a partir do material reciclável, 

como a geração de madeira a partir dos plásticos. 

 

Não foi possível vistoria do sistema, pois o mesmo não se encontra em 

operação em nenhuma localidade. Desta forma, a concepção de sistema ainda 

é bastante recente e carece de validação e tempo de análise e operação para 

garantir conforto e confiança na segurança tecnológica. 
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A tecnologia buscada na empresa Ecoeng é a 4R. Nesta tecnologia há uma 

pré-segregação de resíduos sólidos secos recicláveis volumosos e resíduos 

úmidos. Após, vão para uma leira de compostagem com processo aeróbio. 

Após compostado é feita segregação final do composto orgânico e dos 

resíduos recicláveis. Os produtos provenientes do processo de tratamento são 

o composto orgânico (fertilizante), o resíduo seco reciclável que pode ser 

comercializado, a produção de biogás, além de outros gases e efluentes. Não 

existem plantas desta tecnologia em operação, ela ainda se encontra em fase 

de desenvolvimento, portanto o valor de investimento e tratabilidade ainda 

dependem de modelagem. 

 

Sistema BIOUSINA 

 

O Projeto BioUsina® pretende utilizar uma metodologia baseada nos princípios 

da termodinâmica, transferência de calor e mecânica dos fluidos, visando 

atingir um nível ótimo de controle do processo e padronização dos 

procedimentos operacionais, ajustando a qualidade do produto final dentro das 

especificações exigidas pela legislação, de forma independente às equipes de 

operação. 

 

Essa transformação dos resíduos sólidos urbanos obtida pelo Projeto 

BioUsina® compreende as seguintes etapas: 

 

1. Segregação de materiais de forma seletiva visando sua reciclagem; 

2. Homogeneização de umidade e tamanho de matéria orgânica gerando uma 

massa orgânica úmida; 

3. Aplicação de choque térmico visando à fadiga celular, transformando-a em 

massa orgânica de alto potencial energético pronto para uso como matéria-

prima; 

4. Transformação da massa orgânica em um óleo-combustível denominado de 

bio-óleo preto que pode ser consumido como combustível queimado em 

caldeiras ou fornos, inclusive para ser consumido na própria planta do Projeto 
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BioUsina®; 

 

A grande vantagem da conversão térmica de sólido para líquido está na 

facilidade de armazenamento e transporte do bio-óleo preto. Esta tecnologia é 

utilizada há mais de 20 anos em outros setores da indústria e foi adaptada com 

inovações tecnológicas para a utilização de material orgânico originado do 

Projeto BioUsina®, tendo como matéria prima resíduos sólidos urbanos. O 

processo é autossustentado quanto ao balanço térmico, pois se utiliza dos 

outros subprodutos como os finos de carvão e os gases não condensáveis 

como fontes de energia para o processo. Seguem abaixo elencados os 

principais benefícios associados ao processo da BioUsina. 

 

1. Esta tecnologia pioneira tem por finalidade fornecer um novo sistema, limpo 

e sustentável, para o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, públicos ou 

privados, de maneira seletiva e organizada, organizando o RSU como matéria 

prima através de uma correta separação de materiais (plásticos, alumínio,ferro, 

papel, papelão, vidros e outros) para a reciclagem, e transformando o orgânico 

em uma massa orgânica de alto potencial energético através de um 

processo de choque térmico e trituração. 

2. Elimina substancialmente o potencial deletério do RSU, seus odores e 

vetores, e suas destinações tradicionais; 

3. Promoção da coleta seletiva e reciclagem na fonte ou no destino; Reduz 

significativamente os vetores de doenças; 

4. Elimina a produção de chorume e biogás originados da decomposição 

anaeróbia de orgânicos. 

5. Não desvaloriza o entorno onde está implantado; 

6. Aumenta a vida útil da área alocada destinada aos aterros e lixões, 

proporcionando economia de recursos naturais e públicos; 

7. Proporciona uma garantia do controle das emissões a níveis muito abaixo 

dos toleráveis pela legislação ambiental brasileira; 

8. Propicia a criação e geração de novas empresas de reciclagem na região; 

9. Gera empregos diretos, indiretos e renda, promovendo a inclusão social e a 

erradicação do trabalho infantil neste segmento; 
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10. Possibilidade concreta de auferir créditos de carbono; 

11. Forte vocação para programas de educação ambiental; 

12. Atendimento às normas ambientais. 

13. É produzido integralmente pela indústria brasileira. 

 

Descrição detalhada do processo: 

 

Entrada do RSU: 

O resíduo chega à usina de tratamento através de caminhões 

coletores/compactadores e é pesado, seguindo então para o descarregamento 

no módulo de recepção. 

 

Coleta Seletiva 

 

O Lixo descarregado é encaminhado para um sistema desmantelador de sacos 

e cai em uma esteira de coleta seletiva em que os materiais recicláveis são 

separados manualmente: papel/ papelão, plásticos, vidros, panos, metais e os 

metais ferrosos que são separados através de um eletroímã na esteira. Estes 

materiais reciclados representam em média 3% em peso do lixo processado. 

Após a separação, os recicláveis são enviados para o pátio de armazenamento 

esperando destinação adequada. 

 

Homogeneização 

 

Após a etapa de separação dos recicláveis, o RSU é encaminhado para o 

sistema de massificação com o objetivo de homogeneizá-lo em formato de 

agregados úmidos. Esses agregados são transportados através de uma esteira 

lisa e contínua, para o reator de choque térmico. 

 

Choque Térmico 

 

O material proveniente da massificação entra no reator de choque térmico, 

sendo que, os resíduos homogeneizados são submetidos a mudanças 
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abruptas de temperatura, sem queima, que tem por objetivo alterar suas 

características físico-químicas. 

 

Peneiramento 

 

Após a ocorrência da reação ao tratamento térmico, o material orgânico 

resultante segue através de transporte mecânico para uma peneira rotativa de 

separação mecânica das partículas por granulometria. O resíduo resultante é 

composto em sua maior parte de matéria orgânica e fragmentos plásticos, 

estes últimos encaminhados para o pátio de recicláveis. A massa orgânica vai 

para um triturador. 

 

A Massa Orgânica 

 

A massa orgânica é o elemento básico resultante do choque térmico aplicado 

sobre a massa úmida oriunda do sistema de homogeneização de resíduos 

rejeitados na esteira de segregação. Testada a partir de RSU provenientes das 

mais variadas procedências, percebeu-se que sua qualidade como matéria-

prima é regular em todos os cenários de avaliação. Estatisticamente o 

percentual de orgânicos é muito semelhante para os RSU dos municípios 

brasileiros (40% A 60%), o que indica uma regularidade na qualidade da massa 

orgânica produzida. Várias utilidades para a massa orgânica vêm sendo 

testadas, como sua utilização como eco-solo (fração de substrato com grande 

teor de micro e macronutrientes) e como bio-óleo combustível: 

 

Bio-Óleo Negro 

 

Bio-Óleo ou Óleo-Negro – produto obtido através de conversão térmica da 

massa orgânica em óleo combustível, podendo ser utilizado em substituição 

aos óleos combustíveis e diesel de petróleo, utilizados em caldeiras, fornos e 

na geração do ar quente necessário para a operação da BioUsina®. A grande 

vantagem da conversão térmica de sólido para líquido está na facilidade de 

armazenamento e transporte do Óleo-Negro. Esta tecnologia é utilizada há 
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mais de 20 anos em outros setores da indústria e foi adaptada com inovações 

tecnológicas para a utilização da biomassa originada do processamento dos 

resíduos sólidos urbanos através da BioUsina®®. O processo é 

autossustentado quanto ao balanço térmico, pois se utiliza dos outros 

subprodutos, finos de carvão e gases não condensáveis, como fontes de 

energia para o processo. 

 

Eco-Solo 

 

Substrato para fins agronômicos e enriquecedor de solos denominado Eco-

Solo – Pesquisas conduzidas por cientistas do Instituto de Botânica do Estado 

de São Paulo, da Faculdade Integral Cantareira e do Instituto Lótus, indicaram 

que o produto intitulado como Massa Orgânica produzida pela BioUsina® 

apresentou grande potencial de uso como substrato para produção de mudas 

na composição com solo e com outros substratos existentes no mercado. 

 

Sistema Molok 

 

O sistema Molok de coleta em profundidade é um sistema que foi desenvolvido 

para armazenamento e coleta de qualquer tipo de resíduos sólidos com maior 

eficiência. Este sistema ocupa um menor espaço, quando relacionado aos 

sistemas tradicionais, e armazena grande quantidade de resíduos sem exalar 

odores, inibindo a proliferação de insetos. 

Por possuir uma grande quantidade de armazenamento (até 5 m³), a coleta 

Pode ser realizada com uma periodicidade maior, tornando o sistema 

economicamente competitivo. Com a utilização deste sistema também se pode 

realizar separação para cada tipologia de resíduos, facilitando a coleta seletiva. 

O sistema Molok já está consolidado em centenas de países, e está em pleno 

funcionamento no Brasil, como por exemplo, no Rio de Janeiro. 
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Figura 11: Aparência e utilização do coletor 

 

 

Figura 12: Coletor de resíduos 

 

O descarregamento do sistema é realizado por um “bag”, que fica dentro do 

contêiner, e é elevado e esvaziado por um caminhão Munk, que coloca o 

resíduo na caçamba do caminhão compactador.  
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Figura 13: Recolhimento dos resíduos. 

 

O sistema de coleta Molok é um sistema intermediário de tratamento de 

resíduos, podendo ser utilizado em conjunto com outras tecnologias de 

tratamento final, como ecopontos, e auxiliando na coleta seletiva. 

 

O valor de implantação deste sistema não está definido, dependendo do 

modelo de negócio adotado pela prefeitura, podendo ser operado em parceria, 

ou pela própria administração pública, dependendo também da realidade de 

cada município para estimar o valor de implantação. 

 

Sistema Lixo Limpo 

 

O Sistema de tratamento denominado lixo limpo consiste em uma usina de 

tratamento de resíduos com separação dos recicláveis seguida pela disposição 

dos resíduos de natureza orgânica em bolsas. O processo também faz a 

recuperação energética a partir do biogás gerado nas bolsas, captado quando 

a composição de gases carburantes está em concentrações superiores a 95%. 

Sendo que o sistema utiliza cerca de 30 trabalhadores para cada 50 ou 60 

toneladas/dia processadas. A solução é operada por empresa detentora dos 

direitos sobre o processo que também é a investidora e permite a geração de 

renda por meio da recuperação 

energética e comercialização de créditos de carbono. 
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Ao final é gerada matéria orgânica transformada em biofertilizante que pode ser 

beneficiada por briquetagem e utilizada em empreendimentos próprios, 

públicos, ou através de disponibilização para agricultura familiar, de 

subsistência ou cinturões verdes ao redor dos núcleos urbanos das 

comunidades. 

 

O peneiramento do composto orgânico encapsulado pode gerar areia na fração 

pesada para utilização na construção civil em locais com dificuldade de 

obtenção desta matéria prima e a fração fina sendo utilizada como 

biofertilizante. 

 

O processo inicia com a segregação em esteira móvel convencional, com 

mecanismo magnético para remoção de todos os elementos metálicos que 

apresentem alguma sensibilidade ao imã que constitui o removedor magnético. 

A figura 14 demonstra o esquema de esteira para realização da segregação 

dos resíduos sólidos, observando-se a presença de removedor magnético ao 

final da esteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir todos os resíduos orgânicos são acondicionados em sacos plásticos 

por equipamento especialmente projetado para esta finalidade onde irão sofrer 

Figura 14: Sistema Lixo Limpo 
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processo de maturação pelo prazo de 36 a 108 meses e produzirão gases que 

poderão ser utilizados para recuperação energética, antes do uso do 

biofertilizante. 

 

A figura que segue apresenta o esquema do acondicionamento dos resíduos 

orgânicos em bolsas plásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método se encontra em operação na prefeitura do estado do Rio de 

Janeiro e pode ser visitado e validado integralmente. 

A tecnologia da empresa Lixo Limpo que foi analisada consiste em segregar os 

resíduos secos recicláveis dos úmidos, que são dispostos em bolsas para 

biodigestão anaeróbia. Este processo trata resíduos sólidos urbanos, com 

capacidade que varia de 60 até 200 toneladas/dia/planta. Os produtos 

provenientes do processo de tratamento são compostos orgânicos (fertilizante), 

o resíduo seco segregado, que é comercializado por cooperativas, o resíduo 

inerte, que é usado para cogeração de energia, ou comercializado, biogás, 

efluente (água tratada) e outros gases, com emissões limpas. 

 

O custo aproximado de tratamento é em torno de R$ 70,00 a R$ 80,00 por 

tonelada, e a área a ser utilizada é de 1 ha para até 120 toneladas diárias. O 

Figura 15: Sistema Lixo Limpo 
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investimento médio é de R$ 3,5 – 5 milhões por cada usina, mas o 

investimento é feito pela própria empresa. Existem plantas em operação na 

Argentina e no Brasil, na cidade de Bulhões. É importante ressaltar que esse 

modelo prevê que toda a receita obtida com a os materiais recicláveis é de 

propriedade da cooperativa de catadores que firma parceria com o 

empreendedor, fato que amplia a inclusão social. 

 

Sistema de Pirólise - INNOVA 

 

O Sistema de Pirólise da INNOVA em parceria com a multinacional italiana 

MAIM Engeneering Srl, traz ao Brasil uma alternativa aos métodos tradicionais 

de gestão de resíduos sólidos através da tecnologia que consiste em um 

processo de pirólise lenta a tambor rotativo, que transforma os resíduos sólidos 

em um gás de síntese limpo. 

 

Este gás combustível pode então ser utilizado como insumo energético, sem 

comprometer o meio ambiente. 

A Tecnologia INNOVA é diferenciada por utilizar além das reações de pirólise, 

as reações de gás d’água, conforme ilustrado na figura abaixo: 

 

 

Figura 16: Sistema Innova – Esquema dos processos termoquímicos 

 

Uma das grandes vantagens da Tecnologia MAIM-INNOVA é a flexibilidade 
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quanto aos resíduos admitidos para aproveitamento energético. Por ser um 

processo lento e estável, a temperaturas moderadas (450°C), qualquer resíduo 

orgânico (restos de comida, madeira, papel, plástico, tecidos) que for inserido 

no reator será transformado em um gás de síntese limpo ideal para a utilização 

em caldeiras ou grupos geradores a gás. 

 

Esta característica faz com que a tecnologia de pirólise permita a utilização 

energética de uma série de resíduos, entre os quais: 

 

 Resíduo Sólido Urbano indiferenciado (lixo urbano); 

 Lodo de ETE (estação de tratamento de efluentes); 

 Solo contaminado com hidrocarbonetos (óleos, solventes); 

 RSS - Resíduos de Serviço de Saúde (lixo hospitalar); 

 Medicamentos Vencidos; 

 Borra de tinta; 

 Borra de óleo; 

 Água oleosa; 

 Pneus; 

 Resíduos da reciclagem de carros (auto fluff). 

 

Essa tecnologia busca uma melhoria do cenário atual com possibilidades que 

aumentam as receitas previstas com a recuperação energética: a venda de 

créditos de carbono e a venda de recicláveis. 

 

Existem duas formas de aproveitamento energético dos resíduos nessa 

tecnologia, uma é a comercialização do syngas (gás combustível limpo obtido a 

partir dos resíduos), que pode substituir outros combustíveis em indústrias e a 

outra é a utilização desse mesmo gás para geração de energia elétrica em 

grupos geradores. 

 

Este gás obtido possui entre 50 e 70% do poder calorífico do gás natural e 

pode substituir outros combustíveis em uma série de aplicações. Tipicamente 

1m³ de syngas obtido a partir de resíduo sólido urbano corresponde a 0,62m³ 
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de gás natural. 

 

Uma unidade com capacidade para tratar 47 t/dia de resíduo sólido urbano 

(60% de umidade) produz cerca de 14.640m³/dia de syngas, que podem 

substituir 9.077m³ de gás natural por dia. Esta quantidade de gás possui 

potencial para gerar um excedente de 23 MWh/dia, suficiente para abastecer 

cerca de 4.500 residências. 

 

A tecnologia de Pirólise, buscada na empresa Innova pode tratar resíduos 

sólidos urbanos, resíduos de saúde, resíduos especiais e industriais. A 

capacidade de tratabilidade é de 300 toneladas diárias, dependendo do modelo 

de equipamentos adotados. Os produtos provenientes do processo de 

tratamento são o resíduo reciclável que é segregado, a produção de Sygas 

(gás síntese, combustível), resíduos inertes para comercialização, efluentes 

(água tratada) e outros gases e materiais particulados, com emissões 

atendendo a legislação. O custo aproximado de tratamento por tonelada varia 

de acordo com a escala e o modelo de equipamento, sendo que quanto maior 

a operação, menor fica o valor de tratamento. O custo médio por tonelada é de 

R$ 900,00 para unidades de até 7 t/dia, com investimento médio de 

R$5.000.000,00, R$ 200,00 para unidades de 47t/dia, com investimento médio 

de R$ 15.000.000,00 e R$ 75,00 para unidades de 141t/dia, com investimento 

médio de R$ 33.000.000,00. Ainda se faz necessário uma modelagem que 

defina como é buscado o valor de investimento e o empreendedor está aberto 

para discutir os modelos. Existem plantas operando no Japão, Alemanha, 

França, entre outros países, e existe um projeto em desenvolvimento no Brasil. 

Um fator de destaque dessa tecnologia é a capacidade elevada de geração de 

energia , chegando a 1MWh para cada tonelada de resíduo. 

 

Sistema ARROWBio 

 

O processo ArrowBio é um sistema que integra reciclagem com segregação 

hidráulica de materiais com posterior geração e utilização de gás para 

recuperação energética. 
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Ele trata o resíduo sólido urbano e suas frações orgânicas, aumentando sua 

eficiência na forma de biogás por tonelada, superando os problemas de 

contaminação residual que esse resíduo causa ao meio ambiente, permitindo 

que a grande maioria de materiais recicláveis — metais, plásticos, papelão, 

vidro e areia — sejam reaproveitados. 

 

A tecnologia ARROWBio  apresenta uma eficiência de 95% na separação do 

material orgânico e 75% dos recicláveis. A figura a seguir ilustra o seu 

processo: 

 

 

 

Figura 17: Sistema ArrowBio – Esquema do processo 

 

A proposta é apenas para o serviço de destinação final e tratamento do RSU 

não havendo envolvimento na coleta. A responsabilidade começa quando RSU 

chega na usinas. Por esse serviço o custo é de aproximadamente R$ 70/ton. O 

valor do investimento em planta de 350 toneladas por dia é de 

aproximadamente R$ 55 milhões. 
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O grupo empreendedor da proposta assume os recursos de investimento 

necessários, sendo formado pela pelas empresas MSW, ETM e a própria 

ArrowBio, que tem capacidade de investir, construir e operar as plantas. O 

processo prioriza a reciclagem, incluindo uma parcela dos catadores como 

empregados e gerando energia do biogás e não da queima do reciclável. A 

renda do material reciclável é do empreendedor. 

 

O processo está em conformidade com as normas de preservação ambiental, 

não possuindo qualquer tipo de incineração. As vantagens dessa tecnologia 

são: a separação de até 70% do material reciclável, portanto, recicláveis mais 

limpos e com maior valor de mercado; a produção de energia a partir do biogás 

e não da queima do reciclável; geração de créditos de carbono; o reuso de ate 

97% da água; e a diminuição do material aterrado. 

 

É necessário ater-se ao fato de que o modelo de negócio do empreendedor, 

prevê que a renda gerada com o material reciclado componha sua receita. 

 

Sistema COVANTA 

 

A tecnologia Covanta consiste num processo onde os resíduos sólidos são 

transferidos para uma câmara de combustão que é mantida em temperaturas 

extremamente altas. Esse calor proveniente dessa combustão ferve a água e o 

vapor aciona uma turbina que gera eletricidade, conforme demonstra a figura 

abaixo. 

 

 

Figura 18: Sistema Covanta – Esquema do processo 
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Esse sistema gera energia a partir dos resíduos sólidos após as atividades de 

segregação reduzindo a quantidade de resíduos sólidos a 10% do volume 

inicial em cinzas, que podem ter várias destinações, tanto para aterros quanto 

para uso em artefatos de concreto para uso em construção civil. 

 

O sistema Covanta produz menos de 0,06 de dioxinas e furanos, enquanto os 

padrões internacionais admissíveis estão situados em 0,1 e 0,2 ppm 

dependendo do local. 

Como vantagens dessa tecnologia têm-se a redução da dependência de 

combustíveis fósseis, a geração de eletricidade limpa e renovável, a redução 

de emissões gasosas, a disposição final dos resíduos sólidos mais segura e 

confiável e a recuperação de metais. 

 

As vantagens da recuperação energética a partir dos resíduos sólidos listadas 

são inúmeras, destacando-se: 

 

 90% de redução do volume de resíduos sólidos; 

 Geração de energia limpa; 

 Recuperação de metais para reciclagem; 

 Sequestro de mais de uma tonelada de CO2 para cada tonelada de 

resíduos sólidos processados; 

 Evita a formação do gás metano nos aterros sanitários. O metano é 

considerado 20 vezes mais nocivo que o CO2 como produtor de efeito 

estufa. 

 

A tecnologia buscada na empresa Covanta é uma tecnologia de câmara de 

combustão, com segregação do resíduo metálico reciclável. Esta tecnologia é 

utilizada para tratamento de resíduos sólidos urbanos, com produção de biogás 

na ordem de 520 wh/t. Neste processo os resíduos recicláveis metálicos são 

recuperados e encaminhados para reciclagem, há geração de energia elétrica, 

os resíduos inertes são corretamente destinados, ou comercializados. As 

emissões geradas atendem os limites máximos internacionais permitidos. 
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Para tratamento, a tecnologia custa em torno de R$ 110,00 a tonelada, e se faz 

necessária uma área de 10ha para implantação da planta. O investimento 

médio é de R$ 348 por tonelada tratada diariamente, e o investimento para 

implantação é da própria empresa. Existem plantas em operação nos Estados 

Unidos, Europa e Ásia. 

 

Sistema PELLENC 

 

A Tecnologia PELLENC se inicia com o processo de classificação manual dos 

resíduos maiores realizada pelos agentes ambientais. Após passa por uma 

fase de pré-tratamento com uma peneira que remove os resíduos orgânicos 

dos demais, os enviando para o processo de compostagem por digestão 

anaeróbica. E por fim os resíduos sólidos passam por uma maquina de 

segregação óptica, conforme esquema ilustrativo abaixo: 

 

 

 

Figura 19: Esquema do processo contemplado na tecnologia Pellenc 

 

Essa tecnologia permite como vantagem, a segregação dos resíduos secos 

recicláveis, bem como a inclusão social e geração de emprego e renda por 

meio dos agentes ambientais. Trata-se também, segundo o fabricante, de uma 

tecnologia de fácil instalação e com baixo custo de manutenção. Embora seja 
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um sistema bastante utilizado no exterior, principalmente para agregar valor ao 

material reciclável, não existem unidades operando no Brasil, com a finalidade 

específica de tratamento de RSU, embora exista empregado em outros tipos de 

processos. 

 

A tecnologia buscada na empresa Pellenc é uma pré-segregação dos resíduos 

volumosos, e posterior separação óptica-mecânica dos resíduos sólidos 

urbanos. A capacidade de tratamento é de 2,5 a 8,5 t/hora. Os produtos 

provenientes do processo de tratamento são: o resíduo orgânico segregado 

para compostagem, o resíduo reciclado para comercialização, outros gases, 

material particulado e efluentes. A área ocupada é modulável, e o valor de 

investimento é de R$ 6.608.954,00 por planta, com custo de tratamento de R$ 

70,00 por tonelada. 

 

Sistema DRANCO – DRY AEROBIC COMPOSTING 

 

Esta é uma tecnologia de incineração controlada dos resíduos sólidos, 

conhecida como DRANCO (“dry aerobic composting” ou compostagem seca 

anaeróbica). Não foram encontrados registros de utilização da tecnologia no 

Brasil, porém, numa avaliação preliminar não existem fatores que possam ser 

considerados restritivos, muito antes ao contrário. Esta é uma tecnologia 

consolidada, com sistemas de incineração de alta tecnologia com baixas 

emissões de poluentes, muito utilizada para tratamento de resíduos perigosos 

e se mostra muito eficaz para a questão dos resíduos sólidos urbanos. 

 

O melhor exemplo é a planta de Salzburg na Áustria que já opera faz muitos 

anos e cujo esquema de funcionamento pode ser visualizado na figura a seguir. 
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Fluxograma do processo contemplado na tecnologia Dranco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

O funcionamento desse sistema ocorre com o recebimento dos resíduos 

sólidos e lodos de Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs) que serão 

submetidos à trituração e ao peneiramento. Os materiais não peneirados são 
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remetidos a containers, sendo destinados ou reutilizados conforme suas 

características. Já os materiais que passam na peneira são submetidos ao 

separador magnético que retira metais ou outras substâncias do gênero. Após 

o material é submetido a um reator onde são mantidas temperaturas de 50 °C 

por aproximadamente 20 dias. 

 

O biogás que é gerado durante e após o processo é submetido a uma planta 

denominada gasômetro e gera energia elétrica tanto para utilização na planta 

quanto para comercialização do excedente. 

 

A parte sólida que sai do reator se denomina resíduos floconado, sendo 

imediatamente beneficiada num processo de prensagem. Após a prensagem, 

os efluentes líquidos resultantes são imediatamente remetidos para uma 

estação de tratamento de efluente, enquanto a parte sólida é novamente 

peneirada. 

 

Os resíduos de menor tamanho que passam na peneira são submetidos a pós-

compostagem aeróbica por aproximadamente 2 semanas resultando em 

húmus que poderá ser comercializado como fertilizante. 

 

Incineração Convencional 

 

A incineração tem sido utilizada como um método para processar resíduos 

sólidos desde o começo do século passado. Durante as últimas décadas esta 

tecnologia tem sido amplamente utilizada com o estabelecimento de 

tecnologias confiáveis e modernas com amplas facilidades operacionais e 

comerciais. 

 

Sempre que são considerados os sistemas de incineração, é importante 

considerar a estratégia global de disposição de resíduos e os impactos sociais, 

econômicos e ambientais das disposições utilizadas, considerando os 

benefícios da recuperação de energia sempre em termos relativos e não 

absolutos. 
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Atualmente processos de incineração consistem normalmente em plantas com 

os seguintes estágios de queima: 

 

a) O resíduo submetido a este procedimento de destinação final, inicialmente é 

queimado em altas temperaturas durante um período de tempo próximo à 30 

minutos, para que a maior parte das substâncias sejam transformadas em 

gases e o material que não é transformado resulte em pequenas partículas; 

 

b) Esta mistura de gases e partículas é então submetida a uma temperatura de 

combustão mais alta por um intervalo de tempo de poucos segundos para que 

haja a combustão completa. 

 

As temperaturas de projeto para estes dois estágios oscilam entre um mínimo 

de 750 °C até 1.200 °C. Os gases provenientes da queima passam por um 

sistema de abatimento de poluição. Este sistema consiste em vários estágios, 

sendo utilizados equipamentos do tipo “scrubber” para remoção de ácidos nos 

gases, precipitadores eletrostáticos para remoção de poeira e/ou filtros para 

remoção de partículas finas, sendo então destinado para emissão final para a 

atmosfera. 

 

A energia é recuperada da corrente quente de gases por aquecedores 

convencionais, sendo normalmente utilizados superaquecedores e 

equipamentos capazes de aumentar a recuperação energética. O vapor 

produzido é tanto utilizado para a geração energética quanto para sistemas de 

geração de calor e energia. 

 

Após a incineração, os resíduos são removidos da grelha do queimador, sendo 

que a quantidade de cinzas então geradas corresponde a menos de 10% do 

volume inicial do material original. Estes resíduos são normalmente tratados 

para extração de materiais ferrosos e não-ferrosos que podem ser 

recuperados. As partículas finas recuperadas pelo equipamento de precipitação 

e pelos filtros são adicionadas aos resíduos de cinzas. 
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8.8.1 Operação, Receitas e Geração de Empregos  

 

As condições operacionais dependem das tomadas de decisões estratégicas 

pelo município. 

 

As estimativas de geração de emprego vão depender da planta e da tecnologia 

utilizada. Cabe ressaltar que os empreendimentos que contemplam a 

segregação prévia do material reciclável associada ao processo, demandam 

maior quantidade de mão-de-obra e por conseqüência acabam por oferecer 

maiores oportunidades empregatícias, promovendo inclusão social além da 

geração de renda pela comercialização do material reciclável. 

 

No caso dos empreendimentos que visam à recuperação energética, são 

previstas receitas advindas da comercialização de energia elétrica e da 

redução na emissão de gases de efeito estufa que vão tornar o projeto 

suscetível a se capacitar para a emissão de certificados de redução de gases 

de efeito estufa conforme metodologia universal e já consolidada a partir do 

protocolo de Kyoto. 

 

Dados bibliográficos mais confiáveis indicam a geração de aproximadamente 

600 kW de energia elétrica por tonelada de lixo tratado. É muito importante 

observar-se que a energia gerada é um subproduto do processo de destinação 

final ambientalmente correta do lixo urbano e como tal uma Unidade de 

Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos nunca deve ser comparada com 

hidrelétricas ou termelétricas, cuja única função é a geração de energia. A 

capacidade de geração de energia vai depender de testes para determinação 

do poder calorífico dos e demais variáveis relevantes. 

 

Projetos que reduzam a emissão de gases de efeito estufa são passíveis de 

credenciamento à emissão de certificados de redução de emissão de gases de 

efeito estufa comercializáveis em bolsa de valores própria para esta finalidade. 

A quantidade de gases que será reduzida e sua certificação dependerão das 

tecnologias que forem escolhidas e implantadas. Mas cabe registrar que a 

tonelada de carbono equivalente tem oscilado entre U$ 11 e U$ 12 dólares. 
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9  Área de Transbordo, Destino Final e Tratamento  

 

A crescente expansão populacional ocasiona a diminuição de áreas propícias 

econômica e ambientalmente disponíveis para a instalação de aterros 

sanitários ou outros empreendimentos com tecnologias distintas, destinados à 

disposição final de resíduos e rejeitos. A partir deste momento torna-se 

necessária uma técnica mais específica e atualizada para indicar potenciais 

áreas para esta finalidade. 

 

A área de transbordo atual foi levada em consideração os aspectos ambientais, 

físicos e socioeconômicos. Dentre tais aspectos, podemos citar: 

 

* Redução de custos associados à logística de transporte dos resíduos; 

* Distância mínima de 300 metros de cursos d’água; 

* Distância de áreas densamente habitadas; 

* Proximidade da fonte geradora; 

* Baixa proximidade do lençol freático (1,5 metros); 

* Preferência por subsolo com alto teor de argila; 

* Preferência por solo com baixa declividade; 

* Área não sujeita a inundações; 

* Exclusão de APP’s (Áreas de Preservação Permanente) e UC’s 

(Unidades de Conservação). 

 

A área de transbordo sofrerá alguns ajustes para atendimento do Termo de 

Compromisso Ambiental 02/2013 firmado com o Ministério Público do Espirito 

Santo, tais como: 

 

 Receber apenas Resíduos Sólidos Urbanos classificados como Classe II 

– A, conforme ABNT – NBR 10004/20114; 

 Utilizar a área apenas como transbordo dos Resíduos Solidos Urbanos, 

não se prestando tal área à disposição final destes resíduos. 

 Não depositar resíduos diretamente sobre o solo, devendo-se fazer o 

uso de caixas estacionárias ou contêineres; 

 Armazenar os Resíduos Sólidos Urbanos por no máximo 48 (quarenta e 
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oito) horas e em nenhum momento deverá constituir foco de atração de 

vetores. 

 Possuir piso impermeabilizado, pelo menos nos pátios de 

descarregamento e de armazenamento temporário de RSU em caixas 

estacionárias ou contêineres, de modo que esses resíduos, ou o 

chorume, não entrem em contato direto com o solo. Em caso de piso 

intertravado, este deverá receber cobertura de concreto com resistência 

suficiente para suportar cargas móveis e imóveis. 

 Projetar e operar o sistema de drenagem de chorume da estação de 

transbordo de forma a não sofrer obstruções durante todo o período de 

execução da atividade. 

 O chorume coletado nos pátios de descarregamento e armazenamento 

temporário de RSU deverá ser armazenado em caixa coletora 

impermeabilizada e destinado a tratamento adequado em unidade 

ambientalmente licenciada; 

 A caixa coletora de chorume deverá ser estanque, sendo, ainda, 

executada em material resistente as características físico-químicas do 

líquido; 

 A área de operação do transbordo deverá ser totalmente coberta; 

 As caçambas, contêineres ou caixas estacionárias deverão ser lonadas 

na parte superior durante o armazenamento temporário e transporte dos 

resíduos. 

 

O município remete seus resíduos sólidos para o aterro sanitário da Marca 

Ambiental Ltda., localizada no Município de Cariacica/ES, a 220 km do 

município de Jaguaré, aproximadamente 15 t/dia. A empresa Jaguarense 

Transporte e Terraplanagem Ltda ME é responsável pelo transporte dos 

resíduos da área de transbordo localizada no município de Jaguaré até o 

aterro, com uma média de 450 t/mês. 

 

Aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos sólidos. A 

estrutura física dos aterros sanitários deve garantir que a integridade à saúde 

pública e a proteção ao meio ambiente não sejam ameaçadas pela disposição 
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inadequada dos resíduos. Desta forma os aterros obrigatoriamente devem 

possuir sistemas de impermeabilização do solo, captação e tratamento do 

chorume e gestão adequada dos gases emitidos durante o processo de 

decomposição da matéria orgânica. 

 

O processo detalhado consiste em construir uma vala ou escavação em solo, 

na qual é instalado um filtro de material permeável, geralmente arenoso, para 

abrigar o chamado dreno-testemunho, cuja função é identificar a eficiência do 

sistema impermeabilizante. Na preparação da área são realizados, 

basicamente, a impermeabilização e o nivelamento do terreno, obras de 

drenagem para impedir que as águas pluviais sofram percolação na massa de 

resíduos sólidos depositados e aumente o volume de chorume a ser tratado. 

 

Depois é instalada uma manta de polietileno de alta densidade, que objetiva 

proteger os solos e as águas subterrâneas, freáticos ou aquíferos. 

 

Sobre a manta de polietileno é instalado ainda um coletor de chorume para 

recolher e enviar para tratamento o material líquido resultante da 

decomposição dos resíduos sólidos. O chorume é recolhido na parte interna do 

aterro e remetido para tratamento antes de ser liberado junto ao sistema de 

drenagem superficial local. 

 

Desde a base do aterro sanitário, quando começa a disposição de resíduos 

sólidos, devem ser implantados drenos de gás para liberar o metano e o gás 

carbônico formado. Sempre que possível estes gases devem ser queimados 

antes da liberação para a atmosfera, e já é comum no Brasil a utilização destes 

gases para recuperação e ganhos de créditos de carbono, como o Aterro da 

CTRVV, em Vila velha e da Marca Ambiental, em Cariacica, ambos no estado 

do Espírito Santo. 
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Quadro 18: Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Resíduos Sólidos Especiais (RSE) 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) E RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (RSE) 

Diretriz                                       Estratégia 

− Reduzir a geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

1) Promover a elaboração e aplicação de programas e 

campanhas que fomentem e induzam o consumo sustentável; 

2) Incentivar e prover práticas que fomentem a reutilização e 

reciclagem dos resíduos secos, quando aplicável. Tais 

incentivos podem compreender: 

−Estímulos fiscais, financeiros e/ou creditícios; 

−Isenções ou alterações tributárias 

− Indução de compras públicas sustentáveis, que priorizem a 

aquisição de produtos reciclados; 

3) Incentivar o setor industrial a ampliar o quadro de produtos e 

serviços sustentáveis; 

4) Incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão 

ambiental nas empresas,indústrias e comércios. 

 

− Estabelecer, aprimorar e/ou expandir a coleta seletiva no 

município; 

 

1) Incentivar e fomentar e expandir a prática da coleta seletiva 

no município. Aportar recursos municipais e consorciados ou 

captados junto ao governo federal, visando a elaboração  de  
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− Fomentar, promover e expandir a inclusão social dos 

catadores de materiais recicláveis (agentes ambientais), 

organizados em cooperativas e associações                      

regularizadas; 

 

 

− Reduzir a quantidade de resíduos secos dispostos em 

aterros sanitários, conforme metas previstas na versão 

preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 

projetos  (básico  e  executivo)  para  a 

implantação/aprimoramento/expansão        da        coleta        

seletiva; 

2) Integrar, valorizar e dar suporte aos agentes ambientais 

(catadores de resíduos recicláveis): 

− Promover a criação ou o fortalecimento de associações e 

cooperativas de catadores de material reciclável , bem como a 

articulação em rede destas entidades; 

− Aportar recursos municipais e consorciados ou captados 

junto ao governo federal, visando a instalação/ampliação de 

unidades de triagem, para auxílio na instrumentação de ações 

de segregação e posterior beneficiamento dos resíduos 

recicláveis; 

3) Promover incentivo à implantação/ampliação de centrais de 

comercialização de resíduos recicláveis, possibilitando a 

comercialização direta com a indústria; 

4) Elaborar e aplicar/expandir programas de educação 

ambiental e outros planejamentos e intervenções integradas, 

que visem sensibilizar a população quanto à importância da 

prática da segregação dos resíduos nas residências. 
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− Reduzir a quantidade de resíduos úmidos dispostos em 

aterros sanitários, conforme metas prevista na versão 

preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(Setembro/2011). 

1) Incentivar e prover recursos consorciados, municipais ou 

captados junto ao governo federal para a viabilização da prática 

da compostagem da parcela orgânica dos resíduos sólidos 

úmidos e para a implantação de sistemas de captação   e   

geração   de   energia   proveniente   destes   resíduos; 

2) Estudar e planejar ações e aporte de recursos para a 

implantação de sistemas de captação e geração de energia em 

aterros sanitários novos e já existentes; 

3) Fomentar o uso de composto orgânico como nutriente para a 

agricultura; 

2) Incentivar e fomentar a triagem dos resíduos úmidos nas 

residências e demais estabelecimentos             (públicos             

e             privados); 

3) Implementar ações para o gerenciamento dos resíduos de 

podas e lodos que visem, sempre que possível, a compostagem 

e aproveitamento energético dos mesmos; 

4) Viabilizar sistemas de compostagem dos resíduos sólidos 

orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais 

formas de utilização do composto produzido. 

− Eliminar o passivo ambiental existente até o ano de 2014 e 1)Aportar recursos, visando a eliminação e recuperação do 
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recuperar esta área, compreendendo ações de queima pontual 

de gases, coleta de chorume, drenagem pluvial, compactação 

da massa e cobertura vegetal. 

passivo ambiental. 
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Quadro 19: Resíduos Sólidos Especiais (RSE) 

 RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (RSE)  

Diretriz Estratégia 

- Fiscalizar as ações de Logística Reversa 

1) Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos de 

compromisso entre o setor público e o setor empresarial, a 

estruturação e implementação de sistemas de logística reversa 

por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de: 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como 

outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua 

resíduo perigoso; 

II - pilhas e baterias; 

III - pneus; 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista; 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

2) Fiscalizar o processo e andamento das ações de Logística 

Reversa;  

3) Planejar e incentivar, via acordos setoriais e termos de 
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compromisso entre o setor público e o setor empresarial, a 

expansão do sistema de Logística Reversa a produtos 

comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de 

vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 

prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde 

pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados; 

4) Fiscalizar se os comerciantes e distribuidores efetuam a 

devolução aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e 

embalagens reunidas ou devolvidas, bem como se os 

fabricantes e os importadores encaminham à destinação final 

ambientalmente adequada os referidos materiais descartados 

e os rejeitos provenientes destes materiais. 

5) Articular com os agentes econômicos e sociais medidas 

para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis; 

6) Incentivar o setor empresarial a contemplar os agentes 

ambientais (catadores de materiais recicláveis) na articulação 

da logística reversa; 

7) Fomentar programas e campanhas de educação ambiental, 

em parceria com o setor empresarial, que sensibilizem o 
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consumidor quanto à importância da devolução após o uso, 

aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das 

embalagens contempladas na Logística Reversa, bem como 

da importância e obrigatoriedade do mesmo de acondicionar e 

disponibilizar de forma diferenciada os resíduos reutilizáveis e 

recicláveis para a coleta e devolução. 
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Quadro 20: Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

 RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) 

Diretriz Estratégia 

− Promover o controle sistemático sobre os RSS de forma que 

se possam verificar quais são as ações mais demandadas 

para o estabelecimento de um gerenciamento cada vez mais 

eficiente e eficaz 

1) Incentivar, auxiliar e prover recursos para que todos os 

estabelecimentos (públicos e privados) que gerem RSS 

desenvolvam e executem Planos de Gestão e Gerenciamento 

dos Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) de modo que se 

possa verificar as informações abaixo relacionadas e 

estabelecer controles efetivos: 

− Carga real de geração de RSS tanto de estabelecimentos 

públicos como privados; 

−Dados  de  coleta,   tratamento   e   disposição   final   dos   

RSS; 

−Pontos críticos e pontos positivos relacionados à gestão dos 

RSS; 

2) Fiscalizar a elaboração e execução das diretrizes e metas 

previstas nos PGRSS dos empreendimentos               públicos               

e               privados. 

3) Verificar, por meio de estudos, a viabilidade de implantação 

de tecnologias modulares para o processamento dos RSS, em 

conjunto com demais categorias de 
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resíduos,       que       contemplem       a       captação       

energética; 

4) Estudar a possibilidade de implantar unidades de 

esterilização e incineração regionais que tornem o processo de 

gestão mais eficiente e otimize a utilização dos recursos 

públicos, evitando grandes gastos com transporte para 

tratamento dos RSS. 
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Quadro 21: Resíduos da Construção Civil (RCC) 

 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 

Diretriz Estratégia 

 

- Priorizar o encaminhamento dos RCC gerados para 

empreendimentos que contemplem processos de reciclagem. 

- Eliminar possíveis áreas irregulares de disposição final de 

RCC ("bota-fora"). 

1) Planejar, articular e priorizar a destinação/disposição final 

dos RCC gerados pelo município para empreendimentos que 

contemplem a prática da reciclagem; 

2) Priorizar a reutilização e reciclagem de RCC nas compras 

públicas 

3) Aprimorar o sistema de fiscalização de modo que não haja 

mais o estabelecimento         de         áreas         de         "bota-

fora"; 

4) Aportar recursos municipais, consorciados ou captados 

junto ao governo federal, visando a eliminação de áreas 

irregulares de disposição final de RCC; 

 

− Promover o controle sistemático sobre os RCC de forma que 

se possam verificar quais são as ações mais demandadas  

para  o   estabelecimento   de   um gerenciamento cada vez 

mais eficiente e eficaz. 

1) Incentivar e auxiliar os geradores de RCC (públicos e 

privados) a disponibilizarem informações mais concisas 

relacionadas aos RCC de modo que se possa dimensionar os 

investimentos necessários no território dos municípios 

consorciados       para       a       gestão       destes       

resíduos; 
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2) Promover iniciativas e incentivar o setor da construção e 

infraestrutura a praticar a segregação prévia dos resíduos na 

origem, ou seja, nos canteiros de obras. Estimular a 

implantação de programa para captação dos agentes 

municipais na implantação      da      resolução      307/2002      

do      CONAMA. Priorizar o encaminhamento dos resíduos 

classe A para usinas de reciclagem. 

3) Estabelecer exigências e condicionantes restritivas, 

referentes ao gerenciamento dos RCC, para a emissão e 

concessão de alvarás de obras. 

4) Aportar recursos municipais, consorciados ou captados 

junto ao governo federal para a elaboração de Planos 

Municipais de Gestão de Resíduos da Construção Civil, 

conforme preconiza a Resolução 488/2012 do Conama. 

5) Incentivar, auxiliar e prover recursos para que todas as 

empresas de construção civil desenvolvam Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e executem as ações 

previstas no referido documento. 

6) Fiscalizar a elaboração e execução das diretrizes e metas 

previstas nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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das empresas de construção civil. 

− Fomentar medidas de redução da geração de RCC 1) Promover iniciativas e incentivar o setor da construção e 

infraestrutura a praticar a "construção sustentável", desde o 

projeto até a construção efetiva. Como por exemplo, incentivos 

no processo de licenciamento ambiental. 

2) Fomentar pesquisas que busquem soluções que visem a 

redução da geração de rejeitos e RCC. 
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Quadro 22: Resíduos Sólidos Industriais 

 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS (RSI) 

Diretriz Estratégia 

 

 

 

 

− Promover o controle sistemático sobre os RSI de forma que 

se possam verificar quais são as ações mais demandadas 

para o estabelecimento de um gerenciamento cada vez mais 

eficiente e eficaz. 

1) Planejar e estabelecer planos, políticas e incentivos que 

visem: 

   - Sistematização da coleta de informações relacionadas aos 

RSI gerados pelas indústrias e demais entidades geradoras de 

RSI; 

   - Ordenamento das informações coletadas, em parceria com 

o órgão ambiental estadual e municipal. 

2) Incentivar, auxiliar e prover recursos para que todas os 

empreendimentos que gerem RSI desenvolvam Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Perigosos e executem as 

ações previstas no referido Plano. 

3) Fiscalizar a elaboração e execução das diretrizes e metas 

previstas nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Perigosos dos empreendimentos que por lei, são obrigados a 

executar estas ações; 

4) Aprimorar a fiscalização municipal no que tange à prestação 

de contas da gestão dos RSI por parte dos empreendimentos 
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geradores; 

5) Viabilizar um estudo futuro que preveja a viabilidade da 

implantação de tecnologias modulares para o processamento 

dos RSI, em conjunto com demais categorias de resíduos, que 

contemple a o aproveitamento e captação energética dos 

resíduos. 

 

 

− Estabelecer e/ou aprimorar continuamente a gestão dos 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, visando o  investimento  

em melhorias associadas a esta gestão, bem como a redução 

dos gastos despendidos nos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 

 

1) Priorizar e planejar a gestão e instalação de 

empreendimentos e tecnologias voltadas ao tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos que priorizem 

primeiramente ações de coleta seletiva e reciclagem e 

posteriormente promovam a valorização dos resíduos 

restantes não recicláveis, seja por meio da compostagem e/ou 

captação e recuperação energética e correta destinação final 

de rejeitos; 

2) Reverter o potencial dos recursos provenientes dos 

resíduos em capital financeiro para a o aprimoramento da 

gestão dos resíduos no próprio município e desenvolvimento 

social. 

*Os recursos associados aos resíduos envolvem rendas 

provenientes da comercialização dos recicláveis, rendas 
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provenientes da geração energética, adubo orgânico, dentre 

outros; 

3) Encaminhar os resíduos sólidos preferencialmente para 

empreendimentos localizados próximos aos limites do 

município, minimizando os gastos com transporte; 

4) Aprimorar os sistemas de informações e prestação de 

contas relacionadas aos resíduos sólidos, preferencialmente 

de maneira integrada na bacia, com o propósito de definir 

novas diretrizes e estratégias focadas nas realidades locais e 

regionais e que se obtenham ganhos de escala e otimização de 

valores financeiros aplicados. 

5) Incentivar, auxiliar e prover recursos para que todos os 

empreendimentos que gerem resíduos que, mesmo 

caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos 

domiciliares pelo poder público municipal, desenvolvam Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e executem as ações 

previstas no referido Plano. 

6) Fiscalizar a elaboração e execução das diretrizes e metas 

previstas nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
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dos empreendimentos supramencionados. 

7) Incentivar, auxiliar e prover recursos para que todos os 

empreendimentos que gerem resíduos de mineração 

desenvolvam Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

executem as ações previstas no referido Plano. 

8) Fiscalizar a elaboração e execução das diretrizes e metas 

previstas nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

dos empreendimentos supramencionados. 

- Assegurar a efetividade das ações propostas neste PMGIRS. 1) Formação/utilização de estruturas consorciadas capazes de 

exercer de forma sistêmica, contínua e desburocratizada a 

fiscalização, monitoramento e avaliação das ações propostas 

neste PMGIRS. 
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10 Elaboração/Adequação da Legislação 

 

O município de Jaguaré possui algum tipo de Lei Municipal própria para a 

questão dos resíduos sólidos. No entanto, estas legislações específicas não 

fazem referência de modo integral aos itens discriminados na Lei 12.305/2010 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por diversos motivos, 

cabendo citar que as mesmas foram desenvolvidas nas últimas décadas e a 

concepção sobre a gestão dos resíduos sólidos era muito distinta da situação 

atual. 

 

Desta forma fica evidenciada a necessidade de recomendar que a 

administração municipal coloque em seu planejamento a reformulação e 

adaptação das legislações locais, se necessário, em conformidade com a nova 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal 

12.305/2010, regulamentada pelo Decreto 7.404/2010. 

 

Abaixo segue a relação das Leis Municipais Ambientais que contemplam de 

forma direta ou não, diretrizes relacionadas à gestão dos resíduos sólidos 

gerados pelo município. 

 

Plano Diretor Participativo Municipal – LEI nº 772/2008 

Código Municipal de Meio Ambiente – LEI nº 476/2000 

Lei Orgânica de 1990, atualizada em 2008 

11 Considerações Finais 

Atendimento ao artigo 19°, inciso XVI, da Lei 12.305/2010. 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Jaguaré fornece subsídios para que o município estabeleça, implemente, 

mantenha e aprimore a gestão de seus resíduos, em cumprimento à Lei 

Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

 

O principal objetivo da gestão integrada de resíduos sólidos é administrar esta 
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frente de forma sustentável, visando promover a harmonia entre os pilares 

ambientais, sociais e econômicos, por meio da adoção de medidas corretivas, 

preventivas e educativas. 

 

Contudo, para que esta ideia seja concretizada e não se transforme num 

desiderato de boas intenções que não ganha ação no cotidiano do município, 

recomenda-se a atuação de Comitês Administrativos e/ou Executivos, 

responsáveis por exercer de forma sistêmica, contínua e desburocratizada a 

fiscalização, monitoramento e avaliação das ações propostas neste PMGIRS. 

Sugere-se ainda que estes Comitês sejam compostos por representantes de 

Conselhos, Secretarias e/ou Associações que já abordem em seu cotidiano as 

questões relacionadas aos resíduos sólidos e que determinem a prática da 

execução de reuniões periódicas sobre o assunto a fim de facilitar a interação 

entre os fatores a serem verificados. 

 

Reforçando a necessidade da atuação de Comitês Administrativos e 

Executivos, ressalta-se que o poder público, em conjunto com o setor 

empresarial e a coletividade, é responsável pela efetividade das ações voltadas 

para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Em relação ao processo de elaboração deste documento foi evidenciada a 

necessidade de incrementar os procedimentos de coleta das informações e 

dados relacionados com as diversas tipologias de resíduos sólido na próxima 

revisão do Plano, de modo que possam ser estabelecidas metas, diretrizes e 

estratégias embasadas em estudos adicionais específicos, que visem fortalecer 

e precisar ainda mais o gerenciamento destes materiais. 

 

Convém salientar também que atualmente um dos maiores desafios das 

administrações públicas é a gestão dos RSU. Esta tipologia de resíduo é 

gerada em quantidades excessivas e os locais voltados para a 

destinação/disposição final dos mesmos encontram-se cada vez mais 

saturados. Por conta destes fatores, embora o PMGIRS tenha abordado 

questões relacionadas aos demais tipos de resíduos gerados pelo município, 
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visivelmente foram priorizadas tratativas relacionadas aos RSU, tendo em vista 

a urgência em estabelecer parâmetros de controle. No entanto, conforme o 

cenário dos RSU for apresentando avanços significativos no que tange aos 

serviços relacionados a esta gestão, concomitantemente as demais classes de 

resíduos serão igualmente priorizadas. É evidente que as ações voltadas para 

melhoria da gestão dos resíduos sólidos foi impulsionada e tende a ser 

aperfeiçoada cada vez mais com o passar do tempo. 
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13 Apêndice  

 

Relatório Fotográfico 

 

A seguir, serão apresentadas fotografias retiradas em alguns pontos do 

município, que demonstram as atividades relacionadas ao Gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos urbanos de Jaguaré. 

 

 

Figura 20: Limpeza das vias públicas por meio de varrição manual 
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Figura 21: Ao fundo coleta dos RSU pelo caminhão compactador. 

 

 

Figura 22: Lixeira pública juntamente com seus resíduos retirados momentos antes da coleta. 
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Figura 23: Lixeiras particulares para o armazenamento dos resíduos até sua coleta. 

 

 

Figura 24: Ponto de coleta dos RSU em comunidades na zona rural de Jaguaré. 
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Figura 25: Lixeira instalada as margens da estrada na zona rural onde é realizada coleta de 
resíduos domiciliares. 

 

 

Figura 26: Galpão de armazenamento de pneus velhos recolhidos no município de Jaguaré. 
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Figura 27: Local de armazenamento de embalagens de agrotóxicos recolhidos pelos 
estabelecimentos comerciais. 

 

Figura 28: Galpão de armazenamento de embalagens de agrotóxicos.  
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Figura 29: Local de Armazenamento de resíduos de saúde. Armazenamento provisório até a 
retirada pela empresa devidamente especializada e contratada. 

 

 

Figura 30: Armazenamento de sucatas de ferro provenientes dos prédios públicos municipal. 
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Figura 31: Catador de material reciclável em Jaguaré. 

 

 

Figura 32: Morador fazendo doação de material reciclável. 
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Figura 33: Armazenamento de lâmpadas fluorescentes. 

 

 

Figura 34: Área atual de transbordo do município de Jaguaré a qual passará por melhorias 
conforme TCA 02. 

 


