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PODER EXECUTIVO

ATOS DO PREFEITO MUNICIPAL

 

 
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 7.509, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.       

 

Altera o Decreto nº 6.743, de 2 de janeiro de 2017, 
para alterar a estrutura administrativa mencionada. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o       
art. 188, § 2º, da Lei Orgânica deste Município, 

 

Considerando os ofícios nos 0335/2020, 0336/2020 e 0369/2020 - GABIN/SME da Secretaria 
Municipal de Educação, 

 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica alterada a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Educação de Duque 

de Caxias, sem aumento de despesa, da seguinte forma: 

I - fica remanejado um cargo em comissão, Assessor Administrativo de Planejamento, Controle 
e Finanças (símbolo CC/1) localizado no item “4.2”, letra “m” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

II - ficam transformados, em decorrência do inciso I deste artigo: 

a) um cargo em comissão, Assistente Técnico de Gestão II (símbolo CC/2), localizando-se no 
item “4.4”, letra “m” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017; 

b) um cargo em comissão, Auxiliar de gabinete (símbolo CC/3), localizando-se no item “2.3”, 

letra “m” do Anexo I do Decreto nº 6.743, de 2017, 

 III - o saldo do valor, relativo a alteração de estrutura deste artigo, poderá ser utilizado em futura 
alteração de estrutura, conforme tabela abaixo: 
 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 20 de fevereiro de 2020. 

 

 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 

Art. 1º CARGO Secret. Código  Símbolo  REMANEJA CRIA 

I  
Assessor Administrativo de Planejamento, 
Controle e Finanças 

SME 
M-4.2/0 CC/1 R$ 4.000,00 - 

II – a) Assistente Técnico de Gestão II SME M-4.4/0 CC/2 - R$ 2.500,00 

II – b) Auxiliar de gabinete  SME M-2.3/0 CC/3 - R$ 1.400,00 
SALDO R$ 100,00 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 7.510, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2020.       
 

Altera o Decreto 7.386, de 6 de setembro de 

2019, que convoca a IV Conferência Municipal 
de Juventude. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere 

o art. 4º, inciso II, da Lei n° 2.759, de 22 de dezembro de 2015, 
 

Considerando o ofício nº 075/2020 - FUNDEC, 

Considerando a resolução n° 009, de 23 de janeiro de 2020, do Conselho Municipal de 

Juventude, que altera o prazo da realização da 4° Conferencia Municipal de Juventude; 

Considerando o Decreto Municipal n° 7.386, de 06 de setembro de 2019, que convocou a 

4°conferencia Municipal da Juventude; 

Considerando o Decreto n° 7.042, de 08 de agosto de 2018 que estabelece 

procedimentos para encaminhamento de propostas de Atos Normativos ao chefe do executivo 

municipal, 

DECRETA: 
 

Art. 1º O Decreto 7.386, de 6 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 

“Art. 1º Fica convocada a IV Conferência Municipal da Juventude, à ser 

realizado até maio de 2020, bem como as pré conferencias distritais, na 

cidade de Duque de Caxias, com datas e locais a serem definidos por 
Regimento Interno aprovado pelo Conselho Municipal de Juventude, com o 

tema: Novas perspectivas para a Juventude de Duque de Caxias. ” 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as demais 

disposições contrárias. 
 
 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 20 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 7.511, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.       
 

Aprovação de Projeto com Parâmetros 

Especiais totais nos Decretos n° 4.590, de 

2005, n° 806, de 1974 e n° 2.185, de 1990. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere 

o art. 8º, inciso IX, da Lei Orgânica deste Município, 
 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/000282/2020, 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aprovado com Parâmetros Especiais Totais de Zoneamento o Decreto          

n° 4.590, de 14 de março de 2005, quanto ao Código de Obras o Decreto n° 2.185, de 4 de 

dezembro de 1990 e quanto ao parcelamento de solo o Decreto n° 860, de 20 de maio de 1974, 

para aprovação de projeto situado à Rua Miguel de Frias, Lotes 16 e 17 da Quadra 105, 

Loteamento Jardim 25 de Agosto, 1° Distrito deste Município, ficando reservado legislações 

estaduais e federais. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 27 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

  

 

 
 

DECRETO Nº 7.513, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
Altera o Decreto nº 5.559, de 19 de março de 2009, 
que declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere a Lei 
Orgânica deste Município, 

  
DECRETA: 
 

Art. 1º O Decreto nº 5.559, de 19 de março de 2009, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 2º O imóvel objeto desta desapropriação passa a integrar o Patrimônio 

Municipal visando a implantação da Maternidade de Santa Cruz da Serra.” 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 27 de fevereiro de 2020. 

 

 

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

  

 

 
 

DECRETO Nº 7.514, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 2º do Decreto-Lei                        
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/000289/2020, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 

título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei n. º 3.365, de 21 de junho de 1941, os 
Lotes 66 e 68 da Quadra 4, situados à Rua Manoel Reis com a Rua Doutor Furquim no Loteamento Vila 

Centenário – 1° Distrito deste Município.  

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a implantação de Equipamento 
Público. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 

desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 
devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 28 de fevereiro de 2020. 

 

 

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

  

 

 
 

DECRETO Nº 7.515, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2020. 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que menciona. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               
art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e tendo em vista o disposto no art. 2º do Decreto-Lei                        
nº 3.365, de 21 de junho de 1941, 

 

Considerando os Processos Administrativos nos 007/000298/2020, 007/000297/2020, 
007/000296/2020, 007/000295/2020 e 007/000294/2020, 007/000293/2020, 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, a 
título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do Decreto-Lei n. º 3.365, de 21 de junho de 1941, os 

seguintes imóveis localizados em Xerém - 4º Distrito deste Município: 

I - Travessa Venância, Lote 03 da Quadra 01, casa 02; 

II - Travessa Venância, n° 10, casa 02; 

III -Travessa Venância, n° 30, casa 01; 

IV - Estrada de Xerém, n° 220; 

V - Estrada de Xerém, n° 327.  

Art. 2º A desapropriação de que trata o presente Decreto, visa a implantação de logradouro 

público. 

Art. 3º Fica autorizada a Procuradoria Geral do Município a declarar urgência na presente 
desapropriação nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e adotar as 

devidas providências necessárias a efetivação do presente Decreto. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 28 de fevereiro de 2020. 

 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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DECRETO Nº 7.516, DE  2 DE MARÇO DE 2020. 

                                          

Dispõe sobre a inserção de dados no Portal da 
Transparência do Município de Duque de Caxias. 

                                                                                                                

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso das atribuições conferidas pela Lei 
Orgânica do Município, 

 

Considerando as determinações constantes na Lei nº 2.693 de 7 de abril de 2015, que institui o 
Acesso a Informações Públicas do Município de Duque de Caxias; 

Considerando a imperiosa necessidade de serem estabelecidos mecanismos de controle e 
fiscalização, de modo a garantir o adequado cumprimento dos instrumentos celebrados; e 

Considerando os ofícios nº 07/CPAT/2019 e nº 01/CPAT/2020 da Comissão Permanente de 
Acompanhamento da Transparência, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Ficam os Órgãos do Poder Executivo Municipal responsáveis, no âmbito de sua 

competência, pela inserção de dados no Portal da Transparência do Município de Duque de Caxias. 

Art. 2º Os Órgãos de que trata o artigo anterior devem designar 2 (dois) responsáveis, sendo 

um o titular e o outro o suplente, para abastecerem periodicamente as informações geral de interesse 

coletivo no Portal da Transparência.  

§ 1º A designação de que trata o caput deste artigo deve ser enviada à Comissão Permanente 
de Acompanhamento da Transparência (CPAT), através de ofício, contendo nome completo, matrícula e 

e-mail dos responsáveis pela inserção de dados no Portal. 

§ 2º Os assuntos referentes às informações disponibilizadas no Portal, de acordo com cada 
Órgão, serão tratados pelos respectivos responsáveis designados. 

§ 3º O abastecimento das informações no Portal da Transparência deverá ser feito ao menos 

uma vez por mês 

Art. 3º Os responsáveis pelo abastecimento de informações disponibilizadas no Portal da 

Transparência, deverão manter as informações atualizadas e em conformidade com os apontamentos 

efetuados pela CPAT. 

Parágrafo único. Os responsáveis, de que trata este artigo, deverão participar das reuniões com 

a CPAT sempre que convocados. 
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Art. 4º Fica a Subsecretaria de Planejamento, Tecnologia da Informação e Modernização 

Administrativa (SUBPLAN) designada como responsável técnica de manutenção e funcionamento pelo 

ambiente virtual de Transparência Ativa. 

Parágrafo único. Cabe à SUBPLAN prestar assistência técnica à CPAT e demais Órgãos, 

disponibilizando inclusive o acesso ao ambiente virtual de cada responsável pelo abastecimento de 

informações no Portal da Transparência. 

Art. 5º A CPAT fica responsável por acompanhar os procedimentos para garantia do acesso à 

informação, em consonância com a legislações pertinentes, do Portal da Transparência. 

Art. 6º As informações do Portal da Transparência, requeridas pela CPAT, devem ser 

respondidas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis. 

Parágrafo único. Havendo justificativa, a Comissão poderá prorrogar o prazo de que trata este 

artigo, uma única vez, por igual período. 

 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 2 de março de 2020. 

 
 
 
  

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA  

Prefeito Municipal 

 

 
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 7.517, DE 2 DE MARÇO DE 2020.       
 

Institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos do Município de Duque de Caxias (PMGIRS). 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, usando de atribuição que lhe são 

conferidas por lei. 

Considerando a determinação da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 
“institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos”, estabelecendo em seu art. 18 que a elaboração do 
PMGIRS é condição para os municípios terem acesso a recursos da União destinados à limpeza urbana 
e ao manejo de resíduos sólidos; 

Considerando a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, já estabelecia diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, exigindo dos municípios a elaboração de Planos de Saneamento 
Básico que contemplassem os setores de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
drenagem das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

Considerando ainda a necessidade de publicação do PMGIRS para que os municípios 
tenham acesso a recursos da União destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, 
conforme disposto no art. 55 da Lei Federal acima citada; 

Considerando que o PMGIRS/DC integra o Plano Municipal de Saneamento para 
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (PMSB – AE) no território do município 
do Rio de Janeiro, aprovado pelo Decreto Municipal nº 34.290, de 15 de agosto de 2011, 
complementando-o no que se refere à limpeza urbana e manejo de resíduos; 

Considerando o Processo Administrativo nº 003/000260/2019, 

DECRETA: 

  Art. 1º Fica criado o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

Município de Duque de Caxias (PMGIRS), que integra o anexo deste Decreto. 

Parágrafo único. A atualização do PMGIRS deverá ocorrer a cada quatro anos a partir da 

publicação do presente Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da publicação. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 2 de março de 2020. 

 

 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  
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CAPÍTULO 1 – DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 
 
1.1 APRESENTAÇÃO 

 
 
Em 02 de agosto de 2010 foi editada a Lei Federal nº 12.305, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos  Sólidos. Esta Lei, em sua Seção IV, passou a exigir que os 
municípios elaborassem seus respectivos Planos de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, inclusive como condição para "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" (Art. 18 - 
Caput). 

 
 
Por outro lado, a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, já estabelecia diretrizes 
nacionais para o saneamento básico, exigindo dos municípios a elaboração de Planos de 
Saneamento Básico que contemplassem os setores de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

 
 
Dessa forma, o presente Plano passa a integrar o Plano Municipal de Saneamento Básico 
de Duque de Caxias, complementando-o no que se refere à limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

 
 
O Plano ora elaborado apresenta a seguinte estrutura: 

 
Capítulo 1 - Fornece as características gerais do Município de Duque de Caxias que 

interferem diretamente com o manejo dos resíduos, tais como: clima; 
geomorfologia; hidrografia; uso e ocupação do solo; demografia; educação; 
e economia; 

 

Capítulo 2 - Objetivos do Plano, evidenciando os principais pontos a serem alcançados 
através das sugestões e recomendações que serão apresentadas; 

 

Capítulo 3 -   Arcabouço Legal, que, ao lado de todo o conjunto de leis, decretos, normas 
e portarias federais, estaduais e municipais, fornece elementos jurídicos a 
respeito de importantes princípios relativos ao meio ambiente e, em 
especial, aos resíduos sólidos; 

 

Capítulo 4 - Que, ao lado de um breve histórico sobre o aparecimento e a importância da 
educação ambiental, apresenta todas as ações municipais ligadas à 
preservação do meio ambiente, sejam elas de longa duração (ações 
permanentes), sejam de curto prazo (ações pontuais); 
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Capítulo 5 - Que  identifica  os  principais  locais  que  foram  degradados  no  passado 
(REDUC; Gramacho; Aterros Clandestinos; e Cidade dos Meninos), 
mostrando o nível atual dos passivos ambientais que se transformarão no 
legado para as próximas gerações caxienses; 

 
Capítulo 6 - Neste capítulo estão analisados os indicadores de desempenho do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS para, em seguida se 
fazer a sugestão de um Sistema de Informação a ser usado pela Prefeitura. 
Finalizando o capítulo se apresenta um conjunto de indicadores de 
desempenho utilizados na Europa; 

 
Capítulo 7 - Este capítulo, levando em conta as tipologias de resíduos definidas pela Lei 

Federal n° 12.305 de 2010, foi estruturado para mostrar os dados 
disponíveis que representam o diagnóstico regional, com base em todas as 
atividades de manejo de resíduos sólidos, desde a geração, 
acondicionamento, coleta / remoção, transporte, tratamento e disposição 
final; 

 
Capítulo 8 - Que apresenta o Diagnóstico da Gestão dos Resíduos Sólidos para cada 

uma das tipologias estabelecidas na Lei Federal n° 12.305 de 2010 e 
abordadas no Capítulo 7, desde a sua geração até a disposição final; 

 
Capítulo 9 - Aqui, foi feita a avaliação dos procedimentos operacionais adotados pela 

Prefeitura, apontando os erros e acertos das empresas operadoras; 
 
Capítulo 10 - De forma similar, este capítulo faz a análise e avaliação das regras para o 

transporte de resíduos adotadas pelos órgãos de controle ambiental, 
municipais, estaduais e federais, apontando os erros e acertos das 
resoluções e diretrizes adotadas; 

 
Capítulo 11 - Com base nos levantamentos feitos, as possíveis ações preventivas e 

corretivas que envolvem a gestão e o manuseio dos resíduos sólidos foram 
reunidas neste capítulo, ao lado de sugestões de novas medidas; 

 
Capítulo 12 - Após levantamento dos custos operacionais do manejo dos RSU e da taxa 

cobrada à população, este capítulo faz uma análise comparativa entre os 
valores e apresenta sugestões para efetuar uma revisão nos critérios de 
cálculo da taxa de coleta domiciliar de lixo; 

 
Capítulo 13 - Fornece os eventuais incentivos concedidos pelo Poder Público municipal e 

estadual para a valorização dos resíduos sólidos, com o objetivo de gerar 
emprego e renda no Município; 
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Capítulo 14 - Este  capítulo apresenta  os principais  motivos  para  que a administração 
pública, além de cooptar fabricantes, distribuidores e comerciantes na coleta 
e destinação final dos resíduos, também participe das ações de logística 
reversa, com base na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos e materiais; 

 
Capítulo 15 - Depois de consultar a administração pública, serão fornecidas as metas 

para a redução da geração de RSU e para a implementação de ações e 
procedimentos que permitam efetuar o tratamento dos resíduos, inclusive 
com o aproveitamento da fração orgânica; 

 
Capítulo 16 - Aqui será avaliada a participação de Duque de Caxias em soluções coletivas 

e/ou consórcios intermunicipais no tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos gerados no Município; 

 
Capítulo 17 - Por fim, este último capítulo consolida as sugestões e recomendações 

preconizadas ao longo dos capítulos anteriores e que podem aumentar a 
eficiência do atual sistema de manejo dos resíduos sólidos municipais. 

 
 
 
1.2 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
 
1.2.01  HISTÓRICO 

 
 
A história de Duque de Caxias confunde-se com a dos municípios que lhe são vizinhos, 
pois, até a década de 1940, Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, 
Mesquita, Queimados e Japeri juntos com Nova Iguaçu, formavam um só município, como 
se mostra na Figura 1.1. 

 
 
A região onde Duque de Caxias está inserido, desde o início de sua ocupação, teve sua 
história estreitamente relacionada à da cidade do Rio de Janeiro. 

 
 
Situando-se às margens da Baía de Guanabara, iniciou seu desenvolvimento devido à 
extensa rede hidrográfica que cortava suas terras. Através dos rios, realizava-se o 
escoamento da produção local e estabeleciam-se os elos de comunicação entre o interior 
e o litoral, favorecendo a ocupação das cercanias da baía pelo interior serrano. 

 
 
De 1566 em diante, os primeiros colonos foram se fixando nas terras do atual município 
de Duque de Caxias, localizando-se, de preferência, no vale dos rios Meriti, Sarapuí, 
Iguaçu e Estrela ou na orla praiana, dando início à exploração de seu solo e riquezas 
naturais, até que, em 1637, foi criada a freguesia de Nossa Senhora do Pilar, que deu 
origem ao atual Município de Duque de Caxias. 
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Durante muito tempo as lavouras de cana-de-açúcar, arroz, milho, mandioca e feijão 
proporcionaram aos proprietários locais a acumulação de fortunas, graças à força de 
trabalho escravo. Em 1833, a povoação de Iguaçu, atual Nova Iguaçu, foi elevada à 
categoria de vila, compreendendo territórios das freguesias de São João de Meriti e 
Nossa Senhora do Pilar. 

 
 
No Século XVIII, quando o interesse econômico de Portugal se voltou para o ouro do 
planalto mineiro, a região da Baixada da Guanabara passou a ter importância estratégica, 
pois, com a necessidade do escoamento do ouro, Caxias se tornou área obrigatória de 
passagem, por conta de seus rios, bem como pelas estradas que foram abertas através 
das serras para que o trânsito das mercadorias destinadas à Europa por aí se 
desenvolvesse. 

 
 
Até o Século XIX, o desenvolvimento das áreas no entorno da baía foi notável, 
propiciando a ocupação das terras ao longo das bacias dos rios Meriti, Sarapuí, Iguaçu, 
Inhomirim, Estrela e Magé. 

 
 
Somente pela metade do Século XIX começou o período de decadência da região. A 
impiedosa devastação das matas, o assoreamento e obstrução dos rios, com o 
consequente transbordamento, favoreceram o surgimento de epidemias de doenças 
endêmicas da região, como a malária e o cólera. Por isto, muitas pessoas abandonaram 
as terras que se cobriram de vegetação inútil, própria de pantanais, e a região ficou 
praticamente inabitável. 

 
 
Até meados do Século XIX, Merity, região do atual 1º Distrito de Duque de Caxias, 
representava apenas um ponto de escoamento de poucos produtos, dentre os quais a 
lenha e o carvão vegetal, e a área que corresponde ao município era um espaço rural, 
uma área periférica que, após algumas propostas de saneamento, passou por um 
processo de ocupação desordenada, facilitado pela implantação, em abril de 1886, da 
“Estrada de Ferro Leopoldina Railway”, concessionária da The Rio de Janeiro and 
Northern Railway Company. 

 
 
Com a inauguração do trecho ferroviário ligando a cidade do Rio de Janeiro à estação de 
Merity, situada na freguesia de São João de Meriti (que mais tarde, deu origem à sede do 
atual município de Duque de Caxias), o acesso à capital melhorou, com influência direta 
sobre o comércio da região que prosperou ainda mais com a abertura da Estrada Rio - 
Petrópolis. 
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Assim, a partir dos anos 1930, durante a era Vargas, o atual território do município 
experimentou intensivo processo de remodelação de sua área, incorporando-se ao 
modelo urbano-industrial e, em 31 de dezembro de 1943, através do Decreto Lei nº 1.055, 
assinado pelo interventor federal no Estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral Peixoto, 
foi criado o Município de Duque de Caxias. 

 
 
O nome dado à cidade homenageia o patrono do Exército Brasileiro, Luís Alves de Lima e 
Silva, o Duque de Caxias, também chamado de O Pacificador, que nasceu na região, no 
ano de 1803. 

 
 
Porém, apesar de ter sido criado no ano de 1943, o primeiro prefeito de Caxias, eleito por 
voto popular,  só foi  empossado em 1947, juntamente com os membros da Câmara 
Municipal. Neste mesmo ano, o município perde parte de seu território com a criação do 
Município de São João de Meriti, dando origem à atual configuração do Município de 
Duque de Caxias (ver Figura 1.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.1 - Emancipações de Municípios da Baixada Fluminense 
FONTE: Atlas Escolar da Cidade de Nova Iguaçu, 2004 (modificado). 

 
 
A partir de 1950, a BR-040, que corta o município em toda a sua extensão, constituiu um 
grande eixo de crescimento econômico e deu a Duque de Caxias novos elementos de 
expansão urbana, ampliando em muito as atividades industriais e de comércio. 
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A implantação da rodovia BR-040 foi tão importante para Caxias que, ao final de 1950, já 
haviam sido instaladas no município 112 unidades industriais, que alcançaram a marca de 
228 unidades oito anos depois. 

 
 
Com a intensificação do crescimento populacional, decorrente do desenvolvimento 
econômico, e com a autonomia administrativa alcançada, em 1943, o antigo vilarejo 
transformou-se em uma cidade complexa, de crescimento desordenado. Tal crescimento 
também se prendeu à presença da Petrobrás, que ali tem instalados a Refinaria Duque de 
Caxias e o Polo Gás Químico que acabaram por atrair outras unidades ligadas à produção 
de gás e produtos químicos. 

 
 
Entretanto, o crescimento industrial foi acompanhado de um expressivo aumento 
populacional e, em 1950, Caxias já contava com 92.400 habitantes, sem que as 
instalações urbanas e os serviços públicos tivessem se desenvolvido na mesma 
proporção. 

 
 
Em realidade, o processo de industrialização no município teve início nos anos 1940, com 
a instalação da Fábrica Nacional de Motores, mas a arrancada no desenvolvimento 
econômico deu-se, efetivamente, com a implantação da REDUC entre 1957 e 1962, que 
atraiu outros gigantes do setor de petróleo, como a Shell, Texaco, Exxon, Ipiranga, Mobil 
e Petroflex, criando um grande parque industrial que, hoje, abriga mais de 800 indústrias. 

 
 
Aproveitando a privilegiada posição do município, próximo às principais rodovias do país e 
ao aeroporto internacional do Galeão, empresas de vários segmentos vêm se instalando 
no município, tais como Jornal O Globo, Carrefour e Casas Bahia. Hoje em dia, mais de 
10.000 estabelecimentos comerciais estão registrados no município. 

 
 
Estes fatores colocaram o Município de Duque de Caxias entre as 100 maiores cidades 
brasileiras em termos populacionais, com uma população estimada de 886.917 habitantes 
em 2016 (IBGE, 2017a) e um Produto Interno Bruto superior a 18 bilhões de reais. 

 
 
1.2.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 
 
O município de Duque de Caxias é o terceiro município mais populoso do Estado, ocupando 
uma área total de 467,62 quilômetros quadrados, correspondentes a 10% da área da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
 
Os limites municipais, no sentido horário, são: Miguel Pereira, Petrópolis, Magé, Baía de 
Guanabara, Rio de Janeiro, São João de Meriti, Belford Roxo e Nova Iguaçu, como se 
pode ver na Figura 1.2, a seguir. 
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A cidade apresenta características de baixada e sofre reflexos da quantidade de áreas 
susceptíveis a ocorrências de desastres naturais, tanto na parte mais plana, com alto 
risco de inundações; quanto nas áreas montanhosas, com declividades acentuadas e 
índice de escorregamento elevado. 

 
 
O município é formado por 4 Distritos, com as características apresentadas no Quadro 1.1 
e na Figura 1.3, os quais se encontram subdivididos em 41 bairros, também relacionados 
no mesmo quadro. 

 
 
Segundo dados da Prefeitura, o bairro de maior população é Gramacho, no 1º Distrito, e o 
bairro de menor população é Lamarão, no 4º Distrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.2 - Localização do Município na Região Metropolitana 
FONTE: compuland.com.br – Consulta ao site em agosto de 2017. 



7
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.3 - Divisão Distrital do Município 
FONTE: Livro Educação Ambiental - Duque de Caxias, PUC - NIMA, 2000. 

 
 

Quadro 1.1 - Relação de Bairros por Distrito do Município de Duque de Caxias 
 

DISTRITO BAIRROS CARACTERÍSTICAS 
 
1º Distrito 
Duque de 
Caxias 

Centro, Bar dos Cavaleiros, Centenário, Dr. 
Laureano, Gramacho, Jardim 25 de Agosto, 
Jardim Gramacho, Olavo Bilac, Parque Duque, 
Periquitos, Sarapuí, Vila São Luiz. 

Área predominantemente 
urbana, com cerca de 
8,7% da área do 
município ou 40,68 Km2. 

 
2º Distrito 
Campos 
Elíseos 

 
Campos Elíseos, Cangulo, Chácara Arcampo, 
Figueira, Jardim Primavera, Parque Fluminense, 
Pilar, São Bento, Saracuruna, Vila São José. 

Área predominantemente 
urbana, com cerca de 
21,5% da área do 
município ou 100,54 Km2. 

 
 
3º Distrito 
Imbariê 

 
Imbariê, Barro Branco, Jardim Anhangá, Parada 
Angélica, Parada Morabi, Parque Paulista, 
Santa Cruz da Serra, Santa Lúcia, Taquara. 

Com cerca de 15,0% da 
área do município, ou 
seja: 70,14 Km2, possui 
características rurais. 

 
 
4º Distrito 
Xerém 

Xerém, Alto da Serra, Amapá, Chácaras Rio- 
Petrópolis, Cidade dos Meninos, Eldorado, 
Lamarão, Mantiquira, Parque Capivari, Santo 
Antônio da Serra. 

Com característica rural, 
é o maior dos distritos, 
com área de cerca de 
54,8% ou 256,26 Km2. 

FONTE: Prefeitura de Duque de Caxias, 2017. 
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Em termos de acessos, o município se encontra estrategicamente localizado junto às 
principais rodovias do país com uma rede composta de duas rodovias federais 
(Presidente Dutra e Washington Luís), de suma importância no contexto nacional, e seis 
rodovias estaduais (ver Figura 1.4 a seguir), enquanto a rede viária municipal atende a 
praticamente todo o centro urbano. 

 
 
A rede ferroviária conta com duas linhas que ligam a Central do Brasil a Gramacho e a 
Saracuruna, caracterizando-se por ser, predominantemente, de passageiros. 

 

 
Além disso, Duque de Caxias está integrado ao sistema viário e ferroviário da capital do 
Estado através do Arco Rodoviário da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (BR-493 / 
RJ-109 e RJ-099) que faz a ligação do Porto de Sepetiba, em Itaguaí, à BR-101, em 
Itaboraí. 

 

 
O Arco Metropolitano (Rodovia Raphael de Almeida Magalhães) corta o Município pelo 
trecho entre a BR-040 (Washington Luiz) e a BR-116 (Rio-Magé), como se pode visualizar 
na Figura 1.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.4 - Estradas de Acesso ao Município 
FONTE: CIDE 2002, IBGE 2000 - Produzido por LabGis - PUC - Rio, 2009. 
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FIGURA 1.5 – Arco Metropolitano do Rio de Janeiro 
FONTE: Revista SEAERJ – Hoje n° 27, Julho 2016. 

 
 
1.2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PMDC 

 
 
Segundo a Lei Municipal nº 2.586, de 14 de novembro de 2013, a estrutura de 
organização da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, para cumprimento de suas 
funções, era composta dos seguintes órgãos: 

 
1- Secretaria Municipal de Governo; 

2 - Procuradoria Geral do Município; 

3 - Secretaria Municipal de Ações Institucionais e Comunicação; 
 
4 - Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo; 

5 - Secretaria Municipal de Controle Interno; 

6 - Secretaria Municipal de Administração; 

7 - Secretaria Municipal de Fazenda; 

8 - Secretaria Municipal de Serviços Públicos; 

9 - Secretaria Municipal de Obras; 

10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

11 - Secretaria Municipal de Educação; 

12 - Secretaria Municipal de Saúde; 
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13 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 
 
14 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; 

15 - Secretaria Municipal de Defesa Civil; 

16 - Secretaria Municipal de Políticas de Segurança e Transportes; 

17 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

18 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento; 

19 - Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda; e 

20 - Secretaria Especial de Infraestrutura Urbana e Gestões Tecnológicas. 
 
 
Entretanto, pelo Decreto Municipal nº 6.743, de 2 de janeiro de 2017, houve a supressão 
de duas secretarias e a estrutura organizacional da Prefeitura assumiu a configuração 
apresentada a seguir: 

 

1 - Secretaria Municipal de Governo; 

2 - Procuradoria Geral do Município; 

3 - Secretaria Municipal de Comunicação Social; 
 
4 - Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação; 

5 - Secretaria Municipal de Controle Interno; 

6 - Secretaria Municipal de Administração; 
 
7 - Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento; 

 
8 - Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos; 

9 - Secretaria Municipal de Obras; 

10 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Abastecimento e 
Pesca; 

 
11 - Secretaria Municipal de Educação; 

 
12 - Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil; 

13 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; 

14 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; 
 
15 - Secretaria Municipal de Políticas de Segurança, Infraestrutura Urbana e Gestões 

Tecnológicas; 
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16 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 
 
17 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 

 
18 - Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. 

 
 
Cabe ressaltar que, conforme estipulado no Decreto em referência, cada um destes 
órgãos está diretamente subordinado ao Poder Executivo (Gabinete do Prefeito e 
Gabinete do Vice-Prefeito). 

 
 
Com relação à limpeza urbana, a Lei Municipal n° 2.826, de 06 de janeiro de 2017, que 
cria a CASDUC - Central de Águas e Saneamento de Duque de Caxias, atribui a este 
Ente Autárquico de Direito Público da Administração Indireta a responsabilidade de exercer 
todas as atividades inerentes à limpeza urbana e à coleta e tratamento dos resíduos 
sólidos, como se pode ver da transcrição do Art. 2o apresentada a seguir (grifos nossos). 

 
 
Art. 2º - A CASDUC exercerá a sua ação em todo o Município de Duque de Caxias, ou 

mediante Consórcio Público na forma estabelecida pelo Art. 13, § 5º da Lei 
Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e seus demais artigos à espécie, 
competindo-lhe: 

 
 

I - coordenar o planejamento, executar, operar e explorar serviços públicos de 
esgoto e abastecimento de água potável, bem como realizar obras de 
saneamento básico e prestar serviços de infraestrutura, entre os quais estão: 

 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 
infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público  de 
água potável, desde a captação ou aquisição de volume bruto de água 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) 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 de disposição final das águas pluviais 
drenadas nas áreas urbanas; e 

 

d) instalação ou adaptação dos sistemas internos nos imóveis, de saída de 
esgoto sanitário e pluvial, mediante requerimento e pagamento pelo 
serviço prestado. 
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II - estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato, as obras 

relativas à construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de 
abastecimento de água potável e de esgotos sanitários; 

 
 

III - estudar, projetar e executar as obras relativas à construção, ampliação ou 
remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável, 
esgotos sanitários, esgotos pluviais, limpeza urbana e coleta e tratamento 
de resíduos sólidos; 

 
 

IV - promover  levantamentos e estudos econômico-financeiros de projetos 
relacionados às suas atividades-fim; 

 
 

V - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos 
de abastecimento de água, de esgotos e de infraestrutura; 

 
 

VI - exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas 
públicos de abastecimento de água, de esgotos sanitários e pluvial, limpeza 
urbana e coleta e tratamento de resíduos sólidos; e 

 
 

VII - fixar e arrecadar taxas e tarifas dos diversos serviços que lhe  são afetos, 
reajustando-as periodicamente, de forma que possa atender à amortização 
dos investimentos, à cobertura dos custos de operação, manutenção, 
expansão e melhoramentos. 

 
 
Observe-se que a citada Lei Municipal não se refere, em nenhum momento, à 
disposição final dos resíduos sólidos que, em tese, deveria continuar sendo executada 
pela Subsecretaria de Limpeza Urbana, que passou a se vincular à Secretaria 
Municipal de Obras, segundo o Art. 2° do Decreto Municipal n° 6.743, de 02 de janeiro 
de 2017. 

 
 
Outro aspecto interessante a ser observado é que, o Decreto Municipal n° 6.755 que 
“Aprova o Regulamento e a Tabela Tarifária da Central de Águas e Saneamento de 
Duque de Caxias – CASDUC”, assim como o Decreto Municipal n° 6.756 que “Aprova o 
Regimento Interno do Conselho de Administração da Central de Águas e Saneamento de 
Duque de Caxias – CASDUC”, ambos de 31 de janeiro de 2017, não mencionam 
nenhuma atividade relacionada à limpeza urbana ou manejo de resíduos sólidos 
urbanos. 
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Desta forma, é de se presumir que os serviços relativos à gestão do sistema de limpeza 
urbana continuem a ser executados pela Coordenadoria de Limpeza Urbana que, como 
se mencionou anteriormente, passou a se vincular à Secretaria de Obras. 

 
 
No que tange ao manejo dos resíduos sólidos gerados nas unidades hospitalares do 
Município, cabe à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil realizar a coleta, o 
tratamento e a destinação final dos mesmos, com exceção dos resíduos comuns (Classe 
D) que são coletados, tratados e destinados pela Subsecretaria de Limpeza Urbana. 

 
 
Nas demais unidades hospitalares, o manejo dos resíduos enquadrados em qualquer das 
Classes definidas na Resolução CONAMA nº 358/2005 é de responsabilidade dos 
respectivos geradores, sejam eles públicos (estaduais e federais) ou particulares. 

 
 
Quanto aos resíduos sólidos de Grandes Geradores - GG, figura jurídica criada pela Lei 
Estadual n° 7.634 de 23 de junho de 2017, cabe aos próprios geradores a 
responsabilidade pelo manejo dos mesmos, qualquer que seja a natureza dos resíduos. 

 
 
Segundo o § 2° do Art. 1° desta lei: “Entende-se por grandes geradores de resíduos 
sólidos os proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos e privados, 
institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, exceto 
residenciais, cujo volume produzido de resíduos sólidos é superior a 180 l (cento e 
oitenta litros) / dia”. (grifo nosso) 

 
 
Já para o Município de Duque de Caxias, o Art. 9° do Decreto Municipal n° 6.697, de 5 de 
julho de 2016, que regulamentou a Lei Municipal nº 2.516, de 10 de maio de 2013, e 
instituiu a Gestão do Sistema de Limpeza Urbana no Município de Duque de Caxias, 
definiu que: lixo extraordinário é o lixo tipificado como domiciliar gerado por 
estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços ou hospitalares “cuja produção 
exceda o volume diário de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta) quilogramas”. 
(grifo nosso) 

 
 
Por fim, cabe mencionar que todos os aspectos relacionados à educação ambiental da 
população, inclusive os relacionados com o manejo de resíduos sólidos e com a coleta 
seletiva, estão a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 
 
1.2.4 CLIMA 

 
 
REGIME TÉRMICO 

 
A temperatura é uma variável climatológica que resulta do balanço de energia no 
sistema terra-atmosfera e sua variabilidade é condicionada também pela dinâmica da 
atmosfera em micro, meso e larga escala. 
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Esta variável é sujeita a um ciclo diurno e outro sazonal, em função dos movimentos de 
rotação e translação da Terra. 

 
As variações espaciais e temporais da temperatura são associadas aos fenômenos 
meteorológicos que ocorrem na região, à topografia, ao tipo de cobertura do solo, a 
posição geográfica, dentre outros. 

 
 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA TEMPERATURA 

 
De uma maneira geral, o clima de Duque de Caxias é tropical, classificado como Aw 
(clima tropical com estação seca de Inverno) de acordo com a Köppen e Geiger que 
possui as seguintes características principais: 

 Clima megatérmico; 
 

 Temperatura média de 23,2 °C com média do mês mais frio maior que 18°C; 
 

 Estação invernosa ausente; 
 

 Forte precipitação anual (superior à evapotranspiração potencial anual), com uma 
pluviosidade média anual de 1299 mm como se pode ver no Gráfico Climático a 
seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.6 – Gráfico Climático de Duque de Caxias 
FONTE: climate-data.org – Consulta ao site em agosto de 2017. 
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A cobertura vegetal, a distância de fontes de umidade e a topografia influenciam na 
distribuição da precipitação em Duque de Caxias que apresenta a sazonalidade típica 
da região sudeste com chuvas mais intensas no verão do que no inverno e média 
anual variando de 1.300 mm na planície (Estação São Bento) até 2.600 mm nas 
encostas da Serra do Mar (Estação Xerém). 

 

O total precipitado em um determinado período varia de um lugar para outro e, quando 
se considera um mesmo local, a precipitação anual é quase sempre diferente com 
relação a outros anos. 

 

O município de Duque de Caxias possui um clima quente na maior parte de sua 
região, porém, os distritos de Imbariê e Xerém (3º e 4º Distritos) apresentam 
temperaturas amenas, em virtude da grande quantidade de vegetação e de sua 
proximidade à Região Serrana. 

 

À medida que se avança em direção a altitudes elevadas, as condições climáticas se 
modificam sensivelmente. 

 

Segundo a classificação de Köppen, o clima em Xerém, no início da Rodovia Rio – 
Petrópolis, é do tipo Cwa (temperado úmido com inverno seco e verão quente), 
enquanto no final da estrada em Petrópolis, em altitudes elevadas, é do tipo Cwb 
(temperado úmido com inverno seco e verão temperado). 

 

Pela classificação de Thornthwaite, o clima da região de estudo é superúmido com 
pouco ou nenhum déficit de água e mesotérmico com calor bem distribuído. 

 
 
ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS 

 
Duque de Caxias possui uma estação meteorológica automática (EMA) de coleta do 
INMET – Instituto Nacional de Meteorologia, que, a cada minuto, coleta informações 
meteorológicas representativas da área em que está localizada (temperatura, umidade, 
pressão atmosférica, precipitação, direção e velocidade dos ventos, além da radiação 
solar). 

 

A Estação São Bento, também pertencente ao INMET, está localizada no 1° Distrito e 
atualmente se encontra desativada, porém, quando em funcionamento mostrava 
temperaturas que oscilavam entre 19º C e 26ºC. 

 

Na Estação Xerém, no norte do Município, a temperatura varia de 17ºC a 24ºC (Junior 
e Brandão, 2012), porém em 13 de maio de 2017 (Quadro 1.2) a Estação Xerém 
apresentou uma temperatura mínima de 12,4°C, fugindo completamente dos valores 
médios registrados nos anos anteriores. 
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Quadro 1.2 - Dados Climatológicos da Estação Xerém - Dias 12 e 13/05/2017 
 

 
FONTE: Instituto Nacional de Meteorologia – Consulta ao site em agosto de 2017. 

 
 
1.2.5 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 
 
GEOLOGIA 

 
Os principais tipos litológicos presentes podem ser agrupados em quatro províncias 
principais, conforme caracterizado na Figura 1.7: 

 

(i) Embasamento Cristalino; 
 

(ii) Bacia Metassedimentar do Rio Pardo; 
 

(iii) Grupo Barreiras (Tb); e 
 

(iv) Depósitos Quaternários. 
 

A estas unidades geológicas podem ser incorporados os sedimentos superficiais do 
fundo marinho que recobrem a plataforma continental da área de estudo. 
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FIGURA 1.7 – Geologia do Município de Duque de Caxias 
FONTE: LAB-GIS PUC-RJ, 2009. 

 
 
GEOMORFOLOGIA 

 
A Figura 1.8 apresenta, a seguir, bem a diversidade geomorfológica de Duque de 
Caxias. Os principais tipos de relevo encontrados em Caxias são: 

 

 Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas correspondendo a superfícies com gradientes 
extremamente suaves e convergentes à linha de costa que se caracterizam por 
terrenos mal drenados com padrão de canais meandrantes; 

 

 Planícies Flúvio-Lagunares compostas por superfícies planas formando terrenos 
muito mal drenados, com lençol freático bem próximo à superfície; 

 

 Colunas Isoladas que são formas de relevo residuais, com vertentes convexas e 
topos arredondados ou alongados; 

 

 Escarpas Serranas representadas por relevo montanhoso, extremamente acidentado, 
transicional entre dois sistemas de relevo; 

 

 Domínio Montanhoso consistindo em relevo montanhoso, muito acidentado, 
localizado, em geral, no reverso da escarpa da Serra do Mar. 
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FIGURA 1.8 – Geomorfologia do Município de Duque de Caxias 
FONTE: LAB-GIS PUC-RJ, 2009. 

 
 
Como se vê, o Município de Duque de Caxias possui uma geomorfologia desfavorável, 
com extensas planícies que, naturalmente, são áreas de amortecimento de cheias e, 
portanto, áreas sujeitas a frequentes inundações. 

 

Com a ocupação desordenada do solo, estas áreas sofrem intenso processo de 
impermeabilização do solo, agravando os impactos negativos das inundações na época 
das chuvas. 

 

Dentre os vários fatores que agravam a situação de inundações, merecem menção: 
 

 Despejo de resíduos nos rios, entulhando as drenagens; 
 

 Retirada da mata ciliar, favorecendo o processo erosivo das margens e, 
consequentemente, o assoreamento do leito do rio; 

 

 Mineração descontrolada em áreas de várzeas, carreando sólidos para os córregos; 
 

 Barramentos artificiais provocados pelas estradas, que funcionam como diques 
elevados em relação aos terrenos adjacentes, dificultando o escoamento da rede de 
drenagem; 

 

 Barramento da drenagem por pilares de pontes que acumulam detritos. 
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As chuvas que ocorrem de forma concentrada no verão, associadas à geometria plana 
das bacias hidrográficas e à alta taxa de impermeabilização das ruas e à ocupação das 
áreas de várzea, fazem com que as enchentes sejam recorrentes em todo o território 
caxiense, traduzindo-se em vultosos prejuízos materiais e inúmeras perdas de vidas 
humanas. 

 

Analisando-se a espacialização da pluviosidade com o relevo do município, verifica-se 
que a parte oeste do município é a mais afetada com enchentes. 

 

Isto se explica por uma combinação de elementos: a pluviosidade concentrada; o 
grande número de “morrotes” que dificultam o escoamento da água; e a precariedade 
de infraestrutura desta área, principalmente no que concerne ao sistema de drenagem 
de águas pluviais que, via de regra, está sempre assoreado pelo lançamento indevido 
de resíduos sólidos. 

 

Para identificar as áreas com maior susceptibilidade a enchentes no município, 
realizou-se a análise geoespacial em ambiente SIG (Sistema de Informações 
Geográficas), onde foi possível classificar e localizar as áreas de ação prioritária para 
prevenção e atenção em caso de emergências e/ou anomalias. Os resultados desta 
análise acham-se apresentados na Figura 1.9, a seguir. 

 

Outra característica desfavorável da geomorfologia local é que as Escarpas Serranas 
apresentam grande quantidade de depósitos de tálus, que tornam a região montanhosa 
bastante instável quanto ao deslizamento de encostas. 

 

Some-se a isto, a dificuldade de se praticar a coleta de lixo nestas regiões, acarretando 
o seu lançamento nas encostas dos morros e, consequentemente, agravando as 
condições de estabilidade geotécnica. 
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FIGURA 1.9 – Mapa de Risco a Enchentes em Duque de Caxias 
FONTE: Considerações  à  Gestão  dos  Riscos  Geomorfológicos  na  Baixada  Fluminense  –  IX 

SINEAGO, Outubro 2012. 
 
 
 
 
 
A Figura 1.10, a seguir, apresenta e localiza os pontos de risco iminente de 
alagamentos e de escorregamentos de encostas existentes no município, além de 
outros riscos socioambientais de menor monta. 
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FIGURA 1.10 – Áreas de Risco Ambiental em Duque de Caxias 
FONTE: Adaptado de Defesa Civil Municipal, 2016. 
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1.2.6 HIDROGRAFIA 
 
 
A hidrografia do município pode ser resumida nas três bacias apresentadas na Figura 
1.11: Sarapuí/Iguaçu; Pavuna/Meriti; e Saracuruna/Inhomirim/Estrela. 

 
BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SARAPUÍ E IGUAÇU 

 

A bacia dos rios Sarapuí/Iguaçu tem uma área de drenagem que mede 726 Km2, dos 
quais 168 Km2 pertencem ao rio Sarapuí e 558 Km2 ao rio Iguaçu. 

 
Esta bacia abriga parte dos Municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, Mesquita, São 
João de Meriti, Nova Iguaçu, Belford Roxo e Duque de Caxias e ainda abrange 
totalmente os municípios de Belford Roxo e Mesquita. 

 

Com 43 Km de extensão, o rio Iguaçu é o maior corpo hídrico desta bacia. Sua nascente 
é na Serra do Tinguá e, após percorrer diversos municípios, deságua na Baía da 
Guanabara. Seus principais afluentes são os rios Tinguá, Pati, Capivari, pela margem 
esquerda, e Botas e Sarapuí, pela margem direita. Antigamente, havia ainda outro 
importante afluente, o rio Pilar, que atualmente se encontra assoreado. 

 

O rio Sarapuí é pouco menor que o Iguaçu, pois possui apenas 36 Km de extensão. 
Nasce na Serra de Bangu e, após passar pelos municípios de Nilópolis, Duque de 
Caxias, Mesquita, Rio de Janeiro, São João de Meriti e Belford Roxo, deságua no rio 
Iguaçu, em terras de Duque de Caxias e próximo à baía de Guanabara. 

 

Este rio ainda possui a particularidade de passar por dois aterros de lixo, a saber: o 
CTR – Gericinó, em Bangu, e o aterro de Jardim Gramacho, em Caxias. 

 

Em termos de qualidade de água, ambos se encontram totalmente fora de qualquer 
padrão de potabilidade, balneabilidade ou de atividade pesqueira. Já que, ao longo de 
seus cursos, recebem grande quantidade de esgotos domésticos e industriais in natura, 
além de efluentes provenientes da criação de animais, principalmente bois e porcos. 

 
BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS PAVUNA E MERITI 

 
A bacia do Rio Meriti-Pavuna, com 450 Km² de extensão, corta as cidades do Rio de 
Janeiro e Nilópolis, além de servir de limite entre São João de Meriti e Duque de 
Caxias. 

 

O Rio Pavuna possui 14 Km de comprimento e nasce no Pântano do Sítio do Retiro, na 
Serra de Bangu, Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Logo após passar a 
divisa de São João de Meriti muda de nome, passando a se chamar rio Meriti. 

 

Pouco depois de sua nascente, já passa a receber esgoto in natura e despejos de 
resíduos industriais. Seu leito foi retificado em vários pontos e suas margens ou sofrem 
com grandes processos erosivos ou pelo alto índice de urbanização dos municípios da 
Baixada. 
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FIGURA 1.11 – Bacias Hidrográficas do Município de Duque de Caxias 
FONTE: Estudos Regionais de Saneamento Básico dos Municípios da Baixada Fluminense - SEA, dezembro de 2012. 
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BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS SARACURUNA, INHOMIRIM E ESTRELA 

 
Esta bacia abrange uma área aproximada de 667,50 Km² e está parcialmente inserida 
nos municípios de Duque de Caxias e Magé, pertencentes à Região Metropolitana, e 
no município de Petrópolis que pertence à Região Serrana. 

 

O rio Saracuruna nasce em Duque de Caxias e deságua na baía de Guanabara. Ao 
longo de seus 23 Km de extensão, serve como limite intermunicipal entre os municípios 
de Duque de Caxias e Magé. Após juntar-se com o rio Inhomirim e também com o rio 
Imbariê passa a se chamar rio Estrela, indo desaguar na baía de Guanabara. 

 

Em termos de qualidade de água, estes rios apresentam os mesmos problemas de 
contaminação já descritos para os outros rios. 

 
 
1.2.7 DEMOGRAFIA 

 
 
De acordo com os dados do Censo Demográfico de 2010, o Município de Duque de 
Caxias contava, àquela época, com 855.048 habitantes, ocupando o 3° lugar como cidade 
mais populosa do Estado do Rio de Janeiro, perdendo apenas para a capital (6.320.446 
hab.) e para São Gonçalo (999.728hab.). Em termos nacionais, Caxias ocupava o 18° 
posto, com um número de habitantes maior que muitas capitais estaduais, como Teresina 
e Natal. 

 
 
Para o ano em curso, a estimativa dos demógrafos do IBGE é de 890.997 habitantes, o 
que fornece uma taxa de crescimento anual média de 0,59%, bem menor que a taxa de 
crescimento verificada na década anterior que era de 0,98%. 

 
 
Considerando o valor do último Censo, a densidade demográfica do município era igual a 
1.828,51 hab./Km², sendo que, hoje em dia, a estimativa para 2017 é de 
aproximadamente 1.905,00 hab./Km². 

 
 
Observe-se, entretanto, que a distribuição da população não se dá de forma homogênea, 
havendo um grande adensamento populacional no 1° Distrito, um adensamento médio 
nos 2° e 3° Distritos e uma população rarefeita no 4° Distrito, como se pode ver nos dados 
fornecidos no Quadro 1.3 a seguir. 

 
 
Quando analisado sob a ótica da pirâmide etária, vê-se que o Município de Duque de 
Caxias ainda é um município jovem, prevalecendo a faixa etária de 10 a 14 anos, tanto 
para homens, quanto para mulheres (ver Figura 1.12). 

 
 
Outro aspecto a ser observado é que, a exemplo do que ocorre no Brasil, as mulheres 
são mais longevas que os homens em Caxias. 
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Distrito 
 

Bairro População Residente Densidade Demográfica 
Censo 2010 Estimativa 2017 Censo 2010 Estimativa 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duque de Caxias 

Centro 26.381 27.398 - - - - - - 
Bar dos Cavaleiros 41.214 42.802 - - - - - - 
Centenário 21.810 22.651 - - - - - - 
Dr. Laureano 46.856 48.662 - - - - - - 
Gramacho 32.246 33.489 - - - - - - 
Jardim 25 de Agosto 15.983 16.599 - - - - - - 
Jardim Gramacho 23.879 24.799 - - - - - - 
Olavo Bilac 35.219 36.576 - - - - - - 
Parque Duque 47.127 48.943 - - - - - - 
Periquitos 19.133 19.870 - - - - - - 
Sarapuí 1.187 1.233 - - - - - - 
Vila São Luiz 30.269 31.435 - - - - - - 

1º Distrito 341.304 354.457 8.390 8.713 
 
 
 
 
 
 
 
Campos Elíseos 

Campos Elíseos 20.890 21.899 - - - - - - 
Cangulo 15.910 16.678 - - - - - - 
Chácara Arcampo 15.032 15.758 - - - - - - 
Figueira 17.588 18.437 - - - - - - 
Jardim Primavera 43.505 45.605 - - - - - - 
Parque Fluminense 37.229 39.026 - - - - - - 
Pilar 34.624 36.296 - - - - - - 
São Bento 23.487 24.621 - - - - - - 
Saracuruna 49.757 52.159 - - - - - - 
Vila São José 32.740 34.321 - - - - - - 

2º Distrito 290.762 304.800 2.892 3.032 
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Quadro 1.3 – População Residente e Densidade Demográfica 

 

 

(continuação) 
 

Distrito 
 

Bairro População Residente Densidade Demográfica 
Censo 2010 Estimativa 2017 Censo 2010 Estimativa 2017 

 
 
 
 
 
 

Imbariê 

Imbariê 33.305 34.708 - - - - - - 
Barro Branco 16.035 16.710 - - - - - - 
Jardim Anhangá 12.256 12.772 - - - - - - 
Parada Angélica 13.771 14.351 - - - - - - 
Parada Morabi 4.233 4.412 - - - - - - 
Parque Paulista 30.216 31.489 - - - - - - 
Santa Cruz da Serra 25.091 26.148 - - - - - - 
Santa Lúcia 17.143 17.865 - - - - - - 
Taquara 9.803 10.215 - - - - - - 

3º Distrito 161.853 168.670 2.308 2.404 
 
 
 
 
 
 
 

Xerém 

Xerém 18.443 19.029 - - - - - - 
Alto da Serra 1.090 1.125 - - - - - - 
Amapá 5.333 5.502 - - - - - - 
Chácaras Rio-Petrópolis 12.759 13.164 - - - - - - 
Cidade dos Meninos 2.025 2.089 - - - - - - 
Eldorado 5.558 5.735 - - - - - - 
Lamarão 760 784 - - - - - - 
Mantiquira 6.649 6.860 - - - - - - 
Parque Capivari 566 584 - - - - - - 
Santo Antônio da Serra 7.946 8.198 - - - - - - 

4º Distrito 61.129 63.070 239 246 
 

Município de Duque de Caxias 
 

855.048 
 

890.997 
 

1.829 
 

1.905 
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FIGURA 1.12 – Pirâmide Etária do Município de Duque de Caxias 
FONTE: Fundação IBGE - Censo Demográfico, 2010. 

 
 
1.2.8 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

 
 
Segundo o censo do IBGE de 2010, a população do município de Duque de Caxias é 
tipicamente urbana com mais de 852.138 pessoas morando na cidade ou em áreas 
urbanizadas, enquanto que apenas 2.910 pessoas moram em área rural ou em áreas não 
urbanizadas (ver Quadro 1.4). 

 
 

Quadro 1.4 - Distribuição Espacial da População 
 

População Área Urbana Área Rural 
Homens 411.074 409.537 1.537 
Mulheres 443.974 442.574 1.373 

TOTAL 855.048 852.138 2.910 
 
Com o marcante desenvolvimento industrial no município, juntamente com o entorno da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a cidade atraiu um grande contingente de 
imigrantes, que resultou na ocupação inadequada de áreas de encostas e de planícies 
fluviais. 

 
 
O processo de urbanização pode ser visto em lotes e quadras bem definidos na região 
central e de núcleos desordenados no restante do município, principalmente em encostas 
e nas planícies fluviais, predominando o padrão de moradias de média e baixa renda de 
autoconstrução (REGEA, 2013). 
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Estas áreas apresentam, hoje, alto risco a escorregamentos e inundações, pelo somatório 
dos fatores naturais e dos fatores de ocupação urbana desordenada. 

 
 
Quando analisado sob o ponto de vista da limpeza urbana, pode-se observar que esta 
ocupação urbana desordenada acarreta uma série de inconvenientes para a 
universalização da coleta de lixo, seja pelo baixo adensamento populacional, seja pela 
ocupação de áreas de difícil acesso. 

 
 
Importante frisar que o custo da coleta de lixo em áreas de baixa densidade de ocupação 
é muito maior que o da coleta realizada em áreas de elevada densidade demográfica. 

 
 
A Figura 1.13 apresenta a densidade de ocupação e a densidade urbana no Município de 
Duque de Caxias, podendo-se observar a concentração populacional no 1º e 2º Distritos e 
com baixa densidade de ocupação nos demais Distritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.13 – Densidade de Ocupação e Densidade Urbana 
FONTE: CIDE 2002; IBGE 2000 e PDBG 2002. 

 
 
Para tentar sanar os problemas de ocupação desordenada, em junho de 2006 foi 
promulgada a Lei Complementar n° 1 que instituiu o Plano Diretor Urbanístico de Duque 
de Caxias. 
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Segundo o Art. 1º da citada Lei, o Plano Diretor é o instrumento básico da política 
municipal de desenvolvimento e ordenamento territorial. Ao longo de seu texto, 
estabelece o macrozoneamento do município que classifica as regiões de Duque de 
Caxias em Zonas de Ocupação (ZO), Zonas Especiais (ZE) e Áreas de Reserva (AR). 

 
 
As Zonas de Ocupação são todas urbanas e se ordenam segundo seu nível de 
adensamento permitido em Controlada, Básica e Preferencial, em função das condições e 
disponibilidade de infraestrutura urbana. A seguir faz-se a discriminação de cada zona: 

 

 Zona de Ocupação Controlada (ZOC): tem como objetivos reverter processos 
acentuados de adensamento urbano e fracionamento do solo, controlar a intensidade 
da ocupação urbana em áreas limítrofes de zonas de interesse ambiental e ainda 
garantir que haja a instalação de infraestrutura e serviços urbanos, como sistema 
viário e saneamento básico, antes que o solo seja ocupado. 

 

 Zona de Ocupação Básica (ZOB): é aquela que possui potencial de urbanização com 
ocupação não consolidada, com déficits de infraestrutura. Seus objetivos giram em 
torno do estabelecimento e ampliação da urbanização, favorecendo o adensamento 
moderado do uso e da ocupação do solo. 

 

 Zona de Ocupação Preferencial (ZOP): corresponde às regiões dotadas de centralidade 
e cuja intensificação de ocupação é estratégica para consolidação de uma cidade 
compacta e econômica. São áreas priorizadas onde ocorre o estímulo da ocupação de 
grandes vazios e áreas subutilizadas. 

 
 
Quanto às Zonas Especiais (ZE) englobam todas as áreas prioritárias para a elaboração 
de estudos, projetos e realização de investimentos e ações de recuperação e manejo 
ambiental, urbanização e manutenção. Estas zonas se subdividem em: 

 Zonas Especiais  de Interesse Social (ZEIS) que tem como finalidade os usos de 
interesse social, em especial de habitações de interesse social; 

 

 Zonas Especiais de Interesse Ambiental (ZEIA), com o objetivo de preservar 
mananciais, proteger a flora e a fauna locais, evitar contaminações de solo e subsolo e 
ainda incentivar o uso sustentável destas regiões; 

 

 Zonas Especiais de Negócios (ZEN) destinadas aos complexos de empreendimentos 
econômicos agropecuários, industriais, de serviços e turísticos, geradores de trabalho e 
renda, de interesse para a sustentabilidade da economia municipal; 

 

 Zonas Especiais de Centros (ZEC) abrangendo as áreas com propensão a atividades 
comerciais e de serviços, e que possuem localização estratégica para consolidação de 
novas áreas centrais de apoio às populações das áreas vizinhas. 

 
 
Por fim, encontram-se as Áreas de Reserva que são espaços designados para a 
instalação de obras de infraestrutura de interesse público. 
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As Zonas anteriormente definidas, com exceção das ZEC e das AR, estão apresentadas 
na Figura 1.14, a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.14 – Zonas de Ocupação e Zonas Especiais 
FONTE: Plano Diretor Urbanístico de Duque de Caxias, 2006. 

 
 
A análise do mapeamento apresentado evidencia que as ZEIS estão localizadas em áreas 
onde há maior porcentagem de esgoto a céu aberto e de lixo acumulado. Nota-se também 
que as Zonas de Negócios estão concentradas na região industrial do município, 
evidenciando maior incentivo para atrair a implantação de unidades industriais do que 
atividades ligadas ao setor de comércio e prestação de serviços. 

 
 
Em termos de ocupação, observa-se que o 1º Distrito concentra a maior parte da 
população, fazendo com que o Distrito seja predominantemente parte de uma ZOC. No 2º 
Distrito estão concentradas as ZOB, o que o torna uma região de expansão importante 
para a coleta de lixo e limpeza urbana. 
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Quanto à cobertura vegetal, a região está inserida no bioma Mata Atlântica, que se 
estendia desde as nascentes dos rios até a beira da Baía de Guanabara. Hoje, essa 
vegetação está praticamente limitada a uma parte do distrito de Xerém, com florestas 
altas e densas, ainda que perturbadas em alguns pontos. Para os demais distritos, a mata 
se limita a áreas de vegetação secundária e várzeas arbustivas nas planícies 
temporariamente encharcadas. 

 
 
A Figura 1.15 apresenta o uso do solo e a cobertura vegetal de Caxias. A simples 
observação da figura permite constatar que há uma forte supressão da comunidade 
vegetal, abrindo espaço para as áreas urbanas e, mais recentemente, para o solo exposto, 
atendendo à dinâmica econômica direcionada para a bacia de Sepetiba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.15 – Uso do Solo e Cobertura Vegetal 
FONTE: CIDE, 2002. 
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1.2.9 HABITAÇÃO 

 
 
Segundo dados do último Censo Demográfico, em 2010 existiam em Duque de Caxias 
269.284 domicílios particulares permanentes cujas características estão resumidas no 
Quadro 1.5. 

 
 

Quadro 1.5 - Quantidade de Domicílios por Material Construtivo 
 

TIPO DE DOMICÍLIO QUANTIDADE 

Alvenaria com Revestimento 227.917 
Alvenaria sem Revestimento 39.185 
Madeira Aparelhada 360 
Madeira Aproveitada 1.180 
Palha 21 
Taipa Revestida 48 
Taipa Não Revestida 58 
Outro Material 515 

TOTAL 269.284 
 
Pelos números fornecidos, vê-se que há uma total predominância de domicílios 
construídos em alvenaria (99% das moradias), indicando uma real adequabilidade das 
residências no que tange ao material construtivo. 

 
 
Quanto à carência habitacional, o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPPUR – 
UFRJ) classifica o município como de baixo Índice de Carência Habitacional - ICH, 
registrando o valor de 0,856 (Metrodata, Observatório de Políticas Urbanas e Gestão 
Municipal - IPPUR/UFRJ - FASE, 2003). 

 
 
A Figura 1.16 fornece a classificação dos municípios que compõem a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
 
Pela observação da figura apresentada pode-se inferir que apenas 5 municípios da RMRJ 
se mostram com alto índice de carência habitacional, a saber: Japeri, Magé, Itaboraí, 
Tanguá e Maricá. 

 
 
Todos os demais municípios da RMRJ apresentam um baixo valor de carência 
habitacional. 
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FIGURA 1.16 – Índice de Carência Habitacional – ICH da RMRJ 
FONTE: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal - IPPUR/UFRJ - FASE, 2002. 

 
 
Com relação ao destino do lixo e abastecimento de água, o ICH de Duque de Caxias 
também foi classificado como baixo (Figuras 1.17 e 1.18). Entretanto, com relação ao 
esgotamento sanitário, o ICH foi classificado como alto (Figura 1.19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.17 – Índice de Carência Habitacional – Abastecimento de Água 
FONTE: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal - IPPUR/UFRJ - FASE, 2002. 
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FIGURA 1.18 – Índice de Carência Habitacional – Disposição de Lixo 
FONTE: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal - IPPUR/UFRJ - FASE, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.19 – Índice de Carência Habitacional – Esgotamento Sanitário 
FONTE: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal - IPPUR/UFRJ - FASE, 2002. 
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1.2.10 EDUCAÇÃO 

 
 
CRIANÇAS E JOVENS 

 
Proporções de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 
ciclos indicam a situação da educação entre a população em idade escolar. 

 

No município de Duque de Caxias, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 
era de 87,38%, em 2010. 

 

No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando os anos finais 
do ensino fundamental era de 81,04%, enquanto que a proporção de jovens de 15 a 17 
anos com ensino fundamental completo era de 51,33% e a proporção de jovens de 18 
a 20 anos com ensino médio completo era de 38,30%. 

 

Entre 1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 38,79 pontos 
percentuais; 44,69 pontos percentuais; 26,29 pontos percentuais e 25,23 pontos 
percentuais. 

 

A Figura 1.20 mostra o fluxo escolar de Duque de Caxias por faixa etária, enquanto a 
Figura 1.21 faz a comparação do fluxo escolar de 2010 com o estado do Rio de Janeiro 
e como Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.20 – Fluxo Escolar de Duque de Caxias por Faixa Etária 
FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
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FIGURA 1.21 – Fluxo Escolar de 2010 - Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Brasil 
FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 

 
 

Em 2010, 79,66% da população de 6 a 17 anos do município estavam cursando o 
ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. 

 

Em 2000 eram 75,18% e, em 1991, 68,97%, o que denota uma crescente melhoria no 
ensino básico de Duque de Caxias. 

 

Em termos de ensino superior a evolução foi ainda maior, já que dos jovens adultos 
entre 18 e 24 anos, 8,85% estavam cursando o ensino superior em 2010, enquanto 
que em 2000 eram 3,91% e em 1991 eram apenas 2,64%. 

 
 
POPULAÇÃO ADULTA 

 
O indicador de escolaridade usado para a população adulta é o percentual da 
população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental completo. Entretanto, cabe 
observar que esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 
gerações mais antigas, de menor escolaridade. 

 

Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 42,33% para 58,41%, no município, e 
de 39,76% para 54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 34,67%, no 
município, e 30,09%, na UF. 

 

Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 
6,07% eram analfabetos; 54,92% tinham o ensino fundamental completo; 33,09% 
possuíam o ensino médio completo; e 5,50%, o superior completo. 
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No Brasil, esses percentuais eram, respectivamente, 11,82% de analfabetos; 50,75% 
com ensino fundamental completo; 35,83% com ensino médio completo e 11,27% 
com curso superior completo. 

 

A Figura 1.22 permite visualizar a evolução destes dados desde 1991 até 2010, com 
relação à população adulta com mais de 25 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.22 – Escolaridade da População Adulta com Mais de 25 Anos 
FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 

 
 
EXPECTATIVA DE ANOS DE ESTUDO 

 
O indicador Expectativa de Anos de Estudo sintetiza a frequência escolar da 
população em idade escolar. 

 

Mais precisamente, indica o número de anos de estudo que uma criança que inicia a 
vida escolar no ano de referência deverá completar ao atingir a idade de 18 anos. 

 

Entre 2000 e 2010, ela passou de 8,67 anos para 9,02 anos, no município, enquanto 
na UF passou de 8,96 anos para 9,17 anos. 

 

Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 8,17 anos, no município, e de 8,65 
anos, na UF. 

 

Como se pode observar, houve um aumento na expectativa de anos de estudo, ainda 
que inferior à evolução desejada. 

 
 
SITUAÇÃO EDUCACIONAL - DESAGREGAÇÃO POR COR 

 
Este indicador procura caracterizar a defasagem de educação que ocorre em função 
da cor das pessoas. 

 

Como se pode ver no Quadro 1.6, as pessoas de raça negra apresentam  uma situação 
educacional pior que as de raça branca, evidenciando o que já se esperava, tendo em 
vista que a escolaridade das pessoas está intrinsecamente associada à sua situação 
econômica. 
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Quadro 1.6 - Situação Educacional de Duque de Caxias 

Desagregação por Cor 
 

Situação Educacional Raça Negra Raça Branca 

Analfabetos com mais de 18 anos 5,58% 4,19% 
Fundamental incompleto e analfabeto 6,52% 4,86% 
Fundamental incompleto e alfabetizado 41,03% 35,97% 
Fundamental completo e médio incompleto 22,29% 21,02% 
Médio completo e superior incompleto 26,22% 29,93% 
Superior completo 3,94% 8,22% 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
SITUAÇÃO EDUCACIONAL - DESAGREGAÇÃO POR SEXO 

 
Este indicador procura caracterizar a defasagem de educação que ocorre em função 
do sexo das pessoas. 

 

A observação do Quadro 1.7 nos permite visualizar uma total igualdade de situação 
educacional em relação ao sexo das pessoas, com uma leve tendência de 
superioridade para as mulheres. 

 
 

Quadro 1.7 - Situação Educacional de Duque de Caxias 
Desagregação por Sexo 

 

Situação Educacional Mulheres Homens 

Analfabetos com mais de 18 anos 5,77% 5,08% 
Fundamental incompleto e analfabeto 6,73% 5,92% 
Fundamental incompleto e alfabetizado 39,85% 39,16% 
Fundamental completo e médio incompleto 21,23% 21,83% 
Médio completo e superior incompleto 26,22% 27,59% 
Superior completo 5,97% 5,50% 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
1.2.11 SAÚDE 

 
 
Segundo dados do IBGE Cidades, 2009, o Município de Duque de Caxias possui 194 
estabelecimentos de assistência à saúde que oferecem 485 leitos para internação, dos 
quais 324 são públicos (270 estaduais e 54 municipais) e 161 são particulares (não há 
leitos particulares disponibilizados pelo SUS). 



16
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

40 

 

 

Em linhas gerais, a situação da saúde de uma região é medida por três parâmetros: 
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade que, por sua vez, são avaliados através de 
indicadores, como Mortalidade Infantil, Esperança de Vida ao Nascer e Taxa de 
Fecundidade. 

 
 
A redução da mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 
idade) no município é evidente, pois passou de 33,9 óbitos por mil nascidos vivos em 
1991, para 21,4 em 2000 e para 14,1 em 2010. 

 
 
Com a taxa observada em 2010, Duque de Caxias atende a uma das metas dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil 
nas cidades deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil nascidos vivos. 

 
 
O Quadro 1.8 fornece os dados relativos à longevidade, mortalidade e fecundidade, 
permitindo que se observe a sensível evolução dos serviços de saúde no município. 
Note-se que o indicador esperança de vida ao nascer é o mesmo utilizado para compor a 
dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

 
 

Quadro 1.8 - Evolução da Situação de Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 
 

Indicadores 1991 2000 2010 

Esperança de Vida ao Nascer 65,2 68,5 75,0 
Mortalidade Infantil 33,9 21,4 14,1 
Mortalidade até 5 Anos de Idade 38,7 24,3 15,8 
Taxa de Fecundidade Total 2,4 2,4 1,7 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 6,5 anos na última década, passando 
de 68,5 anos, em 2000, para 75,0 anos, em 2010, ao passo que na década anterior o 
crescimento foi de apenas 3,3 anos. 

 
 
A observação do Quadro 1.8 ainda nos permite visualizar uma drástica queda na 
mortalidade infantil e uma leve redução na fecundidade total que se achava estagnada no 
período anterior. 

 
 
Ao se efetuar a desagregação por cor deste indicador chega-se aos valores do Censo de 
2010 apresentados no Quadro 1.9, a seguir. 

 
 
Mais uma vez se nota que a situação dos negros é pior que a das pessoas de raça 
branca, muito provavelmente por causa da intrínseca associação da saúde com a situação 
econômica das pessoas. 
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Por outro lado, vê-se que as mulheres negras apresentam uma taxa de fecundidade maior 
que as brancas. 

 
 

Quadro 1.9 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 
Desagregação por Cor 

 

Indicadores Negros Brancos 

Esperança de Vida ao Nascer 74,8 75,5 
Mortalidade Infantil 15,3 11,8 
Mortalidade até 5 Anos de Idade 17,2 13,3 
Taxa de Fecundidade Total 1,8 1,6 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
Já a desagregação dos indicadores por sexo mostra que a situação das mulheres é muito 
melhor que a dos homens, apresentando uma maior esperança de vida ao nascer e 
índices de mortalidade muito menores que os dos homens, tanto para a mortalidade 
infantil, quanto para a mortalidade até 5 anos de idade. 

 
 
Os dados relativos a esta desagregação estão apresentados no Quadro 1.10, a seguir. 

 
 

Quadro 1.10 - Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 
Desagregação por Sexo 

 

Indicadores Mulheres Homens 

Esperança de Vida ao Nascer 79,4 70,6 
Mortalidade Infantil 13,3 14,9 
Mortalidade até 5 Anos de Idade 14,9 16,8 
Taxa de Fecundidade Total 1,7 - - - 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
Outro problema sanitário característico do Município de Duque de Caxias está ligado à 
grande incidência de doenças associadas às enchentes e inundações em áreas urbanas, 
em virtude da fragilidade da região que, como explicado no item 1.2.05, possui uma 
geomorfologia desfavorável, com extensas planícies sujeitas a frequentes inundações, 
associada a uma situação precária de drenagem de águas pluviais. 

 
 
Dentre estas doenças destacam-se: infecções intestinais e cutâneas, hepatites virais, 
febre tifoide, cólera, leptospirose, além de doenças respiratórias crônicas, como bronquite, 
asma, enfisema pulmonar, gripes, resfriados e pneumonia. 
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1.2.12 ECONOMIA 
 
 
A renda per capita média de Duque de Caxias cresceu 72,54% nas últimas duas décadas, 
passando de R$ 343,58, em 1991, para R$ 463,23, em 2000, e evoluindo para R$ 592,81, 
em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,91%, 
sendo que a taxa média anual de crescimento foi de 3,38%, entre 1991 e 2000, e 2,50%, 
entre 2000 e 2010. 

 
 
Em 2015, o salário médio mensal dos caxienses era de 2,9 salários mínimos e a proporção 
de pessoas ocupadas em relação à população total era de 20,9%. 

 
 
A proporção de pessoas pobres, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 
(valores de agosto de 2010), passou de 25,84%, em 1991, para 18,81%, em 2000, e para 
9,88%, em 2010, apresentando uma sensível evolução positiva. 

 
 
A evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do 
Índice de Gini, que passou de 0,47, em 1991, para 0,50, em 2000, e para 0,46, em 2010. 

 
 
O Índice de Gini é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em 
determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos 
mais ricos, variando de zero a um, onde o valor zero representa a situação de igualdade 
de renda e o valor um indica que uma só pessoa detém toda a riqueza. 

 
 
Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais 
ricos. No Relatório de Desenvolvimento Humano 2004, elaborado pelo PNUD, o Brasil 
aparece com Índice de 0,591, na 120ª posição, quase ao final da lista de 127 países. 

 
 
Os dados relativos à renda, pobreza e desigualdade estão apresentados no Quadro 1.11. 

 
 

Quadro 1.11 - Evolução da Situação de Renda, Pobreza e Desigualdade 
 

Renda, Pobreza e Desigualdade 1991 2000 2010 

Renda Per Capita 343,58 463,23 592,81 
% de Extremamente Pobres 7,29 5,21 2,83 
% de Pobres 25,84 18,81 9,88 
Índice de Gini 0,47 0,50 0,46 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
Ao se efetuar a desagregação da renda per capita por raça, pode-se constatar que os 
negros apresentam resultado bem pior que os de raça branca, como se pode ver dos 
elementos fornecidos no Quadro 1.12, a seguir. 
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Quadro 1.12 - Renda, Pobreza e Desigualdade - Desagregação por Cor 
 

Indicadores Negros Brancos 
Renda Per Capita 526,89 712,87 
Rendimento Médio dos Ocupados - 18 anos ou mais 939,13 1234,46 
% de Extremamente Pobres 3,27 1,99 
% de Pobres 11,66 6,62 
Índice de Gini 0,44 0,47 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
Já a desagregação da renda per capita por sexo (ver Quadro 1.13) espelha a situação 
média brasileira, com as mulheres apresentando um rendimento mensal médio inferior ao 
dos homens. Entretanto, curiosamente, o Índice de Gini que retrata a desigualdade de 
riquezas é igual para ambos os sexos. 

 
 

Quadro 1.13 - Renda, Pobreza e Desigualdade - Desagregação por Sexo 
 

Indicadores Mulheres Homens 
Renda Per Capita 580,00 606,64 
Rendimento Médio dos Ocupados - 18 anos ou mais 833,64 1196,63 
% de Extremamente Pobres 2,99 2,65 
% de Pobres 10,10 9,64 
Índice de Gini 0,59 0,59 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
No que toca aos indicadores socioeconômicos, o Município de Duque de Caxias, no ano 
de 2014, apresentou o PIB Municipal de R$ 28.675.676.000,00, correspondendo ao PIB 
per capita de R$ 32.645,28, além de dispor das seguintes informações financeiras: 
 Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS = R$ 657.582.201,50; 
 ICMS per Capita = R$ 748,61; 
 Fundo de Participação dos Municípios - FPM = R$ 52.067.832,10; 
Royalties = R$ 66.429.282,90; 
 Imposto Sobre Serviços - ISS = R$ 247.533.609,00; e 
 Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU = R$ 61.793.878,10. 

 
 
Caxias participa da bonificação prevista em lei referente ao ICMS Ecológico, tendo o 
Governo do Estado do Rio de Janeiro estimado para o ano de 2017, o montante global de 
R$ 2.806.452,07 para Caxias. Porém, este valor poderia ser maior se o município 
investisse na coleta e tratamento de esgotos domésticos e na erradicação de lixões 
clandestinos. 

 
 
O ICMS Ecológico é representado pelo Índice Final de Conservação Ambiental - IFCA, 
cuja composição, para o ano de 2017, está apresentada no mesmo Quadro 1.14. 
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Quadro 1.14 - Composição do ICMS Ecológico de Caxias para 2017 
 

ÍNDICES VALORES 
Siglas Temas Valor R$ 
IrAP Unidades de Conservação 0,02560 2.032.388,75 
IrAPM Unidades de Conservação Municipais 0,00176 34.847,87 
IrDL Destinação de Resíduos 0,01009 444.965,05 
IrRV Remediação de Lixões 0,02532 279.169,30 
IrTE Coleta e Tratamento de Esgoto 0,00034 15.081,09 
IrMA Mananciais de Água 0,00000 0,00 
IFCA Geral 1,27250 2.806.452,07 

FONTE: http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/ent/icms.html, acesso em setembro de 2017. 
 
O IFCA é recalculado a cada ano, oferecendo aos municípios que decidem investir em 
conservação ambiental oportunidade para aumentar sua arrecadação de ICMS. 

 
1.2.13 TRABALHO 

 

 
Os indicadores mais representativos da situação do trabalho em uma região são: 

 Taxa de atividade da população de 18 anos ou mais, que traduz o percentual dessa 
população que era economicamente ativa, e 

 Taxa de desocupação da população de 18 anos ou mais que representa o percentual 
da população economicamente ativa que estava desocupada à mesma época. 

 
Em Duque de Caxias, no período entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 
18 anos passou de 64,95% para 65,01% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 
desocupação passou de 20,89% em 2000 para 10,86% em 2010, evidenciando uma 
significativa melhora nas condições de trabalho do município. O Quadro 1.15 (PNUD, 
IPEA & FJP, 2012) fornece dados mais detalhados sobre as condições de trabalho em 
Caxias. 

 
Quadro 1.15 - Caracterização da Situação do Trabalho em Duque de Caxias 

 

Indicadores 2000 2010 
Taxa de atividade - 18 anos ou mais 64,95 65,01 
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 20,89 10,86 
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 58,87 65,09 
Nível Educacional dos Ocupados  
% dos ocupados com 18 anos ou mais e fundamental completo 50,74 65,64 
% dos ocupados com 18 anos ou mais e médio completo 27,78 42,37 
Rendimento Médio  

% dos ocupados com 18 anos ou mais e rendimento de até 1 s. m. 32,97 13,00 
% dos ocupados com 18 anos ou mais e rendimento de até 2 s. m. 72,93 70,53 
% dos ocupados com 18 anos ou mais e rendimento de até 5 s. m. 95,10 94,61 
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Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município, 0,55% 
trabalhavam no setor agropecuário, 0,82% na indústria extrativa, 12,72% na indústria de 
transformação, 9,64% no setor de construção, 1,73% nos setores de utilidade pública, 
17,52% no comércio e 50,43% no setor de serviços. 

 
 
Dos dados fornecidos vê-se que os setores comercial e de serviços representam quase 
70% da ocupação dos moradores de Caxias, apesar do parque industrial associado à 
Refinaria Duque de Caxias que só absorve 13% da população economicamente ativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.23 – Parque Industrial de Duque de Caxias 
FONTE: FIRJAN, 2016. 

 
 
Por fim, cabe salientar que, em que pese a cidade de Duque de Caxias se apresentar 
como a mais populosa da Baixada Fluminense e também a cidade que possui o maior e 
mais importante parque industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, ela, 
juntamente com demais cidades da Baixada Fluminense ainda se caracterizam como 
cidades dormitórios, carecendo das condições básicas de sobrevivência e enfrentando 
problemas de moradia, saneamento, educação e saúde, além de insuficiente mercado de 
trabalho. 
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1.2.14 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL - IDHM 

 
 
O desenvolvimento humano pode ser definido como uma forma de medir a qualidade da 
vida humana no meio que em que vive, sendo uma variável chave para a classificação de 
um país ou região. 

 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH é um indicador social estatístico composto 
por três parâmetros: 

 

 Vida longa e saudável (medida pela esperança de vida ao nascer e pela longevidade 
das pessoas); 

 

 Educação (medida pela taxa de alfabetização de adultos e taxa de escolarização bruta 
combinada do ensino primário, secundário e superior, bem como os anos de 
escolaridade obrigatória); 

 

 Nível de vida (medido pelo PIB per capita com paridade do poder de compra em dólar 
dos Estados Unidos). 

 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Duque de Caxias, calculado 
pelo IBGE para o ano de 2010, foi de 0,711, o que situa esse município na faixa de 
Desenvolvimento Humano Alto, representado por um IDHM situado entre os valores 0,700 
e 0,799. 

 
 
A dimensão que mais contribui para o IDHM do Município de Duque de Caxias é a 
Longevidade, com o índice assumindo o valor de 0,833; seguida do indicador Renda, com 
índice de 0,692, e de Educação, com índice de 0,624, como se pode ver no Quadro 1.16, 
a seguir. 

 
 
Em termos evolutivos, o IDHM de Caxias passou de 0,601 em 2000 para 0,711 em 2010 - 
uma taxa de crescimento de 18,30%, enquanto o hiato de desenvolvimento humano, ou 
seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 
reduzido em 72,43% entre 2000 e 2010. 

 
 
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 
(com crescimento de 0,166), seguida por Longevidade e por Renda. 

 
 
A Figura 1.24 mostra a evolução do IDHM – Caxias ao longo dos anos ao mesmo tempo 
em que compara o município com os seus pares de maior e menor IDHM. 

 
 
Apesar do alto IDHM e do crescimento verificado nos últimos anos, Caxias ainda se 
encontra abaixo do patamar do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. 
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Quadro 1.16 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e Componentes 

Município de Duque de Caxias 
 

IDHM e Componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,320 0,458 0,624 
% de 18 anos ou mais com fundamental completo 34,67 42,33 58,41 
% de 5 a 6 anos na escola 48,59 71,31 87,38 
% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental regular 
seriado ou com fundamental completo 

 
36,35 

 
57,01 

 
81,04 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 25,04 38,04 51,33 
% de 18 a 20 anos com médio completo 13,07 24,38 38,30 
IDHM Longevidade 0,670 0,726 0,833 
Esperança de Vida ao Nascer 65,17 68,54 75,00 
IDHM Renda 0,604 0,652 0,692 
Renda per Capita 343,58 463,23 592,81 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.24 – Evolução do IDHM - Caxias 
 

FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 
 
 
Duque de Caxias ocupa a 1.574ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o 
IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 0,418 
(Melgaço). 
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1.2.15 ÍNDICE DE VULNERABILIDADE MUNICIPAL - IVM 

 
 
O Índice de Vulnerabilidade Municipal (IVM) sintetiza: 

 
 o  Índice  de  Cenários  Climáticos  (ICC/RJ) o  qual  expressa  a  mudança  do  clima 

futuro, com base nos cenários climáticos regionalizados modelados; e 
 

 o Índice de Vulnerabilidade Geral (IVG), formado por componentes de saúde, 
ambientais e sociais, como, por exemplo, o número de doenças infecciosas 
influenciadas pelo clima, as características de cobertura vegetal e da fauna, além do 
acesso a trabalho, habitação e renda. 

 
 
Em escala que varia de 0 a 1, os municípios com números mais próximos de 0 são os 
menos vulneráveis, enquanto os que se situam mais próximos de 1 são os que 
apresentam maior vulnerabilidade. 

 
 
Cabe ressaltar que, o Índice de Vulnerabilidade Geral (IVGp), apresentado na Figura 1.25, 
é um índice composto, formado por diferentes variáveis e que associa a cada município 
do Estado do Rio de Janeiro uma medida comparativa (valor numérico) com respeito à 
vulnerabilidade frente às mudanças climáticas esperadas nas próximas décadas. 

 
 
As variáveis que compõem o IVGp estão relacionadas a seguir e estão representadas, 
respectivamente, nas Figuras 1.26; 1.27; e 1.28. 

 

 Índice de Vulnerabilidade da Saúde padronizado – IVSp; 
 

 Índice de Vulnerabilidade Social padronizado – IVSop; e 
 

 Índice de Vulnerabilidade Ambiental padronizado – IVAmp. 
 
 
Os resultados da pesquisa da Fundação Instituto Oswaldo Cruz – FIOCRUZ mostram que 
os municípios da Macrorregião Metropolitana do Rio de Janeiro são, em geral, os mais 
vulneráveis ao risco climático, sobretudo Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de 
Janeiro, seguidos por Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti. 

 
 
Importante também observar que, nos cenários analisados, a vulnerabilidade ao risco 
climático da população residente nos municípios Duque de Caxias e Nova Iguaçu 
mantém-se acima da média do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
Nestes municípios, ações para aumentar a resiliência da população devem ser objeto de 
planejamento e políticas públicas adequadas para o enfrentamento dos riscos associados 
aos cenários climáticos. 
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FIGURA 1.25 – Índice de Vulnerabilidade Geral - Rio de Janeiro 
FONTE: FIOCRUZ - Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, 2014. 

 
 
No Índice de Vulnerabilidade Social (IVSop), que utilizou como base os dados do Censo 
Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram 
estudadas características como estrutura familiar, educação, renda e disponibilidade de 
infraestrutura, com o objetivo de identificar os municípios que apresentassem menor ou 
maior capacidade de fornecer uma resposta social às adversidades e aos possíveis 
impactos gerados pelas mudanças climáticas. 

 
 
Os resultados do estudo permitem observar que alguns municípios no norte do Estado 
apresentaram maior grau de vulnerabilidade social, enquanto que na região sul-sudoeste 
a incidência de valores elevados de vulnerabilidade é menor, havendo maior variação do 
índice, sobretudo na Macrorregião Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
 
Municípios da Baixada Fluminense apresentaram valores medianos para o Índice de 
Vulnerabilidade Social. 

 
 
Os indicadores relativos ao IVSop calculados com base nos censos anteriores estão 
apresentados no Quadro 1.17. 
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Quadro 1.17 - Índice de Vulnerabilidade Social - Município de Duque de Caxias 

 
Indicadores 1991 2000 2010 

Crianças e Jovens  

Mortalidade infantil 33,87 21,44 14,07 
% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - - - 75,72 60,00 
% de crianças de 6 a 14 fora da escola 18,85 6,59 3,91 
% de jovens de 15 a 24 anos que não estudam e não trabalham - - - 16,55 10,45 
% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos 2,42 4,19 2,65 
Taxa de atividade - 10 a 14 anos - - - 3,90 4,05 

Trabalho e Renda  

% de vulneráveis à pobreza 55,28 42,16 28,43 
% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental completo e em 
ocupação informal 

 
- - - 

 
45,20 

 
30,95 

Condição de Moradia  

% da população em domicílios com banheiro e água encanada 85,52 85,94 88,87 
FONTE: PNUD, IPEA & FJP, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.26 – Índice de Vulnerabilidade Social - Rio de Janeiro 
FONTE: FIOCRUZ - Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, 2014. 
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No Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVSp) foram analisados dados relativos às 
principais categorias de agravos que são notificados obrigatoriamente por parte do setor 
de saúde no Estado e que, historicamente, têm sido, em grande parte, determinados pela 
variabilidade do clima: as doenças infecciosas endêmicas, como a dengue, leptospirose, 
leishmaniose tegumentar americana e pela mortalidade de crianças menores de cinco 
anos por diarreia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1.27 – Índice de Vulnerabilidade Saúde - Rio de Janeiro 
FONTE: FIOCRUZ - Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, 2014. 

 
 
Observa-se que a macrorregião que agrega os mais altos índices para as doenças 
consideradas é a Metropolitana do Rio de Janeiro, para a qual foram registrados os 
maiores valores para os índices padronizados de Dengue, Leptospirose e Diarreia em 
crianças menores de 5 anos. 

 
 
Observe-se, entretanto, que houve uma diminuição dos valores dos índices da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, significando que todos ou quase todos os municípios 
estão em situação mais favorável, em relação às doenças consideradas. 

 
 
No Índice de Vulnerabilidade Ambiental (IVAmp) foram analisados os setores suscetíveis 
à mudança do clima, a exemplo da cobertura vegetal e respectiva diversidade biológica, 
que apresentam relação com a saúde e propiciam serviços ambientais que beneficiam a 
população humana, contribuindo para o seu bem-estar e, em última instância, sua saúde. 
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FIGURA 1.28 – Índice de Vulnerabilidade Ambiental - Rio de Janeiro 
FONTE: FIOCRUZ - Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde, 2014. 

 
 
Estes três índices (IVSp, IVSop e IVAmp) foram desenvolvidos de forma a utilizar variáveis 
que representem o grau de vulnerabilidade setorial dos municípios do Estado do Rio de 
Janeiro com relação aos aspectos de saúde, social e ambiental. Sendo assim, as análises 
de vulnerabilidade no Estado do Rio de Janeiro identificaram o município de Duque 
de Caxias (Quadro 1.18) como sendo um dos seis municípios mais vulneráveis a 
alagamentos e deslizamentos. 

 
 

Quadro 1.18 - Índices de Vulnerabilidade de Duque de Caxias 
 

Índices de Vulnerabilidade Valores 

Índice Geral Padronizado 0,99 
Índice Social Padronizado 0,53 
Índice de Saúde Padronizado 0,68 
Índice Ambiental Padronizado 0,81 
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Por fim, a avaliação das Figuras 1.25, 1.26, 1.27 e 1.28, permite afirmar que a população 
residente nos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e Rio de Janeiro estão entre 
as mais vulneráveis no Estado. 
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CAPÍTULO 2 – OBJETIVOS DO PMGIRS 

 
 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Duque de 
Caxias – PMGIRS - Caxias, a ser implementado pelos diferentes órgãos envolvidos, tem 
os seguintes objetivos: 

 
 Proteger a saúde pública e preservar a qualidade do meio ambiente mitigando os 

impactos negativos inerentes ao manejo de resíduos sólidos; 
 

 Reduzir a geração de resíduos sólidos e, para os resíduos que inevitavelmente serão 
gerados, incentivar a segregação na fonte seguida da sua reutilização e/ou reciclagem; 

 
 Incentivar o tratamento, o beneficiamento e a valorização dos resíduos mediante a 

utilização de técnicas sustentáveis; e adotar soluções ambientalmente adequadas para 
a disposição final dos rejeitos destes processos; 

 
 Definir e caracterizar a participação do setor privado e da sociedade civil na gestão 

dos resíduos e suas responsabilidades no cumprimento dos objetivos preconizados 
pelo PMGIRS - Caxias; 

 
 Promover o desenvolvimento sustentável do Município, gerando benefícios sociais 

através dos serviços e procedimentos ligados ao gerenciamento de resíduos; 
 

 Criar mecanismos de geração de trabalho e de renda promovendo a inclusão social de 
eventuais catadores de materiais recicláveis; 

 
 Incentivar as parcerias do governo com organizações que permitam otimizar a gestão 

integrada de resíduos sólidos; 
 

 Propor a recuperação de áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos 
sólidos e de rejeitos, pela própria municipalidade ou pelo autor da degradação, quando 
identificado; 

 
 Garantir o acesso da população à informação nas questões relativas à gestão 

integrada de resíduos sólidos; 
 

 Garantir a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalidade dos 
serviços públicos de manejo de resíduos sólidos; 

 
 Incentivar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados, bem como o desenvolvimento de novos produtos e processos, com vistas a 
estimular o uso de tecnologias de tratamento ambientalmente saudáveis; 

 
 Incentivar a redução de emissão dos gases de efeito estufa. 
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CAPÍTULO 3 – ARCABOUÇO LEGAL 
 
 
3.1 INTRODUÇÃO 

 
 
O presente tópico não pretende esgotar o tema de legislação sobre resíduos sólidos para 
o Município de Duque de Caxias, apenas procura reunir as leis, decretos, portarias e 
normas que versam sobre o manejo de resíduos sólidos e que, de alguma forma, interferem 
com a gestão de resíduos do Município. 

 
 
Além disto, apresenta alguns textos que procuram elucidar assuntos de caráter jurídico- 
administrativo que, quase sempre, geram dúvidas sobre sua interpretação ou até mesmo 
são ignorados pela administração pública, apesar das importantes consequências que 
podem acarretar. 

 
 
A coletânea, apresentada ao final dos textos, está em ordem cronológica e se encontra 
dividida por ordem hierárquica, a saber: Legislação Federal; Legislação Estadual e 
Legislação Municipal. 

 
 
Por sua vez, cada uma destas legislações se encontra subdividida por importância do 
documento legal, ou seja: Leis; Leis Complementares; Decretos-Lei; Decretos; Medidas 
Provisórias; Resoluções / Deliberações / Instruções Normativas / Portarias / Diretrizes; e 
Normas Técnicas. 

 
 
A única exceção na ordem cronológica se relaciona às normas da ABNT que estão 
apresentadas em ordem numérica, face às inúmeras e constantes revisões a que estão 
sujeitas. 

 
 
3.2 TEXTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 

 
 
3.2.1 PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

 
 
A proteção ao meio ambiente como dever de todos encontra-se insculpida no Art. 225 da 
Constituição Federal desde 1988. 

 
 
No mesmo sentido, o Art. 25 da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, 
contempla que a responsabilidade pela efetividade das ações voltadas a assegurar a 
observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é do poder público, do 
setor empresarial e da coletividade. 
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O Município é responsável pela organização e prestação direta ou indireta dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos1, observados o respectivo 
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a lei de saneamento e as 
disposições da PNRS (Art. 26). 

 
 
O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos 
resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, no caso de logística reversa, 
com a devolução (Art. 28). 

 
 
Aqueles que estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos 
são responsáveis por sua implementação e operacionalização integral (Art. 27). A 
contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou 
destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição final de rejeitos, não isenta da 
responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado 
dos respectivos resíduos ou rejeitos (§ 1º). Se eventuais etapas sob responsabilidade do 
gerador forem realizadas pelo poder público, serão devidamente remuneradas (§ 2º). 

 
O Principio da Responsabilidade Compartilhada 2 , cujos objetivos encontram-se 
discriminados no Art. 30, é definido como o conjunto de atribuições individualizadas e 
encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 
consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos (Art. 3º, XVII). O ciclo de vida do produto 
corresponde à série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção 
de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. (Art. 
3º, IV). 

 
 
Em outras palavras, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, prefeituras e 
consumidores têm sua parcela de responsabilidade e terão que contribuir para que os 
resíduos tenham destinação final ambientalmente adequada. 

 
 
Outrossim, os artigos 31 e 32 da Lei Federal nº 12.305/2010, visando fortalecer a 
responsabilidade compartilhada, exigem que o setor empresarial adote as seguintes 
medidas: 

 
 
 
 

1   O Art. 7º dispõe que o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: I 
– de coleta, transbordo e transporte; II – de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de 
disposição final dos resíduos; e III – de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à 
limpeza pública urbana. 

 
2 Consagrado no inciso VII do Artigo 6º e disciplinado nos Artigos 30 a 36 da PNRS. 
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 Invista no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos que 
sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a outra 
forma de destinação ambientalmente adequada e cuja fabricação e o uso gerem a 
menor quantidade de resíduos sólidos possível; 

 

 Divulgue informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos 
sólidos associados a seus respectivos produtos; 

 

 Recolha os produtos e resíduos remanescentes após o uso, dando-lhes a devida 
destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto do sistema de 
logística reversa, na forma do Art. 33; 

 

 Comprometa-se a participar das ações previstas no plano de gestão integrada de 
resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística 
reversa; 

 

 Fabrique embalagens com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. 
 
 
Os consumidores são obrigados a acondicionar adequadamente e de forma diferenciada 
os resíduos sólidos gerados e disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis para coleta seletiva ou devolução nos casos de haver, 
respectivamente, sistemas de logística reversa (Art. 35). 

 
 
O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que 
participam do sistema de coleta seletiva, na forma da lei municipal (Art. 35, § único). 

 
 
3.2.2 RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL 

 
 
Nos moldes do Art. 225 da Constituição da República Federativa Brasileira, de agosto de 
1988, que prevê a tríplice responsabilização (civil, administrativa e penal) em face do 
dano ambiental, o Art. 51 da Lei nº 12.305/2010 dispõe: 

 
“Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, reparar os 
danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importe 
inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os infratores às 
sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12.02.88, que dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 
meio ambiente, e dá outras providências, e em seu regulamento o Decreto nº 6.514 de 
22.07.2008”. 

 
 
Registre-se que o Decreto nº 7.404/2010, que regulamentou a PNRS, acrescentou ao 
Decreto nº 6.514/2008, diversas condutas, relativas a descumprimentos dos ditames da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que passaram a ser consideradas como infrações 
administrativas sujeitas às sanções ali previstas. 
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Por fim, o Art. 29 da Lei nº 12.305/2010 determina que o poder público deve atuar, 
subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento 
de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública, relacionado ao gerenciamento de 
resíduos sólidos. O parágrafo único esclarece que o poder público será ressarcido 
integralmente pelos responsáveis pelo dano. 

 
 
3.2.3 PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

 
 
O Princípio da Precaução tem sido utilizado para impedir a concretização de 
empreendimentos relacionados ao manejo de resíduos sólidos, como a implantação de 
aterros sanitários, por exemplo. 

 
 
Assim, com o objetivo de elucidar a questão, efetuou-se a transcrição de um texto publicado 
pelo Ministério do Meio Ambiente, com clara demonstração sobre como se usar o referido 
Princípio. 

 
 
Neste tópico também estão apresentados alguns comentários estabelecidos pela 
Declaração do Rio/92 que ajudam a esclarecer o assunto. 

 
 

TRANSCRIÇÃO DE TEXTO EXTRAÍDO DO SITE DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 
O princípio da precaução foi formulado pelos gregos e significa ter cuidado e estar ciente. 
Precaução relaciona-se com a associação respeitosa e funcional do homem com a 
natureza. Trata das ações antecipatórias para proteger a saúde das pessoas e dos 
ecossistemas. Precaução é um dos princípios que guia as atividades humanas e 
incorpora parte de outros conceitos como justiça, equidade, respeito, senso comum e 
prevenção. 

 
 
Na era moderna, o Princípio da Precaução foi primeiramente desenvolvido e consolidado 
na Alemanha, nos anos 70, conhecido como Vorsorge Prinzip. Pouco mais de 20 anos 
depois, o Princípio da Precaução estava estabelecido em todos os países europeus. 
Embora inicialmente tenha sido a resposta à poluição industrial, que causava a chuva 
ácida e dermatites entre outros problemas, o referido princípio vem sendo aplicado em 
todos os setores da economia que podem, de alguma forma, causar efeitos adversos à 
saúde humana e ao meio ambiente. 

 
 
Uma outra forma de interpretação do Princípio da Precaução foi feita durante a Bergen 
Conference realizada em 1990 nos Estados Unidos: "É melhor ser grosseiramente certo 
no tempo devido, tendo em mente as consequências de estar sendo errado do que ser 
completamente errado muito tarde". 

61 

 

 

 
O Princípio 15 - Princípio da Precaução - da Declaração do Rio/92 sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável foi proposto na Conferência no Rio de Janeiro, em junho de 
1992, que o definiu como "a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o 
estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados”. De forma específica 
assim diz o Princípio 15: "Para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos 
Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existam 
ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica 
total como razão para o adiamento de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar 
a degradação ambiental". 

 
 
Esse princípio consta também em outros acordos internacionais, por exemplo, a 
Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, como sendo um princípio ético e implica 
que, a responsabilidade pelas futuras gerações e pelo meio ambiente, deve ser 
combinada com as necessidades antropocêntricas do presente. No Preâmbulo da CDB lê- 
se o seguinte: "observando também que, quando exista uma ameaça de redução ou 
perda substancial da diversidade biológica, não deve ser invocada a falta de completa 
certeza científica como razão para adiar a tomada de medidas destinadas a evitar ou 
minimizar essa ameaça". 

 
 
Nos artigos 10 e 11, do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, o Princípio da 
Precaução é mencionado como: "a ausência de certeza científica devida à insuficiência 
das informações e dos conhecimentos científicos relevantes sobre a dimensão dos efeitos 
adversos potenciais de um organismo vivo modificado na conservação e no uso 
sustentável da diversidade biológica na Parte importadora, levando também em conta os 
riscos para a saúde humana, não impedirá esta Parte, a fim de evitar ou minimizar esses 
efeitos adversos potenciais, de tomar uma decisão, conforme o caso, sobre a importação 
do organismo vivo modificado". 

 
 
O Princípio da Precaução tem quatro componentes básicos que podem ser assim 
resumidos: 

(i) a incerteza passa a ser considerada na avaliação de risco; 
 

(ii) o ônus da prova cabe ao proponente da atividade; 
 

(iii) na avaliação de risco, um número razoável de alternativas ao produto ou processo, 
devem ser estudadas e comparadas; 

(iv) para  ser  precaucionária,  a  decisão  deve  ser  democrática,  transparente  e  ter  a 
participação dos interessados no produto ou processo. 

 
 
Quando não se aplica o Princípio da Precaução, as perguntas que normalmente são feitas 
são do tipo: 
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 Quão seguro é o produto ou processo? 
 

 Qual o nível de risco aceitável? 
 

 Quanto de contaminação pode o homem ou o ecossistema assimilar sem mostrar efeito 
adverso óbvio? 

 
 
Entretanto, quando é utilizada a ciência precaucionária, as perguntas mudam de natureza 
e são do tipo: 

 

 Quanta contaminação pode ser evitada enquanto se mantém certos valores? 
 

 Quais são as alternativas para a atividade? 
 

 Qual a necessidade e a pertinência da atividade? 
 
 
Bibliografia: 

 
Myhr, A.I.; Traavik, T. Genetically modified (GM) crops: precautionary science and 
conflicts of interests. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 16: 227-247, 2003. 

 

Raffensperger, C.; Tikckner, J. Protecting public health & the environment: implementing 
the precautionary principle. Washington: Island Press, 1999, 385p. 

 

Varella, M.D.; Platiau, A.F.B. Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
 
 
 
 
Pelo texto esclarecedor do MMA, vê-se que o principal objetivo do Princípio da 
Precaução não é impedir a implantação de um empreendimento, mas sim avaliar se 
este empreendimento é o que causa menos danos ao meio ambiente. 

 
 
Com vistas a garantir que o empreendimento causará o menor dano possível ao meio 
ambiente, o Princípio da Precaução estabelece que: "Para que o ambiente seja protegido, 
serão aplicadas pelos Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas 
preventivas". 

 
 
Portanto, em casos onde o empreendimento já existe e todas as medidas preventivas 
possíveis foram implantadas, fica claro que o Princípio da Precaução foi atendido. 

 
 
Porém, antes de terminarmos a explanação, cabem ainda alguns esclarecimentos sobre o 
Princípio da Precaução. 

 
 
Para tanto, recorremos à Declaração do Rio/92 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável que apresentou e definiu o Princípio da Precaução como sendo "a garantia 
contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não 
podem ser ainda identificados". 
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Assim, no caso de aterros sanitários, onde todos os riscos decorrentes de sua 
implantação e operação estão claramente identificados, o uso do Princípio da Precaução 
perde o sentido, pois o objetivo deste Princípio é garantir a integridade do meio ambiente 
contra riscos que não podem ainda ser identificados. 

 
 
Frisamos uma vez mais que o objetivo do Princípio da Precaução é avaliar se o 
empreendimento é a alternativa que menos impacta o meio ambiente. 

Por isto, os questionamentos a serem formulados pelo Poder Público devem ser: “Existem  

alternativas  menos  impactantes  para  o  meio  ambiente  do  que  o 
empreendimento proposto? ” 

 
 
“Existem medidas mais efetivas que as preconizadas para mitigar os impactos 
negativos do empreendimento proposto? ” 

 
 
3.2.4 LOGÍSTICA REVERSA 

 
 
A logística reversa é definida pela PNRS como o instrumento de desenvolvimento 
econômico e social, a ser implementado pelo setor empresarial, independente do serviço 
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, para viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (Artigos 3º, XII e 33). 

 
 
De acordo com o Art. 33, o sistema de logística reversa é obrigatório apenas para os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 
- Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; 
- Pilhas e baterias; 
- Pneus; 
- Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 
- Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
- Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 
 
Os quatro primeiros produtos já possuíam a obrigatoriedade de coleta e reaproveitamento 
institucionalizados antes da Lei nº 12.305/2010: embalagens de agrotóxicos (Lei nº 
7.802/1989 e Decreto nº 4.074/1989), pilhas e baterias (Resolução CONAMA nº 
401/2008), pneumáticos inservíveis (Resolução CONAMA nº 416/2009), óleo lubrificante 
usado ou contaminado – OLUC (Resolução CONAMA nº 362/2005). 
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Os  sistemas  de  logística  reversa  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 (Art. 33, § 1º) considerando a viabilidade técnica e 
econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde 
pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados (Art. 33, § 2º). 

 
 
Cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do sistema de 
logística reversa sob seu encargo, podendo, dentre outras medidas, implantar 
procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados, disponibilizar postos de 
entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis, ou atuar em parceria com cooperativas ou 
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, quando 
cabível (Art. 33, § 3º I, II e III). Os fabricantes e os importadores darão destinação 
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo 
o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada (Art. 33, § 6º). 

 
 
Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso, aos comerciantes ou 
distribuidores, dos produtos e das embalagens objeto de logística reversa (Art. 33, § 4º). 

 
 
Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos 
importadores dos produtos e embalagens reunidos ou devolvidos (Art. 33, § 5º). 

 
 
O Decreto nº 7.404/2010, que regulamentou a PNRS, criou o Comitê Orientador para a 
Implantação de Sistemas de Logística Reversa – CORI (Artigos 33 e 34)3. 

 
 
A logística reversa pode ser implantada de três formas: através de regulamentos 
expedidos pelo poder público ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados 
entre o poder público e o setor empresarial (Art. 33, § 1º da Lei Federal nº 12.305/2010). 

 
 
O sistema de logística reversa implantado diretamente por regulamento, veiculado por 
decreto editado pelo Poder Executivo, deverá ser precedido de avaliação de sua 
viabilidade técnica e econômica feita pelo Comitê Orientador, bem como de consulta 
pública cujo procedimento será estabelecido pelo mesmo Comitê (Artigos 30 e 31 do 
Decreto nº 7.404/2010). 

 
 
 
 
 
 

3 O Comitê Orientador é presidido pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA e composto por mais outros quatro ministérios: Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA; Ministério da Fazenda – 
MF; e Ministério da Saúde - MS. Sua coordenação, bem como a função de Secretaria Executiva é exercida pelo MMA. Sua estrutura inclui o 
Grupo Técnico de Assessoramento – GTA, formado por técnicos dos mesmos cinco ministérios que compõem o Comitê Orientador. 
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O   Poder   Público   poderá   celebrar   termos   de   compromisso   com   os   fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes visando o estabelecimento de sistema de 
logística reversa quando não houver, em uma mesma área de abrangência,  acordo setorial 
ou regulamento específico ou para a fixação de compromissos e metas mais exigentes 
que o previsto em acordo setorial ou regulamento. 

 
 
Os termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo órgão 
ambiental competente do SISNAMA, conforme sua abrangência territorial (Art. 32 do 
Decreto nº 7.404/2010). 

 
 
3.2.5 ACORDO SETORIAL 

 
 
Segundo a definição legal4, o acordo setorial é ato de natureza contratual firmado entre o 
poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista 
a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Encontra- 
se disciplinado nos Artigos 19 a 29 do Decreto nº 7.404/2010. 

 
 
O acordo apresenta-se como instituto jurídico intrinsecamente ligado à responsabilidade 
compartilhada, por constituir no meio capaz de viabilizar a discriminação das 
responsabilidades de cada um dos atores componentes do ciclo de vida dos produtos, 
bem como a consecução do sistema de logística reversa. 

 
 
Note-se que a iniciativa para a celebração do acordo setorial poderá ser do poder público 
ou de qualquer dos representantes do setor empresarial5. 

 
 
No caso de proposta de acordo setorial pelo poder público, o procedimento terá início com 
a publicação de editais de chamamento pelo Ministério de Meio Ambiente6. 

 
 
Já se a iniciativa for de representante do setor empresarial, a proposta será avaliada pelo 
Ministério do Meio Ambiente, consoante os critérios previstos no Art. 28, que as enviará 
ao Comitê Orientador para as providências previstas no Art. 29 do decreto supracitado7. 

 
 
O Art. 23 do Decreto nº 7.404/2010 traz os requisitos indispensáveis para a 
implementação de uma proposta de acordo setorial, o Art. 25 os documentos necessários 
e o Art. 26 submete as propostas de acordo setorial à consulta pública, na forma definida 
pelo CORI. 

 
 
 

4 Art. 3º, inciso I da Lei 12.305/2010. 
5   Art. 20 do Decreto 7.404/2010. 
6   Art. 21 do Decreto 7.404/2010. 
7   Art. 22 do Decreto 7.404/2010. 
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Após a avaliação, se a proposta for aceita pelo CORI, o acordo setorial contendo a 
logística  pactuada  será  subscrito  pelos  representantes  do  setor  empresarial  e  pelo 
presidente do CORI, devendo ser publicado no Diário Oficial da União8. 

 
 
Para  a  implantação  da  logística  reversa,  o  Ministério  do  Meio  Ambiente  criou  cinco 
Grupos de Trabalho Temáticos – GTT’s, correspondentes às cinco cadeias produtivas: 

 Embalagens plásticas de óleos lubrificantes; 
 Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 
 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 
 Embalagens em geral; e 
 Resíduos de medicamentos e suas embalagens. 

 
 
O quadro a seguir mostra a situação da implantação da logística reversa das cadeias 
produtivas acima mencionadas9. 

 
 

Quadro 3.1 - Sistemas de Logística Reversa em Implantação 
 

CADEIAS STATUS ATUAL 

Embalagens Plásticas de Óleos 
Lubrificantes. 

Acordo setorial assinado em 19/12/2012 e 
publicado em 07/02/2013. 

 
 
 
Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de 
Sódio e Mercúrio e de Luz Mista. 

Duas propostas de acordo setorial recebidas 
em novembro de 2012. Proposta unificada 
recebida em 2013. Consulta Pública finalizada 
(www.governoeletronico.gov.br). 
Acordo setorial assinado em 27/11/2014. 
Publicado em 12/03/2015. 

 
 
 
 
 
Embalagens em Geral. 

Quatro propostas de acordo setorial recebidas 
entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, 
sendo três consideradas válidas para 
negociação. 
Consulta Pública da proposta da Coalizão 
finalizada (www.governoeletronico.gov.br). 
Acordo setorial assinado em 25/11/2015. 
Publicado em 27/11/2015. 

 
 
Produtos Eletroeletrônicos e seus 
Componentes. 

Dez propostas de acordo setorial recebidas até 
junho de 2013, sendo quatro consideradas 
válidas para negociação. Proposta unificada 
recebida em janeiro de 2014. Em negociação. 
Próxima etapa - Consulta Pública. 

 
Descarte de Medicamentos. Três propostas de acordo setorial recebidas 

até abril de 2014. Em negociação. 
 

8   Artigo 29 do Decreto 7.404/2010 

09http://www.sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa Consulta em 26/04/2016 
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NOTA 
 
Observe-se que o texto transcrito foi redigido em 2013 e, desta forma, o status atual a que 
se refere a tabela corresponde ao ano de redação do mesmo. 

 
 
3.2.6 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

 
 
Em princípios da década de 70, o Governo Federal criou o SLAP - Sistema de 
Licenciamento de Atividades Poluidoras, sendo a FEEMA (atual INEA), em 1977, a pioneira 
na sua aplicação. 

 
 
Por este sistema, se a empresa operasse de acordo com as exigências da licença 
concedida pelo órgão ambiental, não respondia por nada, estava tudo certo. 

 
 
Não era prevista uma reparação do dano causado quando a empresa era possuidora de 
uma licença e cumpria as suas restrições e exigências, não havendo ilegalidade para a 
reparação. 

 
 
Porém, com o advento da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 
Meio Ambiente, tudo foi alterado. 

 
 
A principal mudança foi no alcance da responsabilidade: 

 
 Antes dela, só quem sofria o dano tinha legitimidade para postular sua reparação; 

 
 Depois dela, deixou de existir o “DANO RESIDUAL”, o “DANO PERMISSÍVEL”, que a 

legislação anterior admitia. 
 
 
Atualmente, o princípio em vigor é o da RESPONSABILIDADE OBJETIVA que estabelece 
que todo aquele que deu causa responde pelo dano, basta provar o nexo causal entre a 
atividade produtiva e o dano ambiental. 

 
 
Por este princípio, a responsabilidade de quem causou o dano ambiental independe 
de culpa. 

 
 
Até mesmo um fenômeno natural, se for a causa, não exclui a punibilidade de um 
acidente ambiental. A empresa é responsável pelos empregados e intempéries. 

 
 
A força maior e o caso fortuito, que são considerados fatos alheios à vontade, apresentam 
como principal característica a imprevisibilidade. Entretanto, na área ambiental não 
vigoram esses princípios. 



23
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

68 

 

 

Para evitar que os geradores dos resíduos contratassem transportadores ou receptores 
inidôneos (e assim se livrassem da culpa e dos custos de reparação do dano), criou-se a 
RESPONSABILIDADE INDIRETA. 

 
 
Não adianta argumentar que vendeu o resíduo para se excluir da responsabilidade. O 
gerador é responsável pelo resíduo até o fim, mesmo se usou de boa-fé. Mesmo se quem 
recebeu o resíduo e causou o acidente tiver estrutura para atender de imediato, o gerador 
é responsável. 

 
 
Para os envolvidos em acidentes ambientais, não cabem as alegações de que “não 
sabiam” ou “não esperavam” ou ainda "não era previsível". Na área do Direito Ambiental, 
isto não é aceito. 

 
 
No caso de acidente no transporte de resíduos perigosos quem é o responsável? 
Fabricantes, transportadores ou destinatários? Pelo Princípio da Solidariedade a 
responsabilidade por um dano ambiental alcança a todos os envolvidos, direta ou 
indiretamente. 

 
 
Hoje, vale o “Princípio do Bolso Mais Cheio” ou “do Bolso Mais Profundo”. O promotor 
moverá a ação contra a empresa que tiver mais recursos. Caso o Poder Público esteja 
envolvido na contenda, é certo que ele será o escolhido para responder pelos danos 
ambientais, mesmo que sua responsabilidade seja somente solidária por ser o contratante 
do causador do dano real. 

 
 
De uma forma simplista, pode-se estabelecer que a responsabilidade do gerador, do 
transportador e do receptor final varia de acordo com a situação, como se resume a 
seguir: 

 
RESPONSABILIDADE CIVIL: a responsabilidade pelo transporte e a destinação dos 
resíduos é do gerador e permanece do gerador ainda que os resíduos tenham sido 
entregues a terceiros e que estes tenham aprovação dos órgãos competentes. 

 
RESPONSABILIDADE PENAL: este tipo de responsabilidade varia em função do 
comportamento do gerador e vai depender de prova ou culpa. Se ocorrerem danos 
ambientais, o gerador terá agido com culpa por não ter dado destinação adequada a seus 
resíduos, mesmo que tenha contratado terceiros, autorizados por órgãos competentes. 

 
RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS: o gerador, terceiros e o próprio órgão 
ambiental competente, que tenha dado autorização para o tratamento e/ou disposição de 
resíduos, poderão ser chamados pelo Ministério Público para responder por danos 
ambientais que porventura venham a ser causados por resíduos dispostos 
inadequadamente. 
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3.2.7 LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
 
O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo por meio do qual o órgão 
ambiental autoriza a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos 
e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 

 

 
O Sistema de Licenciamento Ambiental, instituído pelo Decreto Estadual nº 42.159, de 02 
de dezembro de 2009, e alterado pelo Decreto Estadual nº 44.820, de 02 de junho de 
2014, define os empreendimentos e atividades que estão sujeitos ao licenciamento 
ambiental, bem como os tipos de documentos que são emitidos em cada caso. 

 

 
A concessão de licenças ambientais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro é de 
competência do INEA, conferida pela Lei Estadual nº 5.191, de 04 de outubro de 2007, 
que também vincula o Instituto ao SISNAMA - Sistema Nacional de Meio Ambiente. 

 

 
Porém, dentro da RMRJ, o licenciamento ambiental, assim como a fiscalização das 
empresas de coleta e transporte de resíduos de serviço de saúde, se acha descentralizado, 
de acordo com o Decreto nº 42.050, de 25 de setembro de 2009. 

 

 
Este Decreto disciplina o procedimento de descentralização da fiscalização e do 
licenciamento ambiental mediante a celebração de convênios com os municípios do Estado 
do Rio de Janeiro que possuam órgão/entidade ambiental competente, devidamente 
estruturado e equipado para tais finalidades. 

 

 
Em linhas gerais, esta descentralização só é feita para atividades cujo potencial poluidor 
se enquadra na categoria de insignificante, baixo e médio, de acordo com a classificação 
definida pela Resolução CONEMA nº 42, de 17 de agosto de 2012 e ratificada pelo 
Decreto n° 44.820, de 02 de junho de 2014. 

 

 
A Tabela  3.1 apresenta a habilitação de cada um dos municípios da RMRJ para a 
concessão de licenças ambientais, com realce para a competência do  Município  de Duque 
de Caxias, de acordo com o potencial poluidor da atividade a ser licenciada. 

 

 
Já a Tabela 3.2 apresenta a Classe de Potencial Poluidor em que as empresas são 
enquadradas, de acordo com o porte e a atividade principal do empreendimento. 

 
 
O passo-a-passo para iniciar o processo de licenciamento ambiental pode ser encontrado 
no Portal do Licenciamento, disponível no sítio eletrônico do INEA, fornecido a seguir. 
(http://www.inea.rj.gov.br/Portal/MegaDropDown/Licenciamento/PortaldeLicenciamento/in 
dex.htm&lang=) 
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HABILITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CREDENCIADOS JUNTO AO INEA 

 

 
MUNICÍPIO CLASSE DE POTENCIAL POLUIDOR 

2A 2B 2C 2D 2E 2F 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 5A 5B 6A 6B 
Belford Roxo XX XX XX XX XX XX  XX  XX XX       
Cachoeiras de Macacu XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Duque de Caxias XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Guapimirim XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Itaboraí XX XX XX XX XX XX  XX  XX XX       
Itaguaí XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Japeri NÃO HABILITADO 
Magé NÃO HABILITADO 
Maricá XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Mesquita XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Nilópolis XX XX XX XX XX XX  XX  XX        
Niterói XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Nova Iguaçu XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Paracambi XX XX XX XX XX XX  XX  XX        
Queimados XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Rio Bonito XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
Rio de Janeiro XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
São Gonçalo XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX     
São João de Meriti XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 
Seropédica XX XX XX XX XX XX  XX  XX        
Tanguá XX XX XX XX XX XX  XX  XX        
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CLASSE DOS EMPREENDIMENTOS QUANTO AO POTENCIAL POLUIDOR 

 
 

Porte do 
Empreendimento 

Potencial Poluidor 
Insignificante Baixo Médio Alto 

 

Mínimo Impacto Insignificante 
Classe 1A 

Impacto Baixo 
Classe 2A 

Impacto Baixo 
Classe 2B 

Impacto Médio 
Classe 3A 

 

Pequeno Impacto Insignificante 
Classe 1B 

Impacto Baixo 
Classe 2C 

Impacto Baixo 
Classe 3B 

Impacto Médio 
Classe 4A 

 

Médio Impacto Baixo 
Classe 2D 

Impacto Baixo 
Classe 2E 

Impacto Médio 
Classe 4B 

Impacto Alto 
Classe 5A 

 

Grande Impacto Baixo 
Classe 2F 

Impacto Médio 
Classe 3C 

Impacto Alto 
Classe 5B 

Impacto Alto 
Classe 6A 

 

Excepcional Impacto Baixo 
Classe 3D 

Impacto Médio 
Classe 4C 

Impacto Alto 
Classe 6B 

Impacto Alto 
Classe 6C 

 
Classe Porte Potencial Poluidor Classe Porte Potencial Poluidor 

1A Mínimo Insignificante 3C Grande Baixo 
1B Pequeno Insignificante 3D Excepcional Insignificante 
2A Mínimo Baixo 4A Pequeno Alto 
2B Mínimo Médio 4B Médio Médio 
2C Pequeno Baixo 4C Excepcional Baixo 
2D Médio Insignificante 5A Médio Alto 
2E Médio Baixo 5B Grande Médio 
2F Grande Insignificante 6A Grande Alto 
3A Mínimo Alto 6B Excepcional Médio 
3B Pequeno Médio 6C Excepcional Alto 
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Através  da  Resolução  CONEMA  nº  42,  este  Portal  ficou  definido  como  instrumento 
integrante do Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente, com o objetivo de 
acesso à informação sobre as estruturas municipais de governança ambiental e de 
direcionamento ao órgão ambiental originariamente competente para as ações 
administrativas do licenciamento ambiental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 
Ressalte-se, porém, que o site é apenas orientativo não servindo para eliminar a maior 
parte das dúvidas do empreendedor. Portanto, sugerimos que, após consultar o Portal, o 
empreendedor vá dirimir suas dúvidas pessoalmente na Gerência de Atendimento do 
INEA. 

 

 
No caso específico de coleta e transporte de resíduos perigosos, a empresa deverá se 
licenciar necessariamente junto ao INEA, mesmo que alguns municípios exijam outra 
forma de credenciamento. 

 

 
Já para as atividades de tratamento de resíduos de serviços de saúde, o licenciamento 
dependerá do tipo de tratamento escolhido. Assim, tratamentos como a autoclavagem e a 
desinfecção química poderão ser licenciados pelo município, enquanto que processos de 
destruição térmica devem ser licenciados junto ao INEA. 

 

 
Cabe lembrar que, de acordo com o Art. 27, do Capítulo VIII do Decreto Estadual nº 
44.820 de 03/06/2014, a renovação de Licença Ambiental deve ser requerida com 
antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade. 

 

 
Contudo o INEA tem como prática e entrar em contato com a empresa via e-mail ou 
telefone para consultar se a mesma irá ou não renovar a licença. 

 

 
Caso não haja pedido de renovação, o INEA automaticamente dá baixa no processo, 
tornando ilegal a atividade da empresa referente à antiga licença. 

 

 
3.2.8 CREDENCIAMENTO MUNICIPAL 

 
 
Até onde se pode pesquisar, somente os municípios do Rio de Janeiro, Niterói e Duque 
de Caxias possuem legislação referente ao credenciamento de empresas destinadas à 
coleta e transporte de resíduos especiais (Lixo Extraordinário, Resíduos de Serviços de 
Saúde e Resíduos Sólidos da Construção Civil). 

 

 
No caso do Município de Duque de Caxias, está prevista nos artigos 15 a 17 do Cap. IV 
do Decreto 6.697, de 05 de julho de 2017, a obrigatoriedade e os procedimentos para o 
credenciamento de empresas interessadas na coleta e remoção de resíduos sólidos 
especiais, no entanto a administração municipal até o presente momento, não vem exigindo 
o cumprimento ao referido decreto. 
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Pelo Art. 16 do referido Decreto, a Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos 
seria a responsável pelo cadastramento e credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas 
para o exercício de atividades de remoção dos resíduos sólidos especiais. 

 
 
No entanto, o Decreto 6.743, de 02 de janeiro de 2017, alterou a estrutura administrativa 
da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, transferindo em seu Art. 2°, a Gestão do 
Sistema de Limpeza Urbana para a Secretaria Municipal de Obras, o que exige, 
consequentemente, a alteração das atribuições de serviços e outras atividades referentes 
à limpeza urbana para a SMO, através da edição Diplomas Legais pertinentes. 

 
 
Pelas características e porte da cidade, sugerimos que Duque de Caxias adote, com as 
devidas adaptações, procedimentos semelhantes aos de Niterói, que se acham transcritos 
a seguir. 

 
 
O credenciamento em Niterói deve ser feito junto à Companhia de Limpeza de Niterói - 
CLIN e deve obedecer às condições da Resolução 01, versão atualizada de 26 de março 
de 2010, que estão resumidas a seguir. 

 
 
As empresas deverão apresentar e protocolar junto à CLIN os seguintes documentos: 

 

 Contrato Social / Estatuto; 
 

 CNPJ da Razão Social; 
 

 Identidade do(s) responsável(eis) pela empresa; 
 

 Identidade do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa; 
 

 Certidão de regularidade com o ISS do município de Niterói; 
 

 Licença de coleta/transporte expedida pelo INEA; 
 

 Publicação da Licença expedida; 
 

 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; 
 

 Documento dos veículos; 
 

 Carteira de Habilitação do(s) motorista(s); 
 

 Certidão de Regularidade com a Receita Federal do Brasil. 
 
 
A empresa receberá o Certificado de Cadastro de Coleta e Transporte de Resíduos de 
Serviço de Saúde em um prazo de aproximadamente 7 (sete) dias corridos. 

 
 
Uma vez em funcionamento, as empresas transportadoras deverão apresentar e 
protocolar na sede da CLIN, no prazo máximo de até 7 (sete) dias do mês subsequente 
ao da prestação de serviços, o Relatório Mensal de Serviços Prestados, devidamente 
preenchido. 
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Havendo atraso na entrega do Relatório, a CLIN entra em contato por telefone ou e-mail 
sinalizando o atraso na documentação. Caso não haja resposta ou envio do Relatório, a 
CLIN envia uma carta informando que o nome da empresa será retirado do site, efetuando 
o descredenciado da mesma. 

 
 
Uma possibilidade, usada por Niterói através do Art. 9º da Resolução nº 01/2010, é a 
cobrança de uma taxa de operação imposta às empresas de coleta que devem pagar ao 
Poder Público o valor equivalente a 10% (dez por cento) do total cobrado aos grandes 
geradores pela coleta e transporte dos Resíduos de Serviço de Saúde, efetivamente 
recolhidos. 

 
 
No caso de inconformidades com o Código de Limpeza, estabelecido pela Lei Municipal 
de Niterói nº 1.212/1993 e suas alterações, as empresas estão sujeitas a receber multas e 
advertências, sendo que as infrações mais comuns são: vazamento de chorume do veículo 
durante o transporte e despejo ilegal de resíduo extraordinário em terrenos baldios. 

 
 
3.2.9 ASPECTOS LEGAIS DAS NORMAS DA ABNT 

 
 
Tendo em vista o relevante interesse público envolvido na divulgação das normas 
técnicas, a Justiça Federal autorizou as empresas de consultoria na área industrial e de 
meio ambiente a copiarem livremente as normas técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - ABNT, fornecendo essas cópias a seus clientes em forma física ou 
digital. 

 
 
Também o tribunal de São Paulo já reconheceu que as normas técnicas supervisionadas 
pela ABNT enquadram-se na exclusão de proteção dos direitos autorais, quer por 
consistirem em procedimentos normativos encontrados por metodologia de estudos 
focados nos interesses da sociedade; quer por terem sido elevadas à categoria de atos 
oficiais, ao ser exigida sua observância pela legislação vigente, não havendo sentido em 
receber o amparo atinente ao direito autoral, mesmo porque já recebe o apoio financeiro 
do Governo Federal. 

 
 
No que concerne à obrigatoriedade de uso das normas da ABNT, o Art. 5º, Inciso II da 
Constituição Federal do Brasil se posiciona da seguinte forma: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

I – Homens...; 
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II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de lei; 

 
 
Como as normas da ABNT são criadas por uma associação e não por um órgão do 
governo, fica claro que estas normas técnicas não possuem caráter jurídico ou legal por 
natureza, a menos que esta característica seja atribuída por órgão competente do poder 
público. 

 
 
Por outro lado, em 24 de agosto de 1992, por meio de sua Resolução n° 7, o Conselho 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial atribuiu à ABNTa função de 
Foro Nacional de Normalização. 

 
 
Apesar desta atribuição, as normas técnicas da ABNT para serem obrigatórias devem ser 
designadas como compulsórias por autoridade regulamentadora com poderes para tal. 

 
 
Conforme definição da própria Associação, entende-se por Autoridade Regulamentadora 
o organismo que tem poderes e deveres legais para definir e especificar quais os requisitos 
objeto de documento normativo de caráter compulsório e a distinção entre esses e 
os  que poderiam ser objeto de documento normativo de caráter voluntário, emitido pelo 
Foro Nacional de Normalização. 

 
 
O processo de elaboração de normas técnicas está apoiado em princípios que são 
fundamentais para que todos os objetivos da normalização sejam atendidos e para que 
ela seja eficaz na sua aplicação e reconhecida por todos. 

 
 
Assim, embora as normas técnicas da ABNT, salvo disposição em contrário, não 
possuam caráter legal nem jurídico, normalmente são voluntariamente adotadas na 
elaboração de Planos de Gerenciamento, Instruções Normativas, Diretrizes e Portarias, 
como referência direta e indireta. 

 
 
Outro aspecto que fundamenta a voluntariedade do processo de normalização é o fato de 
que o uso da norma, apesar de não ser compulsório, quase sempre é o resultado de 
uma decisão em que os atores envolvidos percebem mais vantagens no seu uso do 
que no não uso. 

 
 
A própria ABNT reconhece, em seu site, que "a norma é, por princípio, de uso voluntário, 
mas quase sempre é usada por representar o consenso sobre o estado da arte de 
determinado assunto, obtido entre especialistas das partes interessadas". 

 
 
No entanto, cabem algumas ressalvas de leis que obrigam o respeito às normas da 
ABNT, como por exemplo: 
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 Lei Federal nº 4.150, de 21/11/62, que obriga à observação das normas técnicas da 
ABNT nos contratos de obras e compras do serviço público federal de execução direta, 
concedida, autárquica ou de economia mista; 

 
 Lei Federal nº 8.078, de 11/09/90 - Código de Defesa do Consumidor, que veda ao 

fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto 
ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 
competentes ou, se normas específicas não existirem, pela ABNT ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial. 

 
 Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, que define: Projeto Executivo como sendo o conjunto 

dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo 
com as normas pertinentes da ABNT; e 

 
 Lei Federal nº 10.098, de 19/12/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, citando explicitamente diversas normas técnicas ABNT. 

 
 
NOTAS 

 
1) Os textos relativos aos tópicos Princípio da Responsabilidade Compartilhada, 

Responsabilidade pelo Dano Ambiental, Logística Reversa e Acordo Setorial foram 
extraídos da publicação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de Janeiro10 

e são de autoria da advogada e Procuradora Aposentada da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, Dra. Rachel Teixeira Fares Menhem. 

 

2) Os demais textos, Princípio da Precaução, Responsabilidade Solidária, Licenciamento 
Ambiental, Credenciamento Municipal e Aspectos Legais das Normas da ABNT, são 
de autoria do Eng° João Carlos Xavier de Brito, Coordenador de Projetos da 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro. 

 
 
 
3.3 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Constituição da República Federativa do Brasil - de 05 de outubro de 1988. 

LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS 

Lei Complementar nº 116 - de 31 de julho de 2003 – Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências. 

 
 

10Resíduos Sólidos: Coletânea das Legislações Federal, Estadual e Municipal do Rio de Janeiro – 1ª Edição 
– Abril de 2016. 
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Lei Complementar nº 140 - de 08 de dezembro de 2011 – Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e 
VII do caput e do parágrafo único do Art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes do  exercício da 
competência comum relativas à proteção das paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, 
ao combate à poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora; e 
altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

LEIS FEDERAIS 

Lei nº 594 - de 24 de dezembro de 1948  – Concede favores às fábricas que se instalarem para 
exploração da fibra do coco, com o aproveitamento de matéria-prima nacional. 

Lei nº 5.318 - de 26 de setembro de 1967 – Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho 
Nacional de Saneamento. 

Lei nº 5.764 - de 16 de dezembro de 1971 – Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o 
regime jurídico das sociedades cooperativas, e dá outras providências. 

Lei nº 6.437 - de 20 de agosto de 1977 – Configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as 
sanções respectivas, e dá outras providências. 

Lei nº 6.803 - de 02 de julho de 1980 – Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial 
nas áreas críticas de poluição e dá outras providências. 

Lei nº 6.894 - de 16 de dezembro de 1980 – Dispõe sobre a inspeção e a fiscalização da produção e do 
comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimulantes ou biofertilizantes, remineralizadores e 
substratos para plantas, destinados à agricultura, e dá outras providências. 

Lei nº 6.902 - de 27 de abril de 1981 – Dispõe sobre a criação de estações ecológicas e áreas de 
proteção ambiental. 

Lei nº 6.934 - de 13 de julho de 1981 – Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe 
sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, 
estimulantes, ou biofertilizantes, destinados à agricultura, e dá outras providências. 

Lei nº 6.938 - de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei nº 7.347 - de 24 de julho de 1985 – Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico, e dá outras providências. 

Lei nº 7.735 - de 22 de fevereiro de 1989 – Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, 
cria o Instituto Brasileiro do Meio. Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e dá outras providências. 

Lei nº 7.797  -  de 10 de  julho  de 1989  – Cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 
providências. 

Lei nº 7.802 - de 11 de julho de 1989 – Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a 
utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá 
outras providências. 

Lei nº 7.804 - de 18 de julho de 1989 – Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre 
a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, a Lei nº 7.735, 
de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 1980, e dá outras providências. 
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Lei nº 8.028 - de 12 de abril de 1990 – Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos 
Ministérios, e dá outras providências. (Altera a Lei nº 6.938/81). 

Lei nº 8.078 - de 11 de setembro de 1990 – Dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras 
providências. (Altera a Lei nº 7.347/85). 

Lei nº 8.723 - de 28 de outubro de 1993 – Dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos 
automotores. 

Lei nº 8.884 - de 11 de junho de 1994 – Transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(CADE) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e 
dá outras providências (Altera a Lei nº 8.078). 

Lei nº 9.008 - de 21 de março de 1995 – Cria, na estrutura organizacional do Ministério da Justiça, o 
Conselho Federal de que trata o art. 13 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, altera os arts. 4º, 39, 82, 
91 e 98 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e dá outras providências. 

Lei nº 9.055 - de 01 de junho de 1995 – Disciplina a extração, industrialização, utilização, 
comercialização e transporte do asbesto/amianto e dos produtos que o contenham, bem como das fibras 
naturais e artificiais, de quaisquer origens, utilizadas para o mesmo fim. 

Lei nº 9.240 - de 22 de dezembro de 1995 – Ratifica o Fundo de Imprensa Nacional, o Fundo de 
Prevenção, Recuperação e de Combate às Drogas de Abuso e o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. 

Lei nº 9.605 - de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências (Lei de Crimes Ambientais). 

Lei nº 9.782 - de 26 de janeiro de 1999 – Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências. 

Lei nº 9.795 - de 27 de abril de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental e dá outras providências. 

Lei nº 9.960 - de 28 de janeiro de 2000 – Institui a Taxa de Serviços Administrativos - TSA, em favor da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, estabelece preços a serem cobrados pelo 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, cria a Taxa de 
Fiscalização Ambiental - TFA, e dá outras providências. 

Lei nº 9.966 - de 28 de abril de 2000 – Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição 
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 
nacional e dá outras providências. 

Lei nº 9.974 - de 06 de junho de 2000 – Altera a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a 
pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, e dá outras providências. 

Lei nº 9.985 - de 18 de julho de 2000 – Regulamenta o Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição 
Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

Lei nº 10.165 - de 27 de dezembro de 2000 – Altera a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá 
outras providências. 

Lei nº 10.233 - de 05 de junho de 2001 – Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviários e 
terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes, e dá outras providências. 
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Lei nº 10.308 - de 20 de novembro de 2001 – Dispõe sobre a seleção de locais, a construção, o 
licenciamento, a operação, a fiscalização, os custos, a indenização, a responsabilidade civil e as garantias 
referentes aos depósitos de rejeitos radioativos, e dá outras providências. 

Lei nº 10.650 - de 16 de abril de 2003 – Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 
existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA. 

Lei  nº  10.831  -  de  23  de  dezembro  de  2003  –  Dispõe sobre a agricultura orgânica e dá outras 
providências. 

Lei nº 11.107 - de 06 de abril de 2005 – Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 
públicos e dá outras providências. 

Lei nº 11.445 - de 05 de janeiro de 2007 – Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, nº 8.036, de 11 de maio de 1990, nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá 
outras providências. 

Lei nº 11.448 - de 15 de janeiro de 2007 – Altera o Art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que 
disciplina a ação civil pública, legitimando para sua propositura a Defensoria Pública. 

Lei nº 12.187 - de 29 de dezembro de 2009 – Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 
PNMC e dá outras providências. 

Lei nº 12.305 - de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a Lei nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. 

Lei nº 12.334 - de 20 de setembro de 2010 – Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 
destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 
acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº 
9.984, de 17 de julho de 2000. 

Lei nº 12.375 - de 30 de dezembro de 2010 – Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003; transforma 
Funções Comissionadas Técnicas em cargos em comissão, criadas pela Medida Provisória nº 2.229-43, 
de 6 de setembro de 2001; altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e as Leis nº 
8.460, de 17 de setembro de 1992; 12.024, de 27 de agosto de 2009; 10.833, de 29 de dezembro de 2003; 
11.371, de 28 de novembro de 2006; 12.249, de 11 de junho de 2.010; 11.941, de 27 de maio de 2009; 
8.685, de 20 de julho de 1993; 10.406, de 10 de janeiro de 2002; 3.890-A, de 25 de abril de 1961; 10.848, 
de 15 de março de 2004; 12.111, de 9 de dezembro de 2009; e 11.526, de 4 de outubro de 2007; revoga 
dispositivo da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

Lei nº 12.408 - de 25 de maio de 2011 – Altera o Art. 65 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para 
descriminalizar o ato de grafitar, e dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas em embalagens 
do tipo aerossol a menores de 18 (dezoito) anos. 

Lei nº 12.651 - de 25 de maio de 2012 – Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro 
de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

Lei nº 12.725 - de 16 de outubro de 2012 – Dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de 
aeródromos. 

Lei nº 12.862 - de 17 de setembro de 2013 – Altera a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, com o objetivo de incentivar a economia no 
consumo de água. 
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Lei nº 12.890 - de 10 de dezembro de 2013 – Altera a Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, para 
incluir os remineralizadores como uma categoria de insumo destinado à agricultura, e dá outras 
providências. 

Lei nº 13.004 - de 24 de junho de 2014 – Altera os arts. 1º, 4º e 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 
1985, para incluir, entre as finalidades da ação civil pública, a proteção do patrimônio público e social. 

Lei nº 13.097 - de 19 de janeiro de 2015 – Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, 
da COFINS, da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação incidentes sobre a 
receita de vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores; prorroga os benefícios previstos 
nas Leis nº......, e dá outras providências. 

Lei nº 13.303 - de 30 de junho de 2016 – Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da 
sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios. 

Lei nº 13.308 - de 06 de julho de 2016 – Altera a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de 
drenagem pluvial. 

Lei nº 13.312 - de 12 de julho de 2016 – Altera a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, para tornar obrigatória a medição individualizada do 
consumo hídrico nas novas edificações condominiais. 

Lei nº 13.329 - de 1º de agosto de 2016 – Altera a Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, para criar o Regime Especial de Incentivos 
para o Desenvolvimento do Saneamento Básico - REISB, com o objetivo de estimular a pessoa jurídica 
prestadora de serviços públicos de saneamento básico a aumentar seu volume de investimentos, por meio 
da concessão de créditos relativos à contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e para o 
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e à Contribuição para Financiamento 
da Seguridade Social - COFINS. Com prazo de vigência estabelecido até 2026. 

DECRETOS-LEI FEDERAIS 

Decreto-Lei nº 1.413 - de 31 de julho de 1975 – Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 
provocada por atividades industriais. 

Decreto-Lei nº 2.063 - de 06 de outubro de 1983 – Dispõe sobre multas a serem aplicadas por infrações 
à regulamentação para a execução dos serviços de transporte rodoviário de cargas ou produtos perigosos 
e dá outras providências. 

DECRETOS LEGISLATIVOS 

Decreto Legislativo nº 34 - de 16 de junho de 1992 – Aprova o texto da Convenção sobre Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação, concluída em Basiléia, Suíça, a 22 
de março de 1989. 

Decreto Legislativo nº 204 - de 07 de maio de 2004 – Aprova o texto da Convenção de Estocolmo sobre 
Poluentes Orgânicos Persistentes, adotada, naquela cidade, em 22 de maio de 2001. 

DECRETOS FEDERAIS 

Decreto nº 76.389 - de 03 de outubro de 1975 – Dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da 
poluição industrial, de que trata o Decreto-lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, e dá outras providências. 

Decreto nº 85.206 - de 25 de setembro de 1980 – Altera o artigo 8º do Decreto nº 76.389, de 3 de 
outubro de 1975, que dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição Industrial. 

Decreto nº 89.336 - de 31 de janeiro de 1984 – Dispõe sobre as Reservas Ecológicas e Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico. 

Decreto nº 96.044 - de 18 de maio de 1988 – Aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos e dá outras providências. 
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Decreto nº 97.634 - de 10 de abril de 1989 – Dispõe sobre o controle da produção e da comercialização 
de substância que comporta risco de vida, à qualidade de vida e ao meio ambiente, e dá outras providências. 

Decreto nº 98.973 - de 21 de fevereiro de 1990 – Aprova o Regulamento do Transporte Ferroviário de 
Produtos Perigosos, e dá outras providências. 

Decreto nº 99.274 - de 06 de junho de 1990 – Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a 
Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações 
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 875 - de 19 de julho 1993 – Promulga o texto da Convenção sobre o Controle de Movimentos 
Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 

Decreto nº 1.306 - de 09 de novembro de 1994 – Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos, 
de que tratam os arts. 13 e 20 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, seu conselho gestor e dá outras 
providências. 

Decreto nº 1.797 - de 25 de janeiro de 1996 – Dispõe sobre a execução do Acordo de Alcance Parcial 
para a Facilitação do Transporte de Produtos Perigosos, entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de 30 
de dezembro de 1994. 

Decreto nº 2.350 - de 15 de outubro de 1997 – Regulamenta a Lei nº 9.055, de 1º de junho de 1995, e dá 
outras providências. 

Decreto nº 2.657 - de 03 de julho de 1998 – Promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à Segurança 
na Utilização de Produtos Químicos no Trabalho, assinada em Genebra, em 25 de junho de 1990. 

Decreto nº 3.029 - de 16 de abril de 1999 – Aprova o Regulamento da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, e dá outras providências. 

Decreto nº 3.524 - de 26 de junho de 2000 – Regulamenta a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que 
cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências. 

Decreto nº 3.571 - de 21 de agosto de 2000 – Dá nova redação a dispositivos do Regulamento da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1997. 

Decreto nº 3.665 - de 20 de novembro de 2000 – Dá nova redação ao Regulamento para a Fiscalização 
de Produtos Controlados (R-105). 

Decreto nº 3.942 - de 27 de setembro de 2000 – Dá nova redação aos arts. 4º, 5º, 6º, 7º, 10 e 11 do 
Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990. 

Decreto nº 4.074 - de 04 de janeiro de 2002 – Regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que 
dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.097 - de 23 de janeiro de 2002 – Altera a redação dos arts. 7º e 19 dos regulamentos para 
os transportes rodoviário e ferroviário de produtos perigosos, aprovados pelos Decretos nos 96.044, de 18 
de maio de 1988, e 98.973, de 21 de fevereiro de 1990, respectivamente. 

Decreto nº 4.136 - de 20 de fevereiro de 2002 – Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às 
infrações às regras de prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 
outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei nº 9.966, de 28 
de abril de 2000, e dá outras providências. 
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Decreto nº 4.281 - de 25 de junho de 2002 – Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. 

Decreto nº 4.340 - de 22 de agosto de 2002 – Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 
2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá 
outras providências. 

Decreto nº 4.581 - de 27 de janeiro de 2003 – Promulga a Emenda ao Anexo I e Adoção dos Anexos VIII 
e IX à Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e 
seu Depósito. 

Decreto nº 4.954 - de 14 de janeiro de 2004 – Aprova o Regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de 
dezembro de 1980, que dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, 
corretivos, inoculantes, ou biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas destinados à 
agricultura. 

Decreto nº 5.098 - de 03 de junho de 2004 – Dispõe sobre a criação do Plano Nacional de Prevenção, 
Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - P2R2, e 
dá outras providências. 

Decreto nº 5.360 - de 31 de janeiro de 2005 –  Promulga a Convenção sobre Procedimento de 
Consentimento Prévio Informado para o Comércio Internacional de Certas Substâncias Químicas e 
Agrotóxicos Perigosos, adotada em 10 de setembro de 1998, na cidade de Roterdã. 

Decreto nº 5.472 - de 20 de junho de 2005 – Promulga o texto da Convenção de Estocolmo sobre 
Poluentes Orgânicos Persistentes, adotada, naquela cidade, em 22 de maio de 2001. 

Decreto nº 5.549 - de 22 de setembro de 2005 – Dá nova redação e revoga dispositivos do Decreto nº 
4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre 
a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins. 

Decreto nº 5.940 - de 25 de outubro de 2006 – Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 5.981 - de 06 de dezembro de 2006 – Dá nova redação e inclui dispositivos ao Decreto nº 
4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre 
a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins. 

Decreto nº 6.017 - de 17 de janeiro de 2007 – Regulamenta a Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, que 
dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

Decreto nº 6.323 - de 27 de dezembro de 2007 – Regulamenta a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro de 
2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.511 - de 17 de julho de 2008 – Promulga as emendas aos Anexos da Convenção sobre 
Prevenção da Poluição Marinha Causada pelo Alijamento no Mar de Resíduos e Outras Matérias. 
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Decreto nº 6.514 - de 22 de julho de 2008 – Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao 
meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 6.686 - de 10 de dezembro de 2008 – Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 6.514, de 
22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 

Decreto nº 6.792 - de 10 de março de 2009 – Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 99.274, de 06 
de julho de 1990, para dispor sobre a composição e funcionamento do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA. 

Decreto nº 6.848 - de 14 de maio de 2009 – Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 4.340, de 22 
de agosto de 2002, para regulamentar a compensação ambiental. 

Decreto nº 6.913 - de 23 de julho de 2009 – Acresce dispositivos ao Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 
2002, que regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins. 

Decreto nº 7.217 - de 21 de junho de 2010 – Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.390 - de 09 de dezembro de 2010 – Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 
29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras 
providências. 

Decreto nº 7.404 - de 23 de dezembro de 2010 – Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá 
outras providências. 

Decreto nº 7.405 - de 23 de dezembro de 2010 – Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o 
Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 
2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá outras providências. 

Decreto nº 7.640 - de 09 de dezembro de 2011 – Altera o art. 152 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 
2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações. 

Decreto nº 8.141 - de 20 de novembro de 2013 – Dispõe sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico 
- PNSB, institui o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Acompanhamento da Implementação do PNSB e 
dá outras providências. 

Decreto nº 8.211 - de 21 de março de 2014 – Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que 
regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais  para o 
saneamento básico. 

Decreto nº 8.384 - de 22 de abril de 2014 – Altera o Anexo ao Decreto nº 4.954, de 14 de janeiro de 
2004, que aprova o Regulamento da Lei nº 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que dispõe sobre a 
inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, ou 
biofertilizantes, remineralizadores e substratos para plantas destinados à agricultura. 
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Decreto nº 8.437 - de 22 de abril de 2015 – Regulamenta o disposto no Art. 7º, caput, inciso XIV, alínea 
“h”, e parágrafo único, da Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para estabelecer as 
tipologias de empreendimentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de competência da União. 

Decreto nº 8.629 - de 30 de dezembro de 2015 – Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que 
regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. 

Decreto nº 9.177 - de 23 de outubro de 2017 – Regulamenta o art. 33 da Lei n° 12.305, de 02 de agosto 
de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e complementa os art. 16 e art. 17 do 
Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010 e dá outras providências. 

Decreto nº 9.179 - de 23 de outubro de 2017 – Altera o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, que 
dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações, para dispor sobre conversão de multas. 

Decreto nº 9.373 - de 11 de maio de 2017 – Dispõe sobre a alienação, a cessão, a transferência, a 
destinação e a disposição final ambientalmente adequadas de bens móveis no âmbito da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional. 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 

Medida Provisória nº 2.163-41 - de 23 de agosto de 2001 – Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. 

ACORDOS SETORIAIS 

Acordo Setorial para implantação de Sistema de Logística Reversa de Embalagens Plásticas de Óleos 
Lubrificantes – assinado em 19 de dezembro de 2012 e publicado em 07 de fevereiro de 2013. 

Acordo Setorial de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista – assinado em 
27 de novembro de 2014 e publicado em 12 de março de 2015. 

Acordo Setorial de Embalagens em Geral – assinado em 25 de novembro de 2015 e publicado em 27 de 
novembro de 2015. Suspenso temporariamente por liminar do MPE do Rio de Janeiro. 

RESOLUÇÕES CONAMA 

Resolução CONAMA nº 01 - de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes 
gerais para a avaliação de impacto ambiental. Publicada em 17.02.1986. 

Resolução CONAMA nº 01-A - de 23 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre o transporte de produtos 
perigosos em território nacional. Publicada em 04.08.1986. 

Resolução CONAMA nº 6 - de 24 de janeiro de 1986 – Dispõe sobre a aprovação de modelos para 
publicação de pedidos de licenciamento. Publicada em 17.02.1986. 

Resolução CONAMA nº 11 - de 18 de março de 1986 – Dispõe sobre alterações na Resolução nº 1/86. 
Publicada em 02.05.1986. 

Resolução CONAMA nº 07 - de 16 de setembro de 1987 – Dispõe sobre a regulamentação do uso de 
amianto/ asbestos no Brasil. Publicada em 22.10.1987. 

Resolução CONAMA nº 09 - de 03 de dezembro de 1987 – Dispõe sobre a realização de Audiências 
Públicas no processo de licenciamento ambiental. Publicada em 05.07.1990. 

Resolução CONAMA nº 01 - 13 de junho de 1988 – Dispõe sobre o Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. Publicada em 15.06.1988. 
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Resolução CONAMA nº 05 - de 15 de junho de 1988 – Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras 
de saneamento. Publicada em 16.11.1988. 

Resolução CONAMA nº 09 - de 14 de dezembro de 1988 – Dispõe sobre a alteração da Resolução nº 
7/87. Publicada em 11.08.1989. 

Resolução CONAMA nº 01 - de 08 de março de 1990 – Dispõe sobre critérios de padrões de emissão de 
ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de 
propaganda política. Publicada em 02.04.1990. 

Resolução CONAMA nº 02 - de 22 de agosto de 1991 – Dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas 
deterioradas, contaminadas ou fora de especificações. Publicada em 20.09.1991. 

Resolução CONAMA nº 06 - de 19 de setembro de 1991 – Dispõe sobre o tratamento de resíduos 
sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos. Publicada em 30.10.1991. 

Resolução CONAMA nº 05 - de 05 de agosto de 1993 – Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos 
sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários. Publicada em 31.08.1993. 

Resolução CONAMA nº 24 - de 07 de dezembro de 1994 – Exige anuência prévia da CNEN - Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, para toda a importação ou exportação de material radioativo, sob qualquer 
forma e composição química, em qualquer quantidade. Publicada em 30.12.1994. 

Resolução CONAMA nº 19 - de 24 de outubro de 1996 – Dispõe sobre advertência nas peças que 
contêm amianto (asbestos). Publicada em 07.11.1996. 

Resolução CONAMA nº 237 - de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre a revisão e complementação 
dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento ambiental. Publicada em 22.12.1997. 

Resolução CONAMA nº 264 - de 26 de agosto de1999 – Licenciamento de fornos rotativos de produção 
de clínquer para atividades de coprocessamento de resíduos. Publicada em 20.03.2000. 

Resolução CONAMA nº 273 - de 29 de novembro de 2000 – Estabelece diretrizes para o licenciamento 
ambiental de postos de combustíveis e serviços e dispõe sobre a prevenção e controle da poluição. 

Resolução CONAMA nº 275 - de 25 de abril de 2001 – Estabelece o código de cores para os diferentes 
tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas 
informativas para a coleta seletiva. Publicada em 19.06.2001. 

Resolução CONAMA nº 281 - de 12 de julho de 2001 – Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos 
de licenciamento. Publicada em 15.08.2001. 

Resolução CONAMA nº 303 - de 20 de março de 2002 – Dispõe sobre parâmetros, definições e limites 
de Áreas de Preservação Permanente. Publicada em 13.05.2002. 

Resolução CONAMA nº 306 - de 05 de julho de 2002 – Estabelece os requisitos mínimos e o termo de 
referência para realização de auditorias ambientais. Publicada em 19.07.2002. 

Resolução CONAMA nº 307 - de 05 de julho de 2002 – Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil. Publicada em 17.07.2002. 

Resolução CONAMA nº 313 - 29 de outubro de 2002 – Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos 
Sólidos Industriais. Publicada em 22.11.2002. 

Resolução CONAMA nº 316 - de 29 de outubro de 2002 – Dispõe sobre procedimentos e critérios para 
o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. Publicada em 20.11.2002. 

Resolução CONAMA nº 348 - de 16 de agosto de 2004 – Altera a Resolução CONAMA nº 307 que 
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos Resíduos da Construção Civil. Publicada 
em 17.08.2004. 
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Resolução CONAMA nº 358 - de 29 de abril de 2005 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final 
dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. Publicada em 04.05.2005. 

Resolução CONAMA nº  362 - de 23 de junho de 2005  – Dispõe sobre o recolhimento, coleta e 
destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. Publicada em 27.06.2005. 

Resolução CONAMA nº 373 - de 09 de maio de 2006 – Define critérios de seleção de áreas para 
recebimento do Óleo Diesel com o Menor Teor de Enxofre - DMTE, e dá outras providências. Publicada 
em 10.05.2006. 

Resolução CONAMA nº 375 - de 29 de agosto de 2006 – Define critérios e procedimentos, para o uso 
agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos 
derivados, e dá outras providências. Publicada em 30.08.2006. 

Resolução CONAMA nº 380 - de 31 de outubro de 2006 – Retifica a Resolução CONAMA nº 375/06. 
Publicada em 07.11.2006. 

Resolução CONAMA nº 381 - de 14 de dezembro de 2006 – Altera dispositivos da Resolução nº 306, de 
5 de julho de 2002 e o Anexo II, que dispõe sobre os requisitos mínimos para a realização de auditoria 
ambiental. Publicada em 15.12.2006. 

Resolução CONAMA nº 386 - de 27 de dezembro de 2006 – Altera o Art. 18 da Resolução CONAMA nº 
316, de 29 de outubro de 2002. Publicada em 29.12.2006. 

Resolução CONAMA nº 398 - 11 de junho de 2008 – Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de 
Emergência Individual para incidentes de poluição por óleo em águas sob jurisdição nacional, originados 
em portos organizados, instalações portuárias, terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas 
instalações de apoio, refinarias, estaleiros, marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a 
sua elaboração. Publicada em 12.06.2008. 

Resolução CONAMA nº 401 - de 04 de novembro de 2008 – Estabelece os limites máximos de chumbo, 
cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e padrões 
para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. Publicada em 05.11.2008. 

Resolução CONAMA nº 404 - de 11 de novembro de 2008 – Estabelece critérios e diretrizes para o 
licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. Publicada em 
12.11.2008. 

Resolução CONAMA nº 412 -  de 13 de maio  de 2009 – Estabelece critérios e diretrizes para o 
licenciamento ambiental de novos empreendimentos destinados à construção de habitações de Interesse 
Social. Publicada em 14.05.2009. 

Resolução CONAMA nº 416 - de 30 de setembro de 2009 – Dispõe sobre a prevenção à degradação 
ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras 
providências. Publicada em 01.10.2009. 

Resolução CONAMA nº 420 - de 28 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre critérios e valores orientadores 
de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades 
antrópicas. Publicada em 30.12.2009. 

Resolução CONAMA nº 422 - de 23 de março de 2010 – Estabelece diretrizes para as campanhas, 
ações e projetos de Educação Ambiental, conforme Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e dá outras 
providências. Publicada em 24.03.2010. 

Resolução CONAMA nº 424 - de 22 de abril de 2010 – Revoga o parágrafo único do art. 16 da 
Resolução CONAMA nº 401/2008. Publicada em 23.04.2010. 
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Resolução CONAMA nº 431 - de 24 de maio de 2011 – Altera o Art. 3º da Resolução nº 307, de 5 de 
julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, estabelecendo nova classificação 
para o gesso. Publicada em 25.05.2011. 

Resolução CONAMA nº 448 - de 18 de janeiro de 2012 – Altera os arts. 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da 
Resolução CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Publicada em 19.01.2012. 

Resolução CONAMA nº 450 - de 06 de março de 2012 – Altera os arts. 9º, 16, 19, 20, 21 e 22, e 
acrescenta o Art. 24-A à Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado 
ou contaminado. Publicada em 07.03.2012. 

Resolução CONAMA nº 452 - de 02 de julho de 2012 – Dispõe sobre os procedimentos de controle da 
importação de resíduos, conforme as normas adotadas pela Convenção da Basiléia sobre o Controle de 
Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito. Publicada em 04.07.2012. 

Resolução CONAMA nº 454 - de 01 de novembro de 2012 – Estabelece as diretrizes gerais e os 
procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas sob jurisdição 
nacional. Publicada em 08.11.2012. 

Resolução CONAMA nº 460 - de 30 de dezembro de 2013 – Altera a Resolução CONAMA nº 420, de 28 
de dezembro de 2009, que dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à 
presença de substâncias químicas, e dá outras providências. Publicada em 31.12.2013. 

Resolução CONAMA nº 463 - de 29 de julho de 2014 – Dispõe sobre o controle ambiental de produtos 
destinados a remediação. Publicada em 30.07.2014. 

Resolução CONAMA nº 465 - de 05 de dezembro de 2014 – Dispõe sobre os requisitos e critérios 
técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao 
recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos. Publicada em 
08.12.2014. 

Resolução CONAMA nº 469 - de 29 de julho de 2015 – Altera a Resolução CONAMA nº 307, de 05 de 
julho de  2002, que  estabelece diretrizes,  critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil. Publicada em 30.07.2015. 

Resolução CONAMA nº 472 - de 27 de novembro de 2015 – Dispõe sobre o uso de dispersantes 
químicos em incidentes de poluição por óleo no mar. Publicada em 09.12.2015. 

Resolução CONAMA nº 480 - de 19 de julho de 2017 – Reconhece a revogação das resoluções 
discriminadas neste ato (Revoga as Resoluções 05/85; 14/86; e 11/90). Publicada em 20.07.2017. 

Resolução CONAMA nº 481 - de 03 de outubro de 2017 – Estabelece critérios e procedimentos para 
garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de compostagem de resíduos orgânicos, e dá 
outras providências. Publicada em 04.10.2017. 
Resolução CONAMA nº 482 - de 03 de outubro de 2017 – Dispõe sobre a utilização da técnica de 
queima controlada emergencial  como ação  de resposta  a incidentes de poluição  por óleo  no  mar. 
Publicada em 06.10.2017. 
Resolução CONAMA nº 486 - de 04 de abril de 2018 – Reconhece a revogação das resoluções 
discriminadas neste ato (Revoga as Resoluções 04/95; e 248/99). Publicada em 05.04.2018. 

RESOLUÇÕES ANVISA 

Resolução ANVISA RDC nº 217 - de 21 de novembro de 2001 – Aprova o Regulamento Técnico que 
dispõe sobre a vigilância sanitária nos Portos de Controle Sanitário instalados no território nacional, 
embarcações que operem transportes de cargas e ou viajantes nesses locais, e sobre a promoção da 
vigilância epidemiológica e do controle de vetores dessas áreas e dos meios de transporte que nelas 
circulam. 
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Resolução ANVISA RDC nº 50 - de 21 de fevereiro de 2002 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde. 

Resolução ANVISA RDC nº 307 - de 14 de novembro de 2002 – Altera a Resolução RDC nº 50 de 21 de 
fevereiro de 2002 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração 
e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde. 

Resolução ANVISA RDC nº 345 - de 16 de dezembro de 2002 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para a Autorização de Funcionamento de empresas interessadas em prestar serviços de interesse da 
saúde pública em veículos terrestres que operem transportes coletivos internacional de passageiros, 
embarcações, aeronaves, terminais aquaviários, portos organizados, aeroportos, postos de fronteira e 
recintos alfandegados. 

Resolução ANVISA RDC nº 346 - de 16 de dezembro de 2002 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
para a Autorização de Funcionamento e Autorização Especial de Funcionamento de Empresas 
interessadas em operar a atividade de armazenar mercadorias sob vigilância sanitária em Terminais 
Aquaviários, Portos Organizados, Aeroportos, Postos de Fronteira e Recintos Alfandegados. 

Resolução ANVISA RDC nº 351 - de 20 de dezembro de 2002 – Para fins da Gestão de Resíduos 
Sólidos em Portos, Aeroportos e Fronteiras define-se como de risco sanitário as áreas endêmicas e 
epidêmicas de Cólera e as com evidência de circulação do Vibrio cholerae patogênico. 

Resolução ANVISA RDC nº 2 - de 08 de janeiro de 2003 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 
fiscalização e controle sanitário em aeroportos e aeronaves. 

Resolução ANVISA RDC nº 216 - de 15 de setembro de 2004 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

Resolução ANVISA nº 306 - de 07 de dezembro de 2004 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 
gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. A ser revogada a partir de 29 de setembro de 2018 pela 
Resolução ANVISA nº 222, de 29 de março de 2018. 

Resolução ANVISA nº 56 - de 06 de agosto de 2008 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas 
Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens 
de Fronteiras e Recintos Alfandegados. 

Resolução ANVISA RDC nº 72 - de 29 de dezembro de 2009 – Dispõe sobre o Regulamento Técnico 
que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário instalados em território nacional, e 
embarcações que por eles transitem. 

Resolução ANVISA RDC nº 10 - de 09 de fevereiro de 2012 – Altera a RDC nº 72, de 29 de dezembro 
de 2009, sobre o Regulamento Técnico que visa à promoção da saúde nos portos de controle sanitário 
instalados em território nacional e em embarcações que por eles transitem. 

Resolução ANVISA RDC nº 52 - de 29 de setembro de 2014 – Altera a Resolução ANVISA RDC nº 216 
que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 

Resolução ANVISA RDC nº 222 - de 29 de março de 2018 – Regulamenta as Boas Práticas de 
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. Entra em vigor a partir de 
29 de setembro de 2018. 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS IBAMA 

Portaria Normativa IBAMA nº 113 - de 25 de setembro de 1997 – Dispõe sobre o registro no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. 
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Instrução Normativa IBAMA nº 01 - de 14 de julho de 2000 – Dispõe sobre o registro de dispersantes 
químicos empregados nas ações de combate a derrames de petróleo e seus derivados no mar. 

Instrução Normativa IBAMA nº 183 - de 17 de julho de 2008 – Cria Sistema Informatizado do 
Licenciamento Ambiental - SisLic, que terá por objetivo o gerenciamento dos procedimentos, o 
acompanhamento dos prazos, a disponibilização de informações e a operacionalização de protocolo 
eletrônico do Licenciamento Ambiental Federal. 

Instrução Normativa IBAMA nº 184 - de 17 de julho de 2008 – Estabelece procedimentos para o 
licenciamento ambiental federal. 

Instrução Normativa IBAMA nº 01 - de 18 de março de 2010 – Institui, no âmbito do IBAMA, os 
procedimentos necessários ao cumprimento da Resolução CONAMA nº 416 de 2009, pelos fabricantes e 
importadores de pneus novos, sobre coleta e destinação final de pneus inservíveis. 

Instrução Normativa IBAMA nº 12 - de 23 de novembro de 2010 – Determina que a Diretoria de 
Licenciamento do IBAMA avalie, no processo de licenciamento de atividades capazes de emitir gases de 
efeito estufa, as medidas propostas pelo empreendedor com o objetivo de mitigar estes impactos 
ambientais. 

Instrução Normativa IBAMA nº 8 - de 14 de julho de 2011 – Regulamenta, no âmbito do IBAMA, o 
procedimento da Compensação Ambiental, conforme disposto nos Decretos nº 4.340, de 22 de agosto de 
2002, com as alterações introduzidas pelo Decreto 6.848, de 14 de maio de 2009. 

Deliberação IBAMA nº 2 - de 24 de agosto de 2011 – Dispõe sobre as diretrizes metodológicas para 
avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa. 

Instrução Normativa IBAMA nº 2 - de 27 de março de 2012 – Estabelece as bases técnicas para 
programas de educação ambiental apresentados como medidas mitigadoras ou compensatórias, em 
cumprimento às condicionantes das licenças ambientais emitidas pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Instrução Normativa IBAMA nº 5 - de 09 de maio de 2012 – Dispõe sobre o procedimento transitório de 
autorização ambiental para o exercício da atividade de transporte marítimo e interestadual, terrestre e 
fluvial de produtos perigosos. 

Instrução Normativa IBAMA nº 8 - de 03 de setembro de 2012 – Institui, para fabricantes nacionais e 
importadores, os procedimentos relativos ao controle do recebimento e da destinação final de pilhas e 
baterias ou produto que as incorporem. 

Instrução Normativa IBAMA nº 13 - de 18 de dezembro de 2012 – Publica a Lista Brasileira de 
Resíduos Sólidos, a qual será utilizada pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e 
Instrumentos de Defesa Ambiental e pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, bem 
como por futuros sistemas informatizados do IBAMA que possam vir a tratar de resíduos sólidos. 

Instrução Normativa IBAMA nº 1 - de 25 de janeiro de 2013 – Regulamenta o Cadastro Nacional de 
Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP), e dá outras providências. 
Instrução Normativa IBAMA nº 6 - de 15 de março de 2013 – Regulamenta o Cadastro Técnico Federal 
de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP. 
Instrução Normativa IBAMA nº 10 - de 27 de maio de 2013 – Regulamenta o Cadastro Técnico Federal 
de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF-AIDA. 
Instrução Normativa IBAMA nº 12 - de 16 de julho de 2013 – Dispõe sobre a regulamentação dos 
procedimentos de controle da importação de resíduos de que trata a Resolução CONAMA n° 452/12, em 
consonância com a Convenção da Basiléia. 
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Instrução Normativa IBAMA nº 1 - de 31 de janeiro de 2014 – Altera a Instrução Normativa IBAMA nº 6 
de 15 de março de 2013, que regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, nos termos desta Instrução Normativa. 

Instrução Normativa IBAMA nº 5 - de 20 de março de 2014 – Altera a Instrução Normativa IBAMA nº 6 
de 15 de março de 2013, que regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, incluindo a atividade de Troca de Óleo 
Lubrificante. 

Instrução Normativa IBAMA nº 6 - de 24 de março de 2014 – Regulamenta o Relatório Anual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP). 

Instrução Normativa IBAMA nº 15 - de 06 de outubro de 2014 – Institui o Sistema Nacional de 
Emergências Ambientais - SIEMA. 

Instrução Normativa IBAMA nº 1 - de 16 de janeiro de 2015 – Altera a Instrução Normativa IBAMA nº 6 
de 15 de março de 2013, que regulamenta o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP, cancelando a atividade de código 18-75. 

Instrução Normativa IBAMA nº 2 - de 28 de janeiro de 2015 – Acrescenta atividades ao Anexo V, da. 
Instrução Normativa IBAMA nº 6, de 24 de março de 2014. 

Instrução Normativa IBAMA nº 6 - de 13 de outubro de 2016 – Altera o texto da Instrução Normativa 
IBAMA nº 5, de 20 de março de 2014. 

Instrução Normativa IBAMA nº 1 - de 02 de janeiro de 2018 – Define diretrizes que regulamentam as 
condições ambientais de uso e descarte de fluidos, cascalhos e pastas de cimento nas atividades de 
perfuração marítima de poços e produção de petróleo e gás, estabelece o Projeto de Monitoramento de 
Fluidos e Cascalhos, e dá outras providências. 

Instrução Normativa IBAMA nº 5 - de 14 de fevereiro de 2018 – Regulamenta o controle ambiental do 
exercício de atividades potencialmente poluidoras referentes às substâncias sujeitas a controle e 
eliminação conforme o Protocolo de Montreal. 

Instrução Normativa IBAMA nº 6 - de 15 de fevereiro de 2018 – Institui, no âmbito do IBAMA, a 
regulamentação dos procedimentos necessários à aplicação da conversão de multas em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. 

Instrução Normativa IBAMA nº 10 - de 05 de abril de 2018 – Altera o artigo 80 da Instrução Normativa 
nº 6, de 15 de fevereiro de 2018. 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

Instrução  Normativa  SDA  nº  27  -  de  05  de  junho  de  2006  –  Dispõe  sobre  a  importação  ou 
comercialização, para produção, de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. 

Instrução Normativa SDA nº 25 - de 23 de julho de 2009 – Aprova as normas sobre as especificações e 
as garantias, as tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, 
mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura. 

Instrução Normativa SDA nº 07 - de 12 de abril de 2016 – Altera os Anexos IV e V da Instrução 
Normativa SDA nº 27 de 05 de junho de 2006 que dispõe sobre a importação ou comercialização, para 
produção, de fertilizantes, corretivos, inoculantes e biofertilizantes. 

Instrução Normativa GM nº 46 - 06 de outubro de 2011 – Estabelece o Regulamento Técnico para os 
Sistemas Orgânicos de Produção, bem como as listas de substâncias e práticas permitidas para uso nos 
Sistemas Orgânicos de Produção. 
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Instrução Normativa GM nº 53 - de 23 de outubro de 2013 – Estabelece critérios para o registro de 
estabelecimentos e produtos, para o credenciamento de instituições privadas de pesquisa e o registro de 
fertilizante, corretivo, biofertilizante, remineralizador e substrato para plantas na condição de produto novo. 

RESOLUÇÕES ANTT SOBRE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS 

Resolução ANTT nº 420 - de 12 de fevereiro de 2004 – Aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 701 - de 25 de agosto de 2004 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 
2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 1.573 - de 10 de agosto de 2006 – Institui o Regime de Infrações e Penalidades do 
Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos no âmbito nacional. 

Resolução ANTT nº 1.644 - de 26 de setembro de 2006 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro 
de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 2.657 - de 15 de abril de 2008 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 
2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 2.975 - de 18 de dezembro de 2008 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro 
de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 3.383 - de 20 de janeiro de 2010 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 
2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 3.632 - de 09 de fevereiro de 2011 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro 
de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 3.648 - de 16 de março de 2011 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 
2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 3.665 - de 04 de maio de 2011 – Atualiza o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos. 

Resolução ANTT nº 3.762 - de 26 de janeiro de 2012 – Altera e revoga dispositivos da Resolução ANTT 
nº 3.665, de 4 de maio de 2011, que “Atualiza o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos”. 
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Resolução ANTT nº 3.763 - de 26 de janeiro de 2012 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 
2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 3.880 - de 22 de agosto de 2012 – Estabelece os Códigos para as Infrações 
aplicáveis devido à inobservância do Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. 

Resolução ANTT nº 3.887 - de 06 de setembro de 2012 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro 
de 2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 4.081 - de 11 de abril de 2013 – Altera a Resolução nº 420, de 12 de fevereiro de 
2004, que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos e seu anexo. 

A ser revogada após decurso de prazo pela Resolução ANTT nº 5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 4.513 - de 19 de dezembro de 2014 – Dispõe sobre a proibição da circulação de 
veículos transportadores de produtos perigosos entre o km 00 e o km 92 do trecho rodoviário federal 
concedido da BR-290/RS. 

Resolução ANTT nº 4.799 - de 27 de julho de 2015 – Regulamenta procedimentos para inscrição e 
manutenção no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC; e dá outras 
providências. 

Resolução ANTT nº 5.232 - de 14 de dezembro de 2016 – Aprova as Instruções Complementares ao 
Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências. 

Resolução ANTT nº 5.377 - de 29 de junho de 2017 – Altera o caput do artigo 2º da Resolução ANTT nº 
5.232, de 14 de dezembro de 2016. 

Resolução ANTT nº 5.581 - de 22 de novembro de 2017 – Altera a Resolução ANTT nº 5.232, de 2016, 
que aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos 
Perigosos, e seu anexo. 

RESOLUÇÕES ANTAQ & NORMAS ESPECÍFICAS SOBRE RESÍDUOS DE EMBARCAÇÕES 

Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição Causada por Navios (Convenção MARPOL 
1973/1978) - de 17 de fevereiro de 1978. 

Resolução ANTAQ nº 1.766 - de 23 de julho de 2010 – Aprova a norma que estabelece as atividades 
executadas nos portos e terminais aquaviários por empresas brasileiras de navegação autorizadas a 
operar na navegação de apoio portuário. 

Resolução ANTAQ nº 2.190 - de 28 de julho de 2011 – Aprova a norma para disciplinar a prestação de 
serviços de retirada de resíduos de embarcações. 

Resolução ANTAQ nº 2.239 - de 15 de setembro de 2011 – Aprova a norma de procedimentos para o 
trânsito seguro de produtos perigosos por instalações portuárias situadas dentro ou fora da área do porto 
organizado. 

Resolução ANTAQ nº 2.451 - de 13 de abril de 2012 – Altera o inciso XV, do Art. 3º, da Resolução 
ANTAQ nº 1.766. 

Resolução  ANTAQ  nº  2.650  -  de  26  de  setembro  de  2012  –  Aprova  os  instrumentos  de 
acompanhamento e controle de gestão ambiental em instalações portuárias. 
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Resolução ANTAQ nº 3.290 - de 13 de fevereiro de 2014 – Aprova a norma que dispõe sobre a 
autorização para a construção, exploração e ampliação de terminal de uso privado, de estação de 
transbordo de carga, de instalação portuária pública de pequeno porte e de instalação portuária de 
turismo. 

 

NORMAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA 
MARINHA DO BRASIL – DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS - DPC 

NORMAM - 05 / DPC - Mod. 10 de 04 de agosto de 2017 – Normas para Homologação de Material - 
Requisitos de fabricação, testes de avaliação e procedimentos para homologação de material, embalagem 
para transporte de produtos perigosos e autorização para funcionamento de estações de manutenção de 
equipamentos de salvatagem, em atendimento ao contido na Lei 9.537 de 11 de dezembro de 1997. 

NORMAM - 07 / DPC - Mod. 10 de 04 de abril de 2018 – Normas para Atividades de Inspeção Naval - 
Requisitos de inspeção com fins de prevenção à poluição ambiental por parte de embarcações, 
plataformas ou suas instalações de apoio. 

NORMAM - 10 / DPC - Mod. 4 de 16 de janeiro de 2014 – Normas para Pesquisa, Exploração, Remoção 
e Demolição de Coisas e Bens Afundados, Submersos, Encalhados e Perdidos. 

NORMAM - 20 / DPC - de 27 de janeiro de 2014 – Normas para Gerenciamento da Água de Lastro dos 
Navios - Estabelece requisitos referentes à prevenção da poluição por parte das embarcações em Águas 
Jurisdicionais Brasileiras (AJB), no que tange ao Gerenciamento da Água de Lastro. 

NORMAM - 23 / DPC - de 30 de julho de 2007 – Normas para Controle de Sistemas Antiincrustantes 
Danosos em Embarcações - Estabelece procedimentos referentes ao  controle do uso de Sistemas 
Antiincrustantes danosos ao meio ambiente marinho ou à saúde humana. 

NORMAM - 29 / DPC - de 28 de março de 2013 – Normas para Transporte de Cargas Perigosas. 
 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS SEMA / STC / CRS 

Instrução Normativa SEMA/STC/CRS nº 1 - de 10 de junho de 1983 – Disciplina as condições a serem 
observadas para o manuseio, armazenamento e transporte de bifenilas policloradas (PCBs) e/ou resíduos 
contaminados com PCBs (ascarel e outras substâncias). 

 

RESOLUÇÕES CONTRAN 

Resolução CONTRAN nº 441 - de 28 de maio de 2013 – Dispõe sobre o transporte de cargas de sólidos 
a granel nas vias abertas à circulação pública em todo o território nacional. 

 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DO INTERIOR 

Portaria MINTER nº 53 - 01 de março de 1979 – Dispõe sobre o controle dos resíduos provenientes de 
todas as atividades humanas a fim de prevenir a poluição. 

 

Portaria MINTER nº 124 - 20 de agosto de 1980 – Estabelece normas para a localização de indústrias 
potencialmente poluidoras e de construções ou estruturas que armazenam substâncias capazes de causar 
poluição hídrica junto a coleções hídricas. 

 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Portaria MMA nº 319  - de 15 de agosto  de 2003 – Estabelece os requisitos mínimos quanto ao 
credenciamento, registro, certificação, qualificação, habilitação, experiência e treinamento profissional de 
auditores ambientais para execução de auditorias ambientais que especifica. 
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Portaria MMA nº 31 - de 23 de fevereiro de 2007 – Institui Grupo de Monitoramento Permanente para o 
acompanhamento da Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005, que dispõe sobre o 
recolhimento, a coleta e a destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Portaria MMA nº 462 - de 22 de dezembro de 2009 – Estabelece os critérios para elegibilidade de 
empresas nacionais candidatas ao estabelecimento e gerenciamento de Unidades de Reciclagem do 
Diclorodifluormetano (CFC-12) e instalação dos equipamentos que o compõem. 

Portaria MMA nº 113 - de 08 de abril de 2011 – Aprova o Regimento Interno do Comitê Orientador para 
Implantação de Sistemas de Logística Reversa. 

Portaria  MMA  nº  177  -  de  30  de  maio  de  2011  –  Aprova  o  Regimento  Interno  para  o  Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Portaria MMA nº 341 - de 31 de agosto de 2011 – Aprova o Regimento Interno do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. 

Portaria MMA nº 428 - de 01 de novembro de 2011 – Altera os artigos 1º e 2º da Portaria MMA 462, de 
22 de dezembro de 2009. 

Portaria MMA nº 452 - de 17 de novembro de 2011 – Aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA. 

Portaria MMA nº 82 - de 18 de março de 2013 – Aprova o Regimento Interno do Grupo de 
Monitoramento Permanente da Resolução nº 362, de 23 de junho de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, que dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado 
ou contaminado. 

 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 

Portaria SUP/DER nº 326 - 08 de maio de 2000 – Atribui competências e institui Comissão objetivando 
aplicação de penalidade por infração à legislação de transporte de produtos perigosos. 

Portaria MT nº 349 - 10 de junho de 2002 – Aprova as Instruções para a Fiscalização do Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos no Âmbito Nacional. 

 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (ANP) 

Portaria ANP nº 127 - 30 de julho de 1999 – Regulamenta a atividade de coleta de óleo lubrificante 
usado ou contaminado. 

Portaria ANP nº 164 - 29 de setembro de 1999 – Altera o inciso III do art. 4º da Portaria ANP nº 127, de 
30 de julho de 1999. 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO 

Portaria GM nº 3.214 - de 08 de junho de 1978 – Aprova as Normas Regulamentadoras - NR - do 
Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho 
(em especial as Normas Regulamentadoras: NR 9 – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; NR 
15 – Atividades e Operações Insalubres; NR 25 – Resíduos Industriais; NR 32 – Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde). 

Portaria SSST nº 25 - de 29 de dezembro de 1994 – Altera o texto da Norma Regulamentadora nº9 

Portaria SIT nº 227 - de 24 de maio de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 25. 
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Portaria SIT nº 253 - de 04 de agosto de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 25. 

PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Portaria nº 1.851 - de 09 de agosto de 2006 – Aprova procedimentos e critérios para envio de listagem 
de trabalhadores expostos e ex-expostos ao asbesto/amianto nas atividades de extração, industrialização, 
utilização, manipulação, comercialização, transporte e destinação final de resíduos, bem como aos produtos 
e equipamentos que o contenham. (Temporariamente suspensa) 

PORTARIAS INTERMINISTERIAIS 

Portaria Interministerial MINTER / MIC / MME nº 19 - de 29 de janeiro de 1981 – Proíbe, em todo o 
Território Nacional, a implantação de processos que tenham como finalidade principal à produção de 
bifenilpoliclorados - PCB's, assim como o seu uso e comercialização. 

Portaria Interministerial MCidades / MMA nº 695 - de 20 de dezembro de 2006 – Cria o Projeto 
Mecanismos de Desenvolvimento Limpo aplicado à redução de Emissões de Gases em Unidades de 
Disposição Final de Resíduos Sólidos - Projeto MDL Resíduos Sólidos Urbanos, sua estrutura 
organizacional, e dá outras providências. 

Portaria Interministerial MME / MMA nº 464 - de 29 de agosto de 2007 – Dispõe que os produtores e os 
importadores de óleo lubrificante acabado são responsáveis pela coleta de todo óleo lubrificante usado ou 
contaminado, ou alternativamente, pelo correspondente custeio da coleta efetivamente realizada, bem 
como sua destinação final de forma adequada. 

Portaria Interministerial MME / MMA nº 59 - de 17 de fevereiro de 2012 – Define os responsáveis pela 
coleta de todo óleo lubrificante usado ou contaminado, ou alternativamente, pelo correspondente custeio 
da coleta efetivamente realizada, bem como sua destinação final de forma adequada. 

Portaria Interministerial MMA / Cultura / Saúde nº 60  - de 24 de março de 2015 – Estabelece 
procedimentos administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública 
federal em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

PORTARIAS INMETRO 

Portaria INMETRO nº 250 - de 16 de outubro de 2006 – Institui, no âmbito do Sistema Brasileiro de 
Avaliação da Conformidade  (SBAC), a certificação compulsória dos contentores intermediários para 
granéis (IBC), utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos. 

Portaria INMETRO nº 326 - de 11 de dezembro de 2006 – Aprova o Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Embalagens Utilizadas no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

Portaria INMETRO nº 71 - de 29 de fevereiro de 2008 – Esclarece assuntos relativos à implementação 
dos programas de avaliação da conformidade de embalagens e contentores intermediários para granéis 
(IBC), utilizados no transporte terrestre de produtos perigosos, e às definições de montador e usuário de 
embalagem. 

Portaria INMETRO nº 451 - de 19 de dezembro de 2008 – Aprova o Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Tanques Portáteis Utilizados no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

Portaria INMETRO nº 452 - de 19 de dezembro de 2008 – Aprova o Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Embalagens Grandes Utilizadas no Transporte Terrestre de Produtos Perigosos. 

Portaria INMETRO nº 453 - de 19 de dezembro de 2008 – Aprova o Regulamento de Avaliação da 
Conformidade para Embalagens Recondicionadas Utilizadas no Transporte Terrestre de Produtos 
Perigosos. 
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Portaria INMETRO nº 457 - de 22 de dezembro de 2008 – Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade 
5 – Inspeção de Veículos Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos. 

Portaria INMETRO nº 91 - de 31 de março de 2009 – Aprova a revisão dos Regulamentos Técnicos da 
Qualidade da área de produtos perigosos e do “Glossário de Terminologias Técnicas Utilizadas nos RTQ 
para o Transporte de Produtos Perigosos”. 

Portaria INMETRO nº 473 - de 13 de dezembro de 2011 – Aprova a revisão da “Lista de Grupos de 
Produtos Perigosos” e do "Registro de Não-Conformidade (RNC)", anexos a esta Portaria (Revoga a 
Portaria INMETRO nº 101, de 09 de abril de 2009). 

Portaria INMETRO nº 460 - de 20 de setembro de 2013 – Aprova a revisão da composição da Comissão 
Técnica “Produtos Perigosos”. 

Portaria INMETRO nº 509 - de 09 de outubro de 2015 – Aprova a revisão da Portaria INMETRO nº 
457/2008. 

Portaria INMETRO nº 595 - de 17 de dezembro de 2015 – Aprova os Requisitos de Avaliação da 
Conformidade para Aplicação, Reparo e Reforma de Revestimento Interno de Tanque de Carga 
Rodoviário destinado ao Transporte de Produtos Perigosos. 

Portaria  INMETRO  nº  16  -  de  14  de  janeiro  de  2016  –  Aprova  os  Requisitos  de  Avaliação  da 
Conformidade para Tanques de Carga Rodoviários Destinados ao Transporte de Produtos Perigosos. 

DELIBERAÇÕES DO CORI 
 

COMITÊ ORIENTADOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA 

Deliberação CORI nº 2 - de 24 de agosto de 2011 – Dispõe sobre as diretrizes metodológicas para 
avaliação dos impactos sociais e econômicos da implantação da logística reversa. 

Deliberação CORI nº 3 - de 24 de agosto de 2011 – Dispõe sobre critérios e conteúdo de estudos para a 
aprovação da Viabilidade Técnica e Econômica da Implantação de Sistemas de Logística Reversa. 

Deliberação CORI nº 6 - de 24 de agosto de 2011 – Dispõe sobre os critérios para estabelecimento de 
prioridade para o lançamento de Editais de Chamamento para a Elaboração de Acordos Setoriais para 
Implantação de Logística Reversa. 

Deliberação CORI nº 1 - de 21 de maio de 2012 – Dispõe sobre a forma de realização de Consulta 
Pública de Acordos Setoriais para implantação de Logística Reversa. 

Deliberação CORI nº 4 - de 12 de abril de 2012 – Dispõe sobre a Viabilidade Técnica e Econômica da 
Implantação de Sistema de Logística Reversa de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e 
de luz mista. 

Deliberação CORI nº 5 - de 12 de abril de 2012 – Aprova a Viabilidade Técnica e Econômica da 
Implantação do Sistema de Logística Reversa de embalagens em geral. 

Deliberação CORI nº 7 - de 19 de dezembro de 2012 – Aprova a Viabilidade Técnica e Econômica da 
Implantação do Sistema de Logística Reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Deliberação CORI nº 8 - de 19 de dezembro de 2013 – Aprova a Viabilidade Técnica e Econômica da 
Implantação do Sistema de Logística Reversa de medicamentos. 

Deliberação CORI nº 9 - de 19 de dezembro de 2014 – Estabelece a meta quantitativa do sistema de 
logística reversa de embalagens em geral de que trata o item 5.7 do edital de chamamento 02/2012. 
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Deliberação CORI nº 10 - de 19 de dezembro de 2014 – Estabelece medidas para a simplificação dos 
procedimentos de manuseio, armazenamento seguro e transporte primário de produtos e embalagens 
descartados em locais de entrega integrantes de sistemas de logística reversa instituídos nos termos da 
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. 

RESOLUÇÕES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Resolução Ministério da Justiça nº 5 - de 28 de junho de 2012 – Dispõe sobre as regras mínimas para 
a destinação do lixo de estabelecimentos penais, como estratégia para a melhoria da qualidade de vida e 
da saúde no sistema prisional. 

RESOLUÇÕES DO MERCOSUL 

Resolução MERCOSUL GMC nº 30 - de 20 de junho de 2002 – Critérios para a gestão sanitária de 
resíduos sólidos em portos, aeroportos, terminais internacionais de carga e passageiros e pontos de 
fronteira no MERCOSUL. 

RESOLUÇÕES CNEN 

Resolução CNEN 07 - NE 1.10 - de 27 de novembro de 1980 – Segurança de Sistemas de Barragem de 
Rejeitos Contendo Radionuclídeos. 

Resolução CNEN n° 4 - de 19 de abril de 1989 – Destinação adequada de material radioativo dos para- 
raios desativados. 

Resolução CNEN 014 - NE 6.06 - de 24 de janeiro de 1990 – Seleção e Escolha de Locais para 
Depósitos de Rejeitos Radioativos. 

Resolução CNEN 04 - NE 1.26 - de 16 de outubro de 1997 – Segurança na Operação de Usinas 
Nucleoelétricas. 

Resolução CNEN 012 - NN 6.09 - de 23 de setembro de 2002 – Critérios de Aceitação para Deposição 
de Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação. 

Resolução CNEN 133 - NN 9.01 - de 21 de novembro de 2012 – Descomissionamento de Usinas 
Nucleoelétricas. 

Resolução CNEN 167 - NN 8.01 - de 15 de maio de 2014 – Gerência de Rejeitos Radioativos de Baixo e 
Médio Níveis de Radiação. 

Resolução CNEN 168 - NN 8.02 - de 14 de maio de 2014 – Licenciamento de Depósitos de Rejeitos 
Radioativos de Baixo e Médio Níveis de Radiação. 

Resolução CNEN 215 - NN 6.02 - de 30 de junho de 2017 – Dispõe sobre o licenciamento de instalações 
radiativas que utilizam fontes seladas, fontes não-seladas, equipamentos geradores de radiação ionizante 
e instalações radiativas para produção de radioisótopos. 

Posição Regulatória 1.26/001 - de 03 de março de 2008 – Gerenciamento de Rejeitos Radioativos em 
Usinas Nucleoelétricas. 

NORMAS ABNT 

NBR 6110:2015 - de 12 de fevereiro de 2015 – Transportadores contínuos — Transportadores de correia 
— Larguras e comprimentos de correias transportadoras. 

NBR 6171:2015 - de 14 de maio de 2015 – Transportadores contínuos - Transportadores de correia - 
Folga das bordas das correias. 
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NBR 7500:2013 Versão Corrigida: 2013 - de 19 de abril de 2013 – Identificação para o transporte 
terrestre, manuseio, movimentação e armazenamento de produtos. 

NBR  7501:2011  -  de  12  de  setembro  de  2011  –  Transporte  terrestre  de  produtos  perigosos  — 
Terminologia. 

NBR 7503:2016 - de 16 de agosto de 2016 – Transporte terrestre de produtos perigosos - Ficha de 
emergência e envelope para o transporte - Características, dimensões e preenchimento. 

NBR 7821:1983 - de 30 de abril de 1983 – Tanques soldados para armazenamento de petróleo e 
derivados. 

NBR 8163:2014 - de 09 de janeiro de 2014 – Transportadores contínuos — Transportadores de correia — 
Espessuras de correias transportadoras e suas coberturas. 

NBR 8419:1992 Versão Corrigida: 1996 - de 30 de abril de 1996 – Apresentação de projetos de aterros 
sanitários de resíduos sólidos urbanos – Procedimento. 

NBR 8843:1996 - de 30 de julho de 1996 – Aeroportos - Gerenciamento de resíduos sólidos. 

NBR 9191:2008 - de 26 de maio de 2008 – Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Requisitos e 
métodos de ensaio. 

NBR  9229:1986  Versão  Corrigida:  1988  -  de  30  de  janeiro  de  1986  –  Mantas  de  butil  para 
impermeabilização - Especificação. 

NBR 9574:2008 - de 01 de dezembro de 2008 – Execução de impermeabilização. 

NBR 9575:2010 - de 17 de setembro de 2010 – Impermeabilização - Seleção e projeto. 

NBR 9690:2007 - de 10 de dezembro de 2007 – Impermeabilização - Mantas de cloreto de polivinila 
(PVC). 

NBR 9735:2016 - de 30 de maio de 2016 – Conjunto de equipamentos para emergências no transporte 
terrestre de produtos perigosos. 

NBR 9800:1987 - de 30 de abril de 1987 – Critérios para lançamento de efluentes líquidos industriais no 
sistema coletor público de esgoto sanitário - Procedimento. 

NBR 10004:2004 - de 31 de maio de 2004 – Resíduos Sólidos – Classificação. 

NBR 10005:2004 - de 31 de maio de 2004 – Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos 
sólidos. 

NBR 10006:2004 - de 31 de maio de 2004 – Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de 
resíduos sólidos. 

NBR 10007:2004 - de 31 de maio de 2004 – Amostragem de resíduos sólidos. 

NBR 10157:1987 - de 30 de dezembro de 1987 – Aterros de resíduos perigosos - Critérios para projeto, 
construção e operação – Procedimento. 

NBR 10664:1989 - de 30 de abril de 1989 – Águas - Determinação de resíduos (sólidos) - Método 
gravimétrico - Método de ensaio. 

NBR 11174:1990 - de 30 de julho de 1990 – Armazenamento de Resíduos Classes II - Não Inertes e III - 
Inertes – Procedimento. 
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NBR 11175:1990 - de 30 de julho de 1990 – Incineração de Resíduos Sólidos Perigosos – Padrões de 
desempenho – Procedimento. 

NBR  12235:1992  -  de  30  de  abril  de  1992  –  Armazenamento  de  Resíduos  Sólidos  Perigosos  – 
Procedimento. 

NBR 12807:2013 - de 15 de maio de 2013 – Resíduos de Serviços de Saúde — Terminologia. 

NBR 12808:2016 - de 14 de abril de 2016 – Resíduos de Serviço de Saúde - Classificação. 

NBR 12809:2013 - de 19 de abril de 2013 – Resíduos de Serviços de Saúde — Gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde intraestabelecimento. 

NBR  12810:2016  -  de  14  de  abril  de  2016  – Resíduos de serviços de saúde  — Gerenciamento 
extraestabelecimento — Requisitos. 

NBR 12980:1993 - de 30 de agosto de 1993 – Coleta, Varrição e Acondicionamento de Resíduos Sólidos 
Urbanos – Terminologia. 

NBR 12988:1993 - de 30 de setembro de 1993 – Líquidos livres - Verificação em amostra de resíduos - 
Método de ensaio. 

NBR 13028:2006 - de 04 de novembro de 2006 – Mineração - Elaboração e apresentação de projeto de 
barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água. 

NBR 13056:2000 - de 28 de fevereiro de 2000 – Filmes plásticos - Verificação da transparência - Método 
de ensaio. 

NBR 13221:2010 - de 08 de novembro de 2017 – Transporte Terrestre de Resíduos. 

NBR 13230:2008 - de 17 de novembro de 2008 – Embalagens e Acondicionamento - plásticos recicláveis 
- Identificação e simbologia. 

NBR 13332:2010 - de 26 de novembro de 2010 – Implementos Rodoviários – Coletor-compactador de 
resíduos sólidos e seus principais componentes – Terminologia. 

NBR 13334:2007 - de 15 de outubro de 2007 – Contentor Metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para 
coleta de resíduos sólidos por coletores-compactadores de carregamento traseiro – Requisitos. 

NBR 13463:1995 - de 30 de setembro de 1995 – Coleta de Resíduos Sólidos. 

NBR 13464:1995 - de 30 de setembro de 1995 – Varrição de vias e logradouros públicos. 

NBR 13591:1996 - de 30 de março de 1996 – Compostagem - Terminologia. 

NBR 13741:1996 - de 30 de novembro de 1996 – Destinação de Bifenilas Policloradas. 

NBR 13781:2009 - de 12 de abril de 2009 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - 
Manuseio e instalação de tanque subterrâneo. 

NBR 13783:2014 - de 17 de abril de 2014 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - 
Instalação dos componentes do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC). 

NBR 13784:2014 - de 17 de abril de 2014 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - 
Seleção de métodos para detecção de vazamentos e ensaios de estanqueidade em sistemas de 
armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC). 
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NBR 13786: 2014 - de 24 de dezembro de 2014 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e 
combustíveis - Seleção dos componentes do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis 
(SASC). 

NBR 13787:2014 - de 17 de abril de 2014 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis - 
Instalação dos componentes do sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis (SASC). 

NBR 13842:2008 - de 18 de agosto de 2008 – Artigos Têxteis Hospitalares - Determinação de pureza 
(resíduos de incineração, corantes corretivos, substâncias gordurosas e de substâncias solúveis em água). 

NBR 13853:1997 - de 30 de maio de 1997 – Coletores para Resíduos de Serviços de Saúde perfurantes 
ou cortantes - Requisitos e métodos de ensaio. 

NBR 13894:1997 - de 30 de junho de 1997 – Tratamento no Solo (landfarming). 

NBR 13896:1997 - de 30 de junho de 1997 – Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para projeto, 
implantação e operação. 

NBR 14599:2014 Versão Corrigida: 2015 - de 24 de outubro de 2014 – Implementos Rodoviários – 
Requisitos de Segurança para coletores-compactadores de resíduos sólidos. 

NBR  14619:2017  -  de  16  de  agosto  de  2017  –  Transporte  Terrestre  de  Produtos  Perigosos  – 
Incompatibilidade Química. 

NBR 14652:2013 - de 11 de junho de 2013 – Implementos Rodoviários — Coletor-transportador de 
resíduos de serviços de saúde — Requisitos de construção e inspeção. 

NBR  14725-1:2009  Versão  Corrigida:  2010  -  de  26  de  agosto  de  2009  – Produtos químicos — 
Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Parte 1: Terminologia. 

NBR  14725-2:2009  Versão  Corrigida:  2010  -  de  26  de  agosto  de  2009  – Produtos químicos — 
Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Parte 2: Sistema de classificação de perigo. 

NBR 14725-3:2012 Versão Corrigida 3: 2015 - de 14 de junho de 2012  – Produtos químicos — 
Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Parte 3: Rotulagem. 

NBR 14725-4:2014 - de 19 de novembro de 2014 – Produtos químicos — Informações sobre segurança, 
saúde e meio ambiente - Parte 4: Ficha de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ). 

NBR 14879:2011 - de 06 de janeiro de 2011 – Implementos Rodoviários - Coletor-compactador de 
resíduos sólidos - Definição do volume. 

NBR 14973:2010 - de 10 de dezembro de 2010 – Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis 
- Desativação, remoção, destinação, preparação e adaptação de tanques subterrâneos usados. 

NBR 15051:2004 - de 31 de março de 2004 – Laboratórios Clínicos - Gerenciamento de resíduos. 

NBR 15112:2004 - de 30 de junho de 2004 – Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - 
Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR 15113:2004 - de 30 de junho de 2004 – Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Inertes - 
Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

NBR  15114:2004  -  de  30  de  junho  de  2004  – Resíduos Sólidos da Construção Civil  - Áreas de 
Reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação. 
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NBR 15115:2004 - de 30 de junho de 2004 – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil - Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos. 

NBR 15116:2004 - de 31 de agosto de 2004 – Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção 
Civil - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - Requisitos. 

NBR 15448-1:2008 - de 14 de janeiro de 2008 – Embalagens Plásticas Degradáveis e/ou de fontes 
renováveis - Parte 1: Terminologia. 

NBR 15448-2:2008 - de 14 de janeiro de 2008 – Embalagens Plásticas Degradáveis e/ou de fontes 
renováveis - Parte 2: Biodegradação e compostagem - Requisitos e métodos de ensaio. 

NBR 15495-1:2007 Versão Corrigida 2: 2009 - de 18 de junho de 2007 – Poços de monitoramento de 
águas subterrâneas em aquíferos granulares. Parte 1: Projeto e construção. 

NBR 15495-2:2008 - de 21 de julho de 2008 – Poços de monitoramento de águas subterrâneas em 
aquíferos granulares. Parte 2: Desenvolvimento. 

NBR 15702:2009 - de 05 de maio de 2009 – Areia Descartada de Fundição - Diretrizes para aplicação em 
asfalto e em aterro sanitário. 

NBR 15833:2010 - de 13 de maio de 2010 – Manufatura Reversa – Aparelhos de refrigeração. 

NBR 15849:2010 - de 14 de junho de 2010 – Resíduos Sólidos Urbanos - Aterros sanitários de pequeno 
porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e encerramento. 

NBR 15911-1:2010 Versão Corrigida: 2011 - de 03 de dezembro de 2010 – Contentor Móvel de Plástico 
- Parte 1: Requisitos gerais. 

NBR 15911-2:2010 Versão Corrigida: 2011 - de 03 de dezembro de 2010 – Contentor Móvel de Plástico 
- Parte 2: Contentor de duas rodas, com capacidade de 120 L, 240 L e 360 L, destinado à coleta de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde (RSS) por coletor compactador. 

NBR 15911-3:2010 Versão Corrigida: 2011 – de 03 de dezembro de 2010 – Contentor Móvel de Plástico 
- Parte 3: Contentor de quatro rodas com capacidade de 660 L, 770 L e 1 000 L, destinado à coleta de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) e de saúde (RSS) por coletor compactador. 

NBR 15911-4:2010 - de 03 de dezembro de 2010 – Contentor Móvel de Plástico - Parte 4: Métodos de 
ensaio. 

NBR  15984:2011  -  de  27  de  setembro  de  2011  –  Areia  Descartada  de  Fundição  –  Central  de 
processamento, armazenamento e destinação (CPAD). 

NBR 16156:2013 - de 18 de março de 2013 – Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos — Requisitos 
para atividade de manufatura reversa. 

NBR 16434:2015 - de 01 de setembro de 2015 – Amostragem de resíduos sólidos, solos e sedimentos - 
Análise de compostos orgânicos voláteis (COV) – Procedimento. 

NBR 16725:2014 - de 21 de agosto de 2014 – Resíduo Químico — Informações sobre Segurança, saúde 
e meio ambiente — Ficha com dados de Segurança de resíduos químicos (FDSR) e rotulagem. 

NORMAS ABNT ISSO 

NBR ISO 6747:2015 - de 19 de maio de 2015 –Máquinas rodoviárias - Buldôzeres - Terminologia e 
especificações comerciais. 
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NBR  ISO  8811:2002  -  de  30  de  julho  de  2002 – Máquinas Rodoviárias - Rolos-compactadores - 
Terminologia e especificações comerciais. 

NBR ISO 15799:2011 - de 30 de setembro de 2011 – Qualidade do Solo — Guia para caracterização 
ecotoxicológica de solos e materiais de solo. 

NBR ISO 20474-11:2010 - de 29 de junho de 2010 – Máquinas Rodoviárias – Segurança – Parte 11: 
Requisitos para compactadores de aterro. 

 
3.4 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 
 

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

Constituição do Estado do Rio de Janeiro - de 05 de outubro de 1989. (Texto atualizado até a Emenda 
Constitucional nº 53, de 26 de junho de 2012). 

Emenda Constitucional nº 15 - de 15 de dezembro de 2000 – Altera o caput, o § 2º e acrescenta um § 
3º ao artigo 263 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

Emenda Constitucional nº 70 - de 12 de dezembro de 2017 – Modifica o artigo 263 e acrescenta os 
parágrafos 6º e 7º ao artigo 183 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

LEIS ESTADUAIS 

Lei Estadual nº 466 - de 21 de outubro de 1981 – Dispõe sobre o zoneamento industrial na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 759 - de 22 de junho de 1984 – Dispõe sobre a recuperação de materiais utilizados pelos 
órgãos da administração estadual. 

Lei Estadual nº 855 - de 17 de junho de 1985 – Dispõe sobre a divulgação, pelo poder executivo, dos 
dados relativos ao controle da poluição no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 940 - de 17 de dezembro de 1985 – Dispõe sobre a preservação da coleção hídrica e o 
tratamento de águas residuárias e resíduos provenientes de indústrias sucro-alcooleiras das regiões 
canavieiras do Estado. 

Lei Estadual nº 1.060 - de 10 de novembro de 1986 – Institui o Fundo Especial de Controle Ambiental - 
FECAM e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 1.228 - de 17 de novembro de 1987 – Proíbe a criação de depósitos de lixo atômico ou 
rejeitos radioativos no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 1.356 - de 03 de outubro de 1988 – Dispõe sobre os procedimentos vinculados à 
elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto ambiental. 

Lei Estadual nº 1.361 - de 06 de outubro de 1988 – Regula a estocagem, o processamento e a 
disposição final de resíduos industriais tóxicos. 

Lei Estadual nº 1.561 - de 09 de novembro de 1989 – Obriga o uso de sacos ou recipientes coletores de 
lixo ao lado de barracas, “estantes” ou carroças, para recolhimento de materiais inservíveis, provenientes 
da comercialização. 

Lei  Estadual  nº  1.831  -  de  06  de  julho  de  1991  –  Cria  a  obrigatoriedade  das  escolas  públicas 
procederem à coleta seletiva do lixo no Estado do Rio de Janeiro. 
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Lei Estadual nº 1.855 -  de 02 de setembro de 1991  – Regula a atividade de Organizações Não 
Governamentais Ambientalistas como Cooperativas Ecológicas no Rio de Janeiro. 

Lei  Estadual  nº  1.898  -  de  26  de  novembro  de  1991  – Dispõe sobre a realização de auditorias 
ambientais. 

Lei Estadual nº 1.912 - de 16 de dezembro de 1991 – Altera o 1º parágrafo da Lei 1.356, de 03 de 
outubro de 1988. 

Lei Estadual nº 1.988 - de 23 de abril de 1992 – Insere nos currículos escolares dos cursos de 1º e 2º 
graus das redes públicas e particulares a disciplina de meio ambiente. 

Lei Estadual nº 2.011 - de 10 de julho de 1992 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da implementação de 
programa de redução de resíduos. 

Lei Estadual nº 2.060 - de 28 de janeiro de 1993 – Dispõe sobre a coleta de lixo hospitalar e dá outras 
providências. 

Lei Estadual nº 2.061 - de 28 de janeiro de 1993 – Determina que toda e qualquer espécie de resíduos, 
decorrentes de aplicação em clientes da área médica e odontológica, sejam incinerados. 

Lei Estadual nº 2.083 - de 12 de fevereiro de 1993 – Cria o programa permanente de reaproveitamento 
de papel para fins didáticos. 

Lei Estadual nº 2.191 - de 09 de dezembro de 1993 – Acresce novas atribuições às cooperativas 
ecológicas. 

Lei Estadual nº 2.419 - de 20 de julho de 1995 – Cria em áreas administradas pelo Estado e os 
municípios depósitos para recolhimento de lixo reciclável mediante convênios firmados com as 
companhias de limpeza urbana municipais ou suas contratadas e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 2.535 - de 08 de abril de 1996 – Acrescenta dispositivos à Lei 1.356, de 03 de outubro de 
1988. 

Lei Estadual nº 2.794 - de 17 de setembro de 1997 – Dispõe sobre aterros sanitários na forma que 
menciona. 

Lei Estadual nº 2.894 - de 05 de março de 1998 – Revoga o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 1.356 de 03 
de outubro de 1988. 

Lei Estadual nº 2.939 - de 08 de maio de 1998 – Dispõe sobre o transporte e armazenamento de 
baterias usadas de telefones celulares, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.007 - de 09 de julho de 1998 – Dispõe sobre o transporte, armazenamento e queima 
de resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 3.009 - de 13 de julho de 1998 – Proíbe o despejo de lixo em locais públicos e dá outras 
providências. 

Lei Estadual nº 3.102 - de 16 de novembro de 1998 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de que todos os 
panfletos publicitários contenham a recomendação: "Não jogue este impresso na via pública”. 

Lei Estadual nº 3.111 - de 18 de novembro de 1998 – Complementa a Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 
1988, estabelecendo o princípio de análise coletiva de EIA/RIMA, quando numa mesma bacia hidrográfica. 

Lei Estadual nº 3.206 - de 12 de abril de 1999 –  Autoriza o poder executivo  a criar normas e 
procedimentos para o serviço da coleta, reciclagem e disposição final de garrafas e embalagens plásticas 
no Estado do Rio de Janeiro. 
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Lei Estadual nº 3.227 - de 05 de julho de 1999 – Dispõe sobre o destino dos resíduos de prata. 

Lei Estadual nº 3.325 - de 17 de dezembro de 1999 – Dispõe sobre a educação ambiental, institui a 
Política Estadual de Educação Ambiental, cria o Programa Estadual de Educação Ambiental e 
complementa a Lei Federal nº 9795/99 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 3.341 - de 29 de dezembro de 1999 – Altera o Artigo 10 da Lei nº 1.898, de 26 de 
novembro de 1991, que “Dispõe sobre a realização de Auditorias Ambientais”. 

Lei Estadual nº 3.369 - de 07 de janeiro de 2000 – Estabelece normas para a destinação final de 
garrafas plásticas e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.373 - de 24 de março de 2000 – Proíbe o uso da substância denominada ascarel no 
território do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 3.415 - de 29 de maio de 2000 – Dispõe sobre a coleta de baterias de telefones celulares 
e de veículos automotores, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.443 - de 14 de julho de 2000 – Regulamenta o Artigo 27 das disposições transitórias e 
os artigos 261 e 271 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, estabelece a criação dos conselhos 
gestores para as unidades de conservação estaduais e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.467 - de 14 de setembro de 2000 – Dispõe sobre as sanções administrativas de 
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.471 - de 04 de outubro de 2000 – Altera a Lei nº 1.898, de 26 de novembro de 1991, 
que dispõe sobre a realização de Auditorias Ambientais. 

Lei Estadual nº 3.520 - de 27 de dezembro de 2000 – Altera a redação dos artigos 2º, 4º e 9º da Lei nº 
1.060/86, e dá outras providências. (Institui o Fundo Especial de Controle Ambiental - FECAM). 

Lei Estadual nº 3.579 - de 07 de junho de 2001 – Dispõe sobre a substituição progressiva da produção e 
da comercialização de produtos que contenham asbesto e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.606 - de 13 de julho de 2001 – Institui a obrigatoriedade das empresas produtoras de 
disquetes ao recolhimento dos mesmos quando inutilizados, dando destinação final adequada, sem causar 
poluição ambiental. 

Lei Estadual nº 3.755 - de 07 de janeiro de 2002 – Autoriza o poder executivo a financiar a formação de 
cooperativas com a finalidade que menciona. 

Lei Estadual nº 3.801 - de 03 de abril de 2002 – Institui e impõe normas de segurança para operações 
de exploração, produção, estocagem e transporte de petróleo e seus derivados, no âmbito do estado do 
Rio de Janeiro, regulamenta em parte o Art. 276 da Constituição Estadual e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 3.935 - de 06 de setembro de 2002 – Autoriza o poder executivo estadual a conceder 
prêmios para os municípios que tratam adequadamente o lixo por eles produzido. 

Lei Estadual nº 3.972 - 24 de setembro de 2002 – Dispõe sobre o uso, a produção, o consumo; o 
comércio, o transporte interno, o armazenamento, o destino final dos resíduos e embalagens, de 
agrotóxicos e de seus componentes e afins e, bem assim, o controle, inspeção e fiscalização, e dá outras 
providências. 

Lei Estadual nº 3.991 - de 18 de outubro de 2002 – Acrescenta o parágrafo único ao Art. 2º da Lei nº 
3.206 de 12 de abril de 1999, nos termos que menciona. 

Lei Estadual nº 4.178 - de 29 de setembro de 2003 – Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais 
para as indústrias do setor de reciclagem e do setor metal mecânico de Nova Friburgo e dá outras 
providências. 
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Lei Estadual nº 4.191 - de 30 de setembro de 2003 – Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 4.235 - de 02 de dezembro de 2003 – Altera a Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988, 
que dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto 
ambiental. 

Lei Estadual nº 4.321 - de 10 de maio de 2004 – Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e dá 
outras providências. 

Lei Estadual nº 4.367 - de 28 de junho de 2004 – Modifica dispositivos da Lei nº 4177/03, Lei nº 4178/03 
e Lei nº 4189/03. 

Lei Estadual nº 4.516 - de 13 de janeiro de 2005 – Modifica as Leis nº 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 
4176, 4177, 4178, 4181, 4182, 4185, 4186, todas datadas de 29 de setembro de 2003. 

Lei Estadual nº 4.517 - de 18 de janeiro de 2005 – Modifica a Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988 que 
dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto 
ambiental. 

Lei Estadual nº 4.556 - de 06 de junho de 2005 – Cria, estrutura, dispõe sobre o funcionamento da 
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro - AGENERSA, e dá 
outras providências. 

Lei Estadual nº 4.645 - de 23 de novembro de 2005 – Dispõe sobre o ensino de noções de reciclagem. 

Lei Estadual nº 4.829 - de 30 de agosto de 2006 – Institui a Política de Reciclagem de Entulhos de 
Construção Civil e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 4.836 - de 30 de agosto de 2006 – Torna obrigatório que os estabelecimentos situados 
no Estado do Rio de Janeiro, que comercializam aparelhos celulares, coloquem à disposição dos usuários 
lixeira para a coleta de aparelhos e seus acessórios, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 4.845 - de 19 de setembro de 2006 – Institui no calendário oficial do Estado do Rio de 
Janeiro o Dia dos Catadores de Lixo, como data para reverenciar tais atores informais e indispensáveis à 
preservação do meio ambiente. 

Lei Estadual nº 4.943 - de 20 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre a implantação de aterros sanitários 
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 4.959 - de 20 de dezembro de 2006 – Autoriza o poder executivo a instituir o programa 
de reciclagem de papel, no âmbito da administração pública estadual, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.000 - de 08 de março de 2007 – Altera a Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988 que 
dispõe sobre os procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto 
ambiental. 

Lei Estadual nº 5.023 - de 27 de abril de 2007 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de serem incluídos no 
EIA-RIMA (Estudo de Impacto Ambiental) de aterro sanitário, os projetos de estações de transferência de 
resíduos sólidos. 

Lei Estadual nº 5.065 - de 05 de julho de 2007 – Institui programa estadual de tratamento e reciclagem 
de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e de uso culinário. 

Lei Estadual nº 5.100 - de 04 de outubro de 2007 – Altera a Lei n.º 2.664, de 27 de dezembro de 1996, 
que trata da repartição aos municípios da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto da 
arrecadação do ICMS, incluindo o critério de conservação ambiental, e dá outras providências. 
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Lei Estadual nº 5.101 - de 04 de outubro de 2007 – Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do 
Ambiente - INEA e sobre outras providências para maior eficiência na execução das políticas estaduais de 
meio ambiente, de recursos hídricos e florestais. 

Lei Estadual nº 5.131 - de 14 de novembro de 2007 – Torna obrigatório que os estabelecimentos 
situados no Estado do Rio de Janeiro, que comercializam lâmpadas fluorescentes, coloquem à disposição 
dos consumidores lixeira para sua coleta quando descartadas ou inutilizadas, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.185 - de 14 de janeiro de 2008 – Fica determinada a utilização de seringas de agulha 
retrátil no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 5.192 - de 15 de janeiro de 2008 – Dispõe sobre a elaboração do Plano Diretor 
Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 5.417 - de 24 de março de 2009 – Regulamenta determinação contida no artigo 21 da Lei 
n° 3325, de 17 de dezembro de 1999, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.438 - de 17 de abril de 2009 – Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização 
Ambiental no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.502 - de 15 de julho de 2009 – Dispõe sobre a substituição e recolhimento de sacolas 
plásticas em estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Rio de Janeiro como forma de colocá- 
las à disposição do ciclo de reciclagem e proteção ao meio ambiente fluminense e acrescenta o artigo 98- 
A à Lei nº 3.467 de 2.000. 

Lei Estadual nº 5.531 - de 02 de setembro de 2009 – Altera a Lei nº 5.185, de 14 de janeiro de 2008, 
pela qual fica determinada a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 5.541 - de 17 de setembro de 2009 – Disciplina a comercialização e o descarte de óleos 
lubrificantes e de filtros de óleo, na forma da Resolução CONAMA nº 362, de 23 de junho de 2005. 

Lei Estadual nº 5.549 - de 25 de setembro de 2009 – Estabelece diretrizes para a verificação da 
segurança de barragem de efluentes industriais. 

Lei Estadual nº 5.629 - de 29 de dezembro de 2009 – Altera a Lei nº 5.438, de 17 de abril de 2009, que 
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadas de Recursos 
Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 5.690 - de 14 de abril de 2010 – Institui a Política Estadual sobre Mudança Global do 
Clima e Desenvolvimento Sustentável e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.696 - de 19 de abril de 2010 – Institui o “Dia da Educação Ambiental” no Estado do Rio 
de Janeiro. 

Lei Estadual nº 5.928 - de 25 de março de 2011 – Obriga a divulgação, nas embalagens, do tempo 
natural de degradação e das formas de descarte final dos produtos potencialmente nocivos ao ambiente e 
dá outras providências. 

Lei Estadual nº 5.968 - de 06 de maio de 2011 – Obriga a divulgação, no rótulo das embalagens de óleo 
comestível, da informação sobre a destinação correta do produto após o uso, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 6.333 - de 15 de outubro de 2012 – Autoriza o poder público executivo a participar do 
consórcio público de gestão de resíduos sólidos da baixada fluminense, integrado pelos municípios de 
Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti para, em regime de 
gestão associada executar os serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. 
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Lei Estadual nº 6.334 - de 15 de outubro de 2012 – Autoriza o poder público executivo a participar dos 
seguintes consórcios doravante denominados: Lagos1; Centro Sul 1; Sul Fluminense 2; Vale do Café; 
Noroeste; Serrana 1; Serrana 2; para todos, em regime de Gestão associada executar os serviços públicos 
de manejo de resíduos sólidos. 

Lei Estadual nº 6.361 - de 18 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre a Política Estadual de Gás Natural 
Renovável - GNR. 

Lei Estadual nº 6.362 - de 19 de dezembro de 2012 – Estabelece normas suplementares sobre o 
gerenciamento estadual para disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos em aterros 
sanitários. 

Lei Estadual nº 6.408 - de 12 de março de 2013 – Torna obrigatória todas as edificações residenciais 
com mais de três andares no Estado do Rio de Janeiro a disponibilizarem recipientes para coleta seletiva 
de lixo. 

Lei Estadual nº 6.439 - de 26 de abril de 2013 – Dispõe sobre o programa de incentivo à modernização, 
renovação e sustentabilidade da frota de caminhões do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 6.470 - de 12 de junho de 2013 – Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins 
lucrativos como organizações sociais, no âmbito da promoção de atividades desportivas e lazer, mediante 
contrato de gestão, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 6.572 - de 31 de outubro de 2013 – Dispõe sobre a compensação devida pelo 
empreendedor responsável por atividade de significativo impacto ambiental no Estado do Rio de Janeiro, 
institui a contribuição por serviços ecossistêmicos nos termos da Lei Federal 9.985/00, e dá outras 
providências. 

Lei Estadual nº 6.633 - de 16 de dezembro de 2013 – Institui o programa “RIO É LIMPEZA” em áreas e 
logradouros públicos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, com base na Lei nº 3.009, de 31 de julho de 
1998, conforme especifica. 

Lei Estadual nº 6.635 - de 18 de dezembro de 2013 – Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos 
sólidos hospitalares e dos serviços de saúde no Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 6.724 - de 25 de março de 2014 – Obriga as empresas de coleta de resíduos sólidos 
urbanos do Estado do Rio de Janeiro a vacinar contra a hepatite "A" todos os funcionários que trabalham 
na coleta de lixo. 

Lei Estadual nº 6.805 - de 18 de junho de 2014 – Inclui artigos na Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 
2003 – Política Estadual de Resíduos Sólidos, instituindo a obrigação da implementação de sistemas de 
logística reversa para resíduos eletroeletrônicos, agrotóxicos, pneus e óleos lubrificantes no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 6.862 - de 15 de julho de 2014 – Obriga as empresas que prestam serviço de remoção e 
transporte de lixo a equiparem com rastreador nos veículos utilizados nessa remoção e transporte. 

Lei Estadual nº 6.863 - de 07 de agosto de 2014 – Altera a Lei nº 6.439, de 26 de abril de 2013, que 
“Dispõe sobre o programa de incentivo à modernização, renovação e sustentabilidade da frota de 
caminhões do Estado do Rio de Janeiro”. 

Lei Estadual nº 6.894 - de 23 de setembro de 2014 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
coletores de chorume nos caminhões de lixo que transitam por vias estaduais. 

Lei Estadual nº 7.021 - de 11 de junho de 2015 – Institui, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o 
programa de aproveitamento de madeira de podas de árvores - PAMPA, e dá outras providências. 
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Lei Estadual nº 7.070 - de 05 de outubro de 2015 – Altera a Lei n° 6.470, de 12 de junho de 2013, que 
dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, no âmbito da 
promoção de atividades desportivas e lazer, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 7.086 - de 19 de outubro de 2015 – Institui o programa de incentivos à criação e 
fortalecimento de cooperativas de trabalho. 

Lei Estadual nº 7.137 - de 17 de dezembro de 2015 – Fica autorizado o Poder Executivo a conceder 
isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS a circulação e 
comercialização de produtos derivados de reciclados da construção civil. 

Lei Estadual nº 7.159 - de 17 de dezembro de 2015 – Dispõe sobre a criação do Programa "Incentivo a 
Coleta Seletiva" no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.182 - de 29 de dezembro de 2015 – Institui a Taxa de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização Ambiental das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Produção de Petróleo e Gás – 
TFPG no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.184 - de 30 de dezembro de 2015 – Institui a Taxa de Controle, Monitoramento e 
Fiscalização Ambiental das Atividades de Geração, Transmissão e ou Distribuição de Energia Elétrica de 
Origem Hidráulica, Térmica e Termonuclear – TFGE no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.214 - de 18 de janeiro de 2016 – Altera o Inc. II do Art. 5º da Lei nº 3.325, de 17 de 
dezembro de 1999, que dispõe sobre a educação ambiental no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá 
outras providências. 

Lei Estadual nº 7.279 - de 18 de maio de 2016 – Institui o dia estadual do cooperativismo no Estado do 
Rio de Janeiro a ser comemorado no dia 20 de outubro. 

Lei Estadual nº 7.313 - de 14 de junho de 2016 – Dispõe sobre o descarte e coleta dos filtros de cigarros 
para reciclagem e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 7.421 - de 23 de agosto de 2016 – Altera a Lei nº 5.438 de 17 de abril de 2009 que 
institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 
Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental no Estado do Rio de Janeiro e dá outras 
providências. 

Lei Estadual nº 7.449 - de 13 de outubro de 2016 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de recolhimento e 
disposição final ambientalmente adequada aos animais mortos em estradas no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.495 - de 05 de dezembro de 2016 – Fica o Governo do Estado do Rio de Janeiro 
impedido de conceder por 2 (dois) anos novos incentivos fiscais ou benefícios de natureza tributária de 
quais decorram renúncias de receitas, novos financiamentos, fomentos econômicos ou investimentos 
estruturantes a empresas sediadas ou venham a se instalar no Estado do Rio de Janeiro, na forma de Lei. 
Lei com vencimento previsto para 31 de dezembro de 2018 

Lei Estadual nº 7.510 - de 10 de janeiro de 2017 – Dispõe sobre a utilização de embalagens retornáveis 
para acondicionamento, transporte e comercialização de frutas, verduras e legumes com a devida 
higienização nas centrais de abastecimento do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.511 - de 10 de janeiro de 2017 – Modifica a Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007 que 
dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e sobre outras providências para maior 
eficiência na execução das políticas estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais. 
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Lei Estadual nº 7.532 - de 13 de março de 2017 – Inclui parágrafo segundo no artigo 18 da Lei 6.470, de 
12 de junho de 2013 e renumera-se os demais. 

Lei Estadual nº 7.612 - de 31 de maio de 2017 – Altera a Lei n° 5.928 de 25 de março de 2011, que 
obriga a divulgação, nas embalagens, do tempo natural de degradação e das formas de descartes final 
dos produtos potencialmente nocivos ao ambiente e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 7.617 - de 06 de junho de 2017 – Dispõe sobre a utilização de massa asfáltica produzida 
com borracha de pneumáticos inservíveis provenientes de reciclagem. 

Lei Estadual nº 7.634 - de 23 de junho de 2017 – Estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva 
em benefício da inclusão sócio produtiva dos catadores. 

Lei Estadual nº 7.657 - de 02 de agosto de 2017 – Dispõe sobre as restrições a incentivos fiscais 
durante o regime de recuperação fiscal e sobre mecanismos de governança, transparência controle e 
acompanhamento e altera dispositivos da Lei nº 7495, de 5 de dezembro de 2016. Lei com vencimento 
previsto para 31 de dezembro de 2018 

Lei Estadual nº 7.742 - de 11 de outubro de 2017 – Cria a Política Estadual de Educação de Consumo 
Sustentável no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.768 - de 06 de novembro de 2017 – Institui o Programa de Reciclagem do Coco Verde 
no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei  Estadual  nº  7.770  -  de  06  de  novembro  de  2017  – Institui a Política Estadual de Apoio ao 
Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei Estadual nº 7.873 - de 02 de março de 2018 – Altera a Lei Estadual nº 5.968, de 06 de maio de 2011 
que obriga a divulgação, no rótulo das embalagens de óleo comestível, da informação sobre a destinação 
correta do produto após o uso, e dá outras providências. 

Lei Estadual nº 7.906 - de 14 de março de 2018 – Altera a Lei Estadual nº 7.495, de 05 de dezembro de 
2016 e dá outras providências. Lei com vencimento previsto para 31 de dezembro de 2018 

Lei Estadual nº 7.913 - de 14 de março de 2018 – Altera a Lei Estadual nº 7.617, de 06 de junho de 2017 
e dá outras providências. 

DECRETOS-LEI ESTADUAIS 

Decreto-Lei Estadual nº 134 - de 16 de junho de 1975 – Dispõe sobre a prevenção e o controle da 
poluição do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

DECRETOS ESTADUAIS 

Decreto Estadual nº 21.470-A - de 05 de junho de 1995 – Regulamenta a Lei nº 1.898, de 26 de 
novembro de 1991, que "Dispõe sobre a realização de Auditorias Ambientais". 

Decreto Estadual nº 26.174 - de 14 de abril de 2000 – Institui o Conselho Gestor da Baía de Guanabara 
e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 27.599 - de 18 de dezembro de 2000 – Institui o Grupo Interdisciplinar de Educação 
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 31.339 - de 04 de junho de 2002 – Institui o Programa de Fomento ao 
Desenvolvimento Industrial Sustentável do Estado do Rio de Janeiro - Rio Ecopólo e dá outras 
providências. 
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Decreto Estadual nº 31.819 - de 09 de setembro de 2002 – Regulamenta a Lei nº 3.369, de 07 de 
janeiro de 2000, que estabelece normas para a destinação final de garrafas plásticas e dá outras 
providências. 

Decreto  Estadual  nº  32.537  -  de  26  de  dezembro  de  2002  –  Institui  o  programa  de  apoio  ao 
desenvolvimento dos ecopólos de reciclagem do Estado do Rio de Janeiro. 

Decreto  Estadual  nº  38.618  -  de  08  de  dezembro  de  2005  –  Regulamenta  e  fixa  a  estrutura 
administrativa, atribuições e normas de funcionamento da AGENERSA. 

Decreto Estadual nº 40.431 - de 18 de dezembro de 2006 – Altera o Decreto Estadual nº 38.618, de 08 
de dezembro de 2005 que regulamenta e fixa estrutura administrativa, atribuições e normas de 
funcionamento da AGENERSA. 

Decreto Estadual nº 40.645 - de 08 de março de 2007 – Institui a separação dos resíduos recicláveis 
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, e dá 
outras providências. 

Decreto Estadual nº 41.084 - de 20 de dezembro de 2007 – Regulamenta a Lei nº 4.191, de 30 de 
setembro de 2003, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Decreto Estadual nº 41.122 - de 09 de janeiro de 2008 – Institui o plano diretor de gestão de resíduos 
sólidos da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

Decreto Estadual nº 41.752 - de 17 de março de 2009 – Regulamenta a Lei nº 5.131, de 14 de 
novembro de 2007. 

Decreto Estadual nº 41.844 - de 04 de maio de 2009 – Estabelece definições técnicas para alocação do 
percentual a ser distribuído aos municípios em função do ICMS Ecológico. 

Decreto Estadual nº 42.552 - de 12 de julho de 2010 – Regulamenta a Lei nº 5.502 - uso de sacolas 
plásticas. 

Decreto  Estadual  nº  42.930  -  de  18  de  abril  de  2011  –  Cria  o  Programa  Estadual  Pacto  pelo 
Saneamento. 

Decreto Estadual nº 43.153 - 25 de agosto de 2011 – Dispõe sobre a participação do Estado do Rio de 
Janeiro nos consórcios públicos de direito público para a gestão associada e integrada de resíduos 
sólidos, garantindo sua sustentabilidade. 

Decreto Estadual nº 43.216 - de 30 de setembro de 2011 – Regulamenta a Lei nº 5.690, de 14 de abril 
de 2010, que dispõe sobre a Política Estadual sobre Mudança Global do Clima e desenvolvimento 
sustentável. 

Decreto Estadual nº 44.820 - de 03 de junho de 2014 – Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento 
Ambiental - SLAM e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 44.855 - de 26 de junho de 2014 – Regulamenta a Lei 6.361, de 12 de dezembro de 
2012, que dispõe sobre a Política Estadual de Gás Natural Renovável – GNR, e dá outras providências. 

Decreto Estadual nº 45.482 - de 04 de dezembro de 2015 – Altera o Decreto Estadual nº 44.820, de 03 
de junho de 2014, e dá outras providências. 

RESOLUÇÕES CONEMA 

Resolução CONEMA nº 05 - de 22 de dezembro de 2008 – Revoga a NT-574.R-0 - Padrões de Emissão 
de Poluentes do Ar para Processo de Destruição Térmica de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA 
nº 2.953, de 31/08/1993. 
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Resolução CONEMA nº 06 - de 22 de dezembro de 2008 – Revoga a DZ 1311.R-4 - Diretriz de 
Destinação de Resíduos. 

Resolução CONEMA nº 08 - de 22 de dezembro de 2008 – Revoga a IT 1.837.R-0 - Instrução Técnica 
para Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) das atividades de Extração Mineral enquadradas na Categoria 2, aprovada pela Deliberação 
CECA nº 2.362, de 11/06/1991. 

Resolução  CONEMA  nº  29  -  de  04  de  abril  de  2011  –  Estabelece  procedimentos  vinculados  à 
elaboração, à análise e à aprovação de Relatório Ambiental Simplificado - RAS. 

Resolução CONEMA nº 35 - de 15 de agosto de 2011 – Dispõe sobre Audiências Públicas no âmbito do 
licenciamento ambiental estadual. 

Resolução CONEMA nº 42 - de 17 de agosto de 2012 – Dispõe sobre as atividades que causam ou 
possam causar impacto ambiental local, fixa normas gerais de cooperação federativa nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 
naturais notáveis, à proteção do meio ambiente e ao combate à poluição em qualquer de suas formas, 
conforme previsto na Lei Complementar nº 140/2011, e dá outras providências. 

Resolução CONEMA nº 44 - de 14 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
identificação de eventual contaminação ambiental do solo e das águas subterrâneas por agentes químicos, 
no processo de licenciamento ambiental estadual. 

Resolução CONEMA nº 55 - de 13 de dezembro de 2013 – Estabelece procedimento de diferenciação 
mínima de cores para a coleta seletiva simples de resíduos sólidos urbanos e de resíduos de 
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, a ser adotado na identificação de coletores e 
veículos, transportadores para a separação de resíduos no estado do Rio de Janeiro. 

Resolução CONEMA nº 56 - de 13 de dezembro de 2013 – Estabelece critérios para a inexigibilidade de 
licenciamento ambiental para associações e cooperativas de catadores para atividade de recebimento, 
prensagem, enfardamento e armazenamento temporário de resíduos sólidos recicláveis não perigosos, 
inertes, oriundos de coleta seletiva. 

Resolução CONEMA nº 69 - de 16 de dezembro de 2015 – Estabelece procedimento simplificado para o 
licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos de baixo impacto ambiental no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro. 

DELIBERAÇÕES e RESOLUÇÕES INEA 

Deliberação INEA nº 15 - de 27 de setembro de 2010 – Estabelece o gerenciamento de embalagens 
usadas de óleo lubrificante. 

Resolução INEA nº 25 - de 20 de dezembro de 2010 – Estabelece procedimentos para requerimento das 
licenças ambientais das atividades ligadas à cadeia produtiva de reciclagem. 

Resolução INEA nº 50 - de 27 de fevereiro de 2012 – Estabelece procedimentos para elaboração de 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). 

Resolução INEA nº 52 - de 19 de março de 2012 – Estabelece os novos códigos para o enquadramento 
de empreendimentos  e atividades poluidores ou utilizadores de recursos  ambientais, bem como os 
capazes de causar degradação ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental. 

Resolução INEA nº 53 - de 27 de março de 2012 – Estabelece os novos critérios para a determinação do 
porte e potencial poluidor dos empreendimentos e atividades poluidores ou utilizadores de recursos 
ambientais, bem como os capazes de causar degradação ambiental, sujeitos ao licenciamento ambiental. 
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Resolução INEA nº 64 - de 12 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre a apresentação de inventário de 
emissões de gases de efeito estufa para fins de licenciamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro. 

Resolução INEA nº 65 - de 14 de dezembro de 2012 – Dispõe sobre a apresentação de plano de 
mitigação de emissões de gases de efeito estufa para fins de licenciamento ambiental no Estado do Rio de 
Janeiro. 

DIRETRIZES e NORMAS INEA 

Diretriz INEA DZ 0949.R-0 - de 09 de julho de 1982 – Diretriz de implantação do Programa "Bolsa de 
Resíduos” aprovada pela Deliberação CECA nº 307, de 17/06/1982. 

Diretriz INEA DZ 1314.R-0 - de 05 de outubro de 1993 – Diretriz para licenciamento de processos de 
destruição térmica de resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 2.968, de 14/09/1993. 

Diretriz INEA DZ 0041.R-13 - de 29 de agosto de 1997 – Diretriz para realização de Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, aprovada pela Deliberação 
CECA nº 3.663 de 28/08/1997. 

Diretriz INEA DZ - 1313.R-1 - de 09 de julho de 2001 – Diretriz para impermeabilização inferior e superior 
de aterros de resíduos industriais perigosos, aprovada pela Deliberação CECA nº 3.997, de 08/05/2001. 

Diretriz INEA DZ 0077.R-0 - de 22 de outubro de 2008 – Diretriz para encerramento de atividades 
potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, aprovada pela Resolução CONEMA nº 2, 
de 07/10/2008. 

Diretriz INEA DZ 0056.R-3 - de 14 de maio de 2010 – Diretriz para realização de auditoria ambiental, 
aprovada pela Resolução CONEMA nº 21, de 07/05/2010. 

Instrução Técnica INEA IT-1315.R-0 - de 05 de outubro de 1993 – Requerimento de Licenças para 
Unidades de Destruição Térmica de Resíduos, aprovada pela Deliberação CECA nº 2.972, de 14/09/1993. 

Instrução Técnica INEA IT-1302.R-1 - de 09 de dezembro de 1994 – Requerimento de Licenças para 
Aterros Sanitários, aprovada pela Deliberação CECA nº 3.326, de 29/11/1994. 

Instrução Técnica INEA IT-1304.R-5 - de 09 de julho de 2001 – Requerimento de Licenças para Aterros 
de Resíduos Industriais Perigosos, aprovada pela Deliberação CECA nº 3.996, de 08/05/2001. 

Instrução Técnica INEA IT-1318.R-2 - de 17 de junho de 2003 – Requerimento de Licenças para 
Unidades de Reciclagem e Compostagem, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.225, de 21/11/2002. 

Método FEEMA MF-1308.R-2 - de 10 de junho de 1985 – Método de Lixiviação de Resíduos Industriais 
em Meio Aquoso – Teste de Laboratório, aprovada pela Deliberação CECA nº 654, de 16/05/1985. 

Método FEEMA MF-1309.R-2 - de 10 de junho de 1985 – Método de Lixiviação de Resíduos Industriais 
em Meio Ácido – Teste de Laboratório, aprovada pela Deliberação CECA nº 653, de 16/05/1985. 

Norma Institucional NOI-INEA-12 - de 04 de março de 2015 – Metodologia para cálculo do Índice de 
Qualidade Operacional de Unidade de Tratamento Térmico por Autoclavagem de Resíduos de Serviço de 
Saúde (IQRSS), aprovada pela Deliberação INEA nº 31, de 04/03/2015. 

Norma Operacional NOP-INEA-01 - de 07 de dezembro de 2010 – Programa de Monitoramento de 
Emissões de Fontes Fixas para a Atmosfera - PROMON AR, aprovada pela Resolução CONEMA nº 26, 
de 22/11/2010. 

Norma Operacional NOP-INEA-05 - de 13 de julho de 2012 – Licenciamento Ambiental e Encerramento 
de Postos Revendedores de Combustíveis Líquidos e Gás Natural, aprovada pela Resolução CONEMA nº 
46, de 10/05/2013. 
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Norma Operacional NOP-INEA-28 - de 27 de abril de 2015 – Licenciamento das atividades de coleta e 
transporte rodoviário de resíduos de serviços de saúde, aprovada pela Deliberação INEA nº 112, de 
17/04/2015. 

Norma Operacional NOP-INEA-26 - de 29 de abril de 2015 – Licenciamento das atividades de coleta e 
transporte rodoviário de resíduos perigosos (Classe I) e não perigosos (Classes II A e II B), aprovada pela 
Deliberação INEA nº 113, de 17/04/2015. 

Norma Operacional NOP-INEA-27 - de 04 de maio de 2015 – Licenciamento das atividades de coleta e 
transporte rodoviário de resíduos da construção civil, aprovada pela Deliberação INEA nº 114, de 
17/04/2015. 

Norma Operacional NOP-INEA-35 - de 13 de março de 2018 – Norma Operacional para o Sistema 
Online de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema MTR. 

 
3.5 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 
 
Para um melhor entendimento da estrutura e necessidades de informações constantes no 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS de Duque de 
Caxias foram reunidos alguns textos normativos vigentes até o final de julho de 2017. 

 
 
Os temas pertinentes abordados neste documento foram: 

 

  Resíduos Sólidos; 
 

  Lixo; 
 

  Aterro; 
 

  Disposição final; 
 

  Lixão; 
 

  Chorume; 
 

  Biogás; 
 

  Coleta; 
 

  Coleta Seletiva; 
 

  Transporte; 
 

  Tratamento; 
 

  Tratamento Térmico de RSS; 
 

  Reciclagem; 
 

  Compostagem; 
 

  Digestão Anaeróbia; 
 

  Pirólise; 
 

  Incineração; 
 

  Autoclavagem; 
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  Catadores; 
 

  Cooperativas; 
 

  Educação Ambiental; 
 

  Meio Ambiente; 
 

  Ciclo de Vida dos Produtos; 
 

  Logística Reversa; e 
 

  Saneamento. 
 
 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias - de 05 de abril de 1990. 

LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 

Lei-Complementar Municipal nº 1 - de 31 de outubro de 2006 – Institui o plano diretor urbanístico do 
município de Duque de Caxias - RJ e estabelece diretrizes e normas para o ordenamento físico-territorial e 
urbano. 

LEIS MUNICIPAIS 

Lei Municipal nº 432 - de 08 de dezembro de 1981 – Transforma a Divisão de Limpeza Urbana em 
Coordenadoria de Limpeza Urbana, vinculada à Secretaria Municipal de Serviços Públicos. 

Lei Municipal nº 1.021 - de 11 de janeiro de 1991 – Cria o Departamento de Engenharia do Meio 
Ambiente e Geotécnica – DEMAG e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1.175 - de 12 de maio de 1993 – Cria a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Projetos Especiais – SEMAPE e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1.469 - de 20 de agosto de 1999 – Dispõe sobre a concessão e a permissão municipais 
de Serviços Públicos, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1.618 - de 28 de dezembro de 2001 – Cria o código de usos, funções e posturas 
urbanas do Município de Duque de Caxias, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1.664 - de 28 de novembro de 2002 – Institui o novo código tributário do município. 

Lei Municipal nº 1.767 - de 29 de dezembro de 2003 – Altera a lista de serviços do código tributário 
municipal, Lei nº 1.664 de 28.11.2002, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 1.910 - de 30 de setembro de 2005 – Institui a Taxa de Fiscalização de Lixo e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.022 - 30 de dezembro de 2006 – Dispõe sobre a política municipal de proteção, 
conservação e melhoria do meio ambiente, seus fins e mecanismo de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.089 - de 10 de novembro de 2007 – Institui a jornada de conscientização dos 
cuidados com o lixo e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.114 - de 14 de janeiro de 2008 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 
sistema neutralizador de odores nos veículos coletores compactadores de lixo no Município de Duque de 
Caxias e dá outras providências. 
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Lei Municipal nº 2.235, de 29 de janeiro de 2009 – Dispõe sobre a ordenação de elementos que compõe 
a paisagem urbana do Município de Duque de Caxias. 

Lei Municipal nº 2.246, de 03 de abril de 2009 – Obriga as empresas de transportes coletivos com 
concessão municipal a instalarem coletores de lixo no interior dos veículos e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.277 - de 29 de outubro de 2009 – Altera dispositivos da Lei nº 1.664/02, e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.372 - de 14 de janeiro de 2011 – Obriga os estabelecimentos comerciais do município 
de Duque de Caxias a divulgarem a Lei Estadual nº 5.502/09. 

Lei Municipal nº 2.373 - de 14 de janeiro de 2011 – Altera dispositivos da Lei nº 1.664/02, e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.430 - de 26 de dezembro de 2011 – Cria o Fundo de Revitalização e Valorização do 
Bairro Jardim Gramacho, e institui seu conselho gestor. 

Lei Municipal nº 2.443 - de 26 de dezembro de 2011 – Cria o Fundo de Desenvolvimento de Coleta 
Solidária - FDCS e institui seu conselho gestor. 

Lei Municipal nº 2.444 - de 28 de dezembro de 2011 – Dispõe sobre a concessão de remissão e isenção 
tributária conforme código tributário municipal, na forma e nas condições que menciona, e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.469 - de 12 de setembro de 2012 – Dispõe sobre a ratificação do Protocolo de 
Intenções celebrado entre o Estado do Rio de Janeiro e os Municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo, 
Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.507 - de 03 de maio de 2013 – Dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de lixo 
em shopping centers e centros comerciais do Município de Duque de Caxias e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.511 - de 03 de maio de 2013 – Cria, no Município de Duque de Caxias, o SELO 
EMPRESA AMIGA DO MEIO AMBIENTE e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.515 - de 10 de maio de 2013 – Institui, no âmbito do Município de Duque de Caxias, a 
Política Municipal de Educação Ambiental e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.516 - de 10 de maio de 2013 – Dispõe sobre a fiscalização e sanções para a 
preservação da Limpeza Urbana, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.522 - de 24 de maio de 2013 – Proíbe empresas  que trabalham com óleos 
comestíveis, no âmbito do Município de Duque de Caxias, a lançar os resíduos nas redes de esgoto e dá 
outras providências. 

Lei Municipal nº 2.547 - de 03 de setembro de 2013 – Obriga os Poderes Executivo e Legislativo do 
Município de Duque de Caxias a introduzirem o uso de papel reciclado em suas repartições, na forma que 
especifica, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.552 - de 10 de setembro de 2013 – Autoriza a utilização das calçadas e áreas 
públicas do Município de Duque de Caxias por bares, restaurantes, lanchonetes e semelhantes e dá 
outras providências. 

Lei Municipal nº 2.553 - de 13 de setembro de 2013 – Dispõe sobre o recolhimento de veículos 
abandonados nas vias públicas do Município de Duque de Caxias, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.557 - de 13 de setembro de 2013 – Institui o PROGRAMA ESCOLA PARCEIRA DO 



36
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

116 

 

 

MEIO AMBIENTE no âmbito do Município de Duque de Caxias, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.566 - de 11 de novembro de 2013 – Obriga os estabelecimentos que menciona a 
manter em local visível recipiente para descarte do óleo de cozinha e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.586 - de 14 de novembro de 2013 – Dá nova estrutura de organização à Prefeitura 
Municipal de Duque de Caxias. 

Lei Municipal nº 2.596 - de 13 de dezembro de 2013 – Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e 
dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.604 - de 06 de janeiro de 2014 – Dispõe sobre a isenção dos tributos para as 
Associações e Cooperativas de Catadores de Matérias Recicláveis sediadas e atuantes no Município de 
Duque de Caxias e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.619 - de 07 de abril de 2014 – Obriga empresas de coleta de lixo do Município de 
Duque de Caxias a adaptarem seus veículos para coleta de óleo domiciliar e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.629 - de 27 de maio de 2014 – Obriga farmácias e drogarias do Município de Duque 
de Caxias a disponibilizar “uma receptora” para a coleta de medicamentos vencidos e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.631 - de 27 de maio de 2014 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação de 
serviço de coleta seletiva em eventos realizados no Município de Duque de Caxias e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.664 - de 07 de novembro de 2014 – Institui, no âmbito do Município de Duque de 
Caxias, o Dia do Catador de Material Reciclável e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.698 - de 07 de abril de 2015 – Normatiza o descarte dos livros didáticos do Programa 
Nacional do Livro Didático — PNLD, na forma que menciona, nas Unidades Educacionais da rede 
municipal de ensino de Duque de Caxias e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.712 - de 30 de junho de 2015 – Concede isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano e da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo para exercícios passíveis de lançamento tributário e 
normatiza a “Mais-Valia” aos contribuintes que se regularizarem perante a Administração Pública 
Municipal. 

Revogada por decurso de prazo – venceu em 30 de junho de 2016. 

Lei Municipal nº 2.713 - de 30 de junho de 2015 – Aprova a adequação do Plano Municipal de Educação 
ao Plano Nacional de Educação para o Decênio 2015/2025 e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.727 - de 18 de agosto de 2015 – Institui o Cadastro Técnico Municipal de Atividades 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), 
previstos na Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e na Lei Estadual nº 5.438, de 17 de abril de 
2009 e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.745 - de 10 de novembro de 2015 – Institui o Plano Municipal de Cultura de Duque de 
Caxias e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.773 - de 19 de abril de 2016 – Obriga as empresas de coleta de lixo que atuam em 
Duque de Caxias a proceder à limpeza e esterilização dos uniformes de seus funcionários e dá outras 
providências. 

Lei Municipal nº 2.801 - de 15 de julho de 2016 – Dispõe sobre a criação do Programa “Bairro Limpo: 
Comunidade Feliz” no âmbito do Município de Duque de Caxias e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.826 - de 06 de janeiro de 2017 – Cria a Central de Águas e Saneamento de Duque de 
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Caxias - CASDUC - Ente Autárquico de Direito Público da Administração Indireta e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.827 - de 24 de fevereiro de 2017 – Altera dispositivos da Lei nº 1.664, de 28 de 
novembro de 2002. 

Lei Municipal nº 2.834 - de 02 de maio de 2017 – Dispõe sobre o Conselho Municipal de Política Cultural 
e revoga a Lei nº 2.810, de 25 de novembro de 2016, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.842 - de 21 de junho de 2017 – Acrescenta dispositivos à Lei nº 1.618, de 28 de 
dezembro de 2001, que instituiu o Código Municipal de Posturas. 

Lei Municipal nº 2.858 - de 18 de agosto de 2017 – Altera dispositivos da Lei nº 1.664, de 28 de 
novembro de 2002, para conceder isenção de impostos e taxas, e dá outras providências. 

Lei Municipal nº 2.870 - de 09 de novembro de 2017 – Altera a Lei nº 1.664, de 28 de novembro de 2002 
– Código Tributário Municipal – para adequá-la à Lei Complementar Federal n° 116, de 31 de julho de 
2003, alterada pela Lei Complementar Federal n° 157, de 29 de dezembro de 2016, revoga a Lei n° 2.387, 
de 18 de agosto de 2011; revoga o art. 4° da Lei n° 2.373 de 14 de janeiro de 2011, e dá outras 
providências. 

DECRETOS MUNICIPAIS 

Decreto Municipal n° 2.222 - de 11 de abril de 1991 – Regulamenta a Lei Municipal nº 1.021 de 11 de 
janeiro de 1991. 

Decreto Municipal n° 2.242 - de 18 de junho de 1991 – Dispõe sobre a integração do Departamento de 
Engenharia do Meio Ambiente e Geotécnica à estrutura da Secretaria Municipal de Obras. 

Decreto Municipal n° 2.253 - de 12 de agosto de 1991 – Dispõe sobre a integração do Departamento de 
Engenharia do Meio Ambiente e Geotécnica à estrutura da Secretaria Municipal de Obras. 

Decreto Municipal n° 5.623 - de 19 de junho de 2009 – Institui a separação dos resíduos sólidos 
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, 
e dá outras providências. 

Decreto Municipal n° 6.697 - de 05 de julho de 2016 – Regulamenta a Lei Municipal nº 2.516, de 10 de 
maio de 2013, e institui a Gestão do Sistema de Limpeza Urbana no Município de Duque de Caxias. 

Decreto Municipal n° 6.743 - de 02 de janeiro de 2017 – Altera a estrutura Organizacional Básica e 
transforma cargos de provimento em comissão no âmbito das Secretarias Municipais, sem elevação de 
despesa. 

Decreto Municipal n° 6.755 - de 31 de janeiro de 2017 – Aprova o Regulamento e a Tabela Tarifária da 
Central de Águas e Saneamento de Duque de Caxias – CASDUC. 

Decreto Municipal n° 6.756 - de 31 de janeiro de 2017 – Aprova o Regimento Interno do Conselho de 
Administração da Central de Águas e Saneamento de Duque de Caxias – CASDUC. 

Decreto Municipal n° 6.939 - de 26 de janeiro de 2017 – Dispõe sobre normas e procedimentos para a 
realização de eventos dentro do município. 

 
Não foram identificados nem regulamentos, nem normas técnicas oficiais emitidas pela 
CASDUC, pelo Departamento de Engenharia de Meio Ambiente e Geotécnica ou pela 
Subsecretaria de Limpeza Urbana do Município de Duque de Caxias. 
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CAPÍTULO 4 – PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 
RELACIONADOS A RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
Os projetos e programas ambientais visam, essencialmente, alterar hábitos da população 
que possam causar impactos sobre o ambiente, substituindo-os por outros que têm por 
objetivo preservar a natureza. 

 
 
Por isto, num mundo tão imediatista como o de hoje, é difícil a implementação de projetos 
e programas de cunho ambiental, já que tais atividades só apresentam resultados em 
médio e longo prazo. 

 
 
Outro aspecto a se levar em conta é que a efetividade de ações ambientais está 
intrinsecamente associada à continuidade dos programas e à perseverança dos mentores 
políticos e intelectuais, demandando trabalho intenso e continuado, muitas vezes de 
elevado custo operacional. 

 
 
Por outro lado, numa época onde nosso ambiente se encontra degradado por décadas de 
descaso, como se pode optar por medidas de médio e longo prazos quando a natureza 
exige do Poder Público ações corretivas de efeitos imediatos. 

 
 
Por fim, não se pode deixar de considerar o lado econômico-financeiro das medidas 
ambientais, principalmente na atual conjuntura onde a crise financeira é evidente tanto no 
nível federal como no estadual, afetando a maior parte dos municípios fluminenses. 

 
 
Desta forma, não há como não se vincular os programas e projetos ambientais à atividade 
maior da Educação Ambiental. 

 
 
De fato, a Educação Ambiental nas escolas é um fator determinante para a minimização 
dos problemas que, há anos, vêm sendo causados ao meio ambiente pela ação do 
homem. As crianças representam as futuras gerações em formação e, como estão em 
fase de desenvolvimento cognitivo, supõe-se que nelas a consciência ambiental possa ser 
internalizada e traduzida de forma mais bem-sucedida do que nos adultos, já que ainda 
não possuem hábitos e comportamentos constituídos. 

 
 
O presente trabalho, ao lado de apresentar o levantamento dos projetos e programas 
ambientais efetuados pelo Governo Municipal, tem a ambição de buscar o 
equacionamento da associação destes projetos e programas à Educação Ambiental levada 
a cabo nas escolas públicas. 
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4.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL – BREVE HISTÓRICO 
 
 
Para apresentar este breve histórico do surgimento da educação ambiental em nosso 
país, recorremos à ajuda das pesquisadoras Susana Santos e Maria Terezinha 
Gardolinski, cujo texto transcrevemos a seguir. 

 
 
Os problemas ambientais começaram a ser discutidos ao final dos anos 1960, início dos 
anos 1970, baseados em constatações científicas sobre os danos que estavam sendo 
causados ao planeta pela exploração dos recursos naturais com consequente degradação 
do meio ambiente. Além do consumo desenfreado produzido pela industrialização, não 
havia cuidado com a destinação de resíduos sólidos, tampouco havia comprometimento 
com a reparação dos problemas causados, o que ocasionava impacto ambiental. 

 
 
O despertar da consciência e da sensibilidade social para esses problemas teve um 
grande marco com a publicação do livro Primavera Silenciosa (1962), da bióloga Rachel 
Carson, que tornou público o resultado de estudo a respeito do efeito da contaminação 
química de pesticidas sobre o meio ambiente e a extinção de certas espécies animais. 

 
 
Pouco tempo depois, aconteceu, em 1968, o encontro do Clube de Roma, uma 
associação livre com 75 cientistas, de 25 países. Os resultados foram publicados no livro 
Limites do Crescimento, um dos documentos mais influentes a respeito do alarme 
ambiental contemporâneo. 

 
 
Segundo Meadows, Randers e Meadows (2007), a sociedade se confrontaria, dentro de 
poucas décadas, com os limites do crescimento pelo esgotamento dos recursos naturais. 
“A partir de então, foi confirmado que os processos econômicos e sociais precisavam ser 
revistos”. 

 
 
Na década de 1970, a educação ambiental passou a ter uma importância estratégica na 
busca pela qualidade de vida, pois se tornou essencial para alterar os problemas 
ambientais que se apresentavam no planeta. 

 
 
A primeira grande conferência mundial sobre o meio ambiente foi realizada pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, em Estocolmo, da qual participaram 
representantes de 113 países. 

 
 
Nesse encontro, foi elaborada a Declaração de Estocolmo que demarcou alguns 
princípios, como a relevância dos recursos naturais para a espécie humana, a 
necessidade de preservar culturas, respeitar etnias, crenças e de ter equidade social. 
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Uma das recomendações estabelecidas na Declaração, indicou a necessidade de realizar 
a educação ambiental como instrumento estratégico na busca da melhoria da qualidade 
de vida e na construção do desenvolvimento. 

 

 
A Conferência de Tbilisi, na Geórgia, promovida pela UNESCO, junto com o Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1977, mostrou a necessidade da 
abordagem interdisciplinar para o conhecimento e a compreensão das questões 
ambientais por parte da sociedade como um todo e ainda estabeleceu princípios 
norteadores, salientando o caráter interdisciplinar, critico, ético e transformador da 
educação ambiental. 

 

 
Sendo assim, é apontado como um dos eventos decisivos para os rumos que a educação 
ambiental tomou em vários países do mundo, inclusive no Brasil. 

 

 
Posteriormente, ocorreram algumas conferências até 1987, quando foi produzido o 
Relatório Brundtland - Nosso Futuro Comum, na Noruega, que apresentou o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável como sendo aquele capaz de satisfazer as necessidades 
presentes sem comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas 
próprias necessidades. 

 

 
A segunda grande conferência de renome internacional ocorreu no Brasil e colocou o país 
definitivamente em mobilização para combater os problemas ambientais. Em 1992, a 
ONU organizou a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Rio-92), no Rio de Janeiro, que reuniu mais de 18 mil pessoas de 
centenas de países, e se transformou num momento especial para a evolução da 
educação ambiental. 

 

 
Desse evento, originaram-se três documentos que estão entre as principais referências 
para educação ambiental: Agenda 21, Carta Brasileira para a Educação Ambiental e 
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global. 

 

 
A Agenda 21 foi apresentada como um programa de ação global, propondo ações para 
um novo modelo de desenvolvimento, com o uso sustentável dos recursos naturais e 
preservação da biodiversidade, e pensando a qualidade de vida das futuras gerações por 
meio da educação. 

 

 
A Carta Brasileira para a Educação Ambiental cobrou o compromisso do poder público 
federal, estadual e municipal para o cumprimento da legislação brasileira na inserção da 
educação ambiental em todos os níveis de ensino. O Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global lançou o compromisso da 
sociedade civil para a construção de um modelo mais harmônico de desenvolvimento. 

121 

 

 

 
Em 2012, a Conferência Rio+20, em que participaram mais de 190 países, reafirmou o 
acordo político das nações com o desenvolvimento sustentável e foram definidas metas 
para enfrentar os desafios que afetavam o crescimento econômico, o bem-estar social e a 
proteção ambiental. 

 
 
Ao final do evento foi elaborado o documento: O Futuro Que Queremos; um compromisso 
estabelecido das nações presentes, reconhecendo que o acesso à educação de 
qualidade era uma condição essencial para o desenvolvimento sustentável e a inclusão 
social. 

 
 
4.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL – ASPECTOS LEGAIS 

 
 
Com a institucionalização da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, foi 
estabelecida a necessidade de ser incluída a educação ambiental em todos os níveis de 
ensino nacionais. 

 
 
Outro passo importante para a implementação da educação ambiental no Brasil foi a 
criação do PRONEA – Programa Nacional de Educação Ambiental que tinha por objetivos 
principais a capacitação de gestores e educadores e o desenvolvimento de ações 
educativas. 

 
 
Por fim, em 1999 a Lei nº 9.795 instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, 
regulamentada em 2002 pelo Decreto nº 4.281, oficializando o entendimento de educação 
ambiental por parte do governo federal: 

 

”Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade". 

 
 
No Município de Duque de Caxias, a educação ambiental foi oficialmente incluída através 
da Lei Municipal nº 2.713, de 30 de junho de 2015, que instituiu o Plano Municipal de 
Educação. O texto a seguir apresenta um excerto do item 15.3.3 do PME relacionado com 
a educação ambiental e os resíduos sólidos: 

 
 
A situação ambiental de Duque de Caxias pode ser expressa em algumas palavras, tais 
como: problemas ambientais, descaso do poder local e ausência de Políticas Públicas 
para essa questão. 
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Esses problemas ambientais podem ser divididos em globais, regionais e locais, porém 
essa divisão é mais didática do que real, pois as questões ambientais são amplas e 
complexas, envolvendo diferentes áreas do conhecimento. 

 
 
Os problemas ambientais de influência global. 

 
Os problemas globais que nos atingem estão relacionados às mudanças climáticas e, 
principalmente, ao efeito estufa. Essa questão está associada aos meios de transporte do 
Município, que não são planejados, e à ausência de uma política pública para a 
mobilidade, o que aumenta a emissão dos gases das mudanças climáticas em nosso 
Município... 

 
 
Os problemas ambientais de influência regional. 

 
.... 

 
Dentre os problemas ambientais de influência regional, destacamos: 

 
1. hexaclorociclohexano; 

 
2. o lixo jogado nos rios, lagoas, valões e canais; 

 
3. a ocupação desordenada...; 

 
4. a grilagem...; 

 
5. a exploração mineral - que polui os lençóis freáticos - e a extração de argila, que 

subtraem a vegetação, provocam a erosão, etc.; 
 

6. o aterro metropolitano do Jardim Gramacho; 
 
7. a emissão de gases poluentes.... 

 
 
Cabe lembrar que não existe atividade humana sem impacto ambiental.... 

 
Além dessa fonte fixa de emissões de gases e material particulado na atmosfera.... 

 
A Mata Atlântica, que está perdendo aproximadamente 4 m²/dia de nossa cobertura 
vegetal.... 

 

Também  relacionado  a  essa  destruição,  temos  o  problema  da  comercialização  dos 
animais e plantas silvestres.... 

 

Outro  grave  problema  regional  está  relacionado  à  bacia  hidrográfica  da  Baía  de 
Guanabara... 

 

O grave problema das inundações também está relacionado ao desmatamento, descarte 
inadequado do lixo e à ocupação irregular das margens dos rios e áreas de mangue, pois 
as matas protegem o solo, moderando o escoamento superficial da chuva, controlando a 
sua infiltração e permitindo a entrada de água no subsolo mais profundo. 
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Os problemas ambientais de influência local 
 
Os problemas ambientais locais estão relacionados principalmente ao ordenamento do 
território e da ocupação do espaço, ao uso da terra, ao gerenciamento dos resíduos 
sólidos e à poluição sonora. 

 

A poluição sonora .... 
 
 
Em Duque de Caxias, os incômodos acústicos .... 

 
Os problemas ambientais relacionados ao ordenamento do território.... 

A divulgação e a discussão sobre a implementação do Plano Diretor.... 

Sugerimos, também, a criação de materiais didáticos sobre educação ambiental e o seu 
fornecimento às Escolas, para que sejam trabalhados de maneira contínua. 

 

Quanto à reciclagem do lixo, gostaríamos de deixar clara a obrigação da participação do 
poder público em sua efetiva implementação, assim como na coleta seletiva do lixo. 

 

O problema que envolve o lixo talvez seja o assunto mais abordado dentro das Unidades 
Escolares, mas importa frisar que outras questões ambientais devem ser debatidas para 
ampliar a participação de toda a comunidade educadora na resolução dos problemas 
ambientais de nossa cidade. 

 

Segundo os dados do Censo 2000 (IBGE, 2003), no Brasil, 79% dos domicílios são 
atendidos com serviço de coleta de lixo; na área rural, esse percentual cai para 13%, ou 
seja, 35 milhões de pessoas estão sem coleta direta do seu lixo. 

 

Outra questão muito importante sobre o tema está relacionada à transformação dessa 
atividade em mero comércio, cujo lucro está acima de tudo, e a respectiva inexistência de 
uma empresa do Poder Público Municipal corresponsável por essa atividade estratégica 
para a população desta cidade, isto é, a defesa dos serviços públicos de saneamento 
como única forma de universalizar o acesso e a concepção de que a gestão integrada dos 
resíduos sólidos e as demais atividades ligadas ao saneamento são serviços essenciais à 
vida e voltados para a promoção da saúde pública (Santos et alii, 2009, p.15). 

 

Essa lógica mercadológica atinge milhões de pessoas que estão excluídas dos benefícios 
dos serviços voltados para a promoção da saúde pública, isto é, as populações mais 
pobres, que moram em regiões distantes ou de difícil acesso, que não têm acesso à 
coleta de lixo, bem como a outros serviços públicos garantidos por meio da Constituição 
Federal de 1988 (artigos 6 e 255), da Lei Nacional do Saneamento Básico (Lei 
11.445/2007), do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) e da Lei Nacional de Recursos 
Hídricos (Lei 9433/1997). 

 

Quais devem ser as oportunidades de Educação Ambiental que se descortinam à nossa 
frente diante de cenário tão desolador? 
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As Unidades Escolares devem contribuir para a melhoria da qualidade de vida do bairro e 
da cidade a partir de um conhecimento mais profundo da realidade local. A partir desse 
conhecimento, a Escola deve promover o debate com os estudantes e com a 
comunidade. 

 

A maior participação da comunidade do entorno das Unidades Escolares nas atividades 
educativas permite a troca entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento 
acadêmico. 

 

Como construir uma Escola e um bairro sustentáveis? 
 
Por meio da política dos 5 (Cinco) Rs, cada “R” representa uma palavra e está 
relacionado a diversas ações de enfrentamento das questões socioambientais que 
envolvem o lixo, tais como: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar (coleta seletiva). 

 

Repensar está relacionado a informações e conhecimentos Técnicos/Científicos atuais 
que nos fazem repensar nossos hábitos e construir novas competências que auxiliem na 
mudança da baixa qualidade de vida da maioria da população. 

 

Recusar está relacionado ao desafio de não consumir produtos altamente impactantes ao 
ambiente. Cabe aí o enfrentamento a um consumismo desenfreado e predatório 
promovido pela lógica do capital. 

 

Reduzir significa consumir menos produtos e preferir aqueles que ofereçam menor 
potencial de geração de resíduos, tenham maior durabilidade e apresentem alta eficiência 
energética. 

 

Reutilizar embalagens e produtos está associado à ideia de dar uma nova utilidade a eles 
para aumentar sua vida útil e retardar o seu descarte. Os materiais que não tiverem mais 
utilidade devem ser encaminhados para uma Cooperativa de Catadores a fim de gerar 
renda. 

 

Reciclar: a coleta seletiva está associada à ideia da reciclagem, no entanto, se as 
embalagens (resíduo sólido reciclável) não forem separadas e limpas do resto do lixo, 
perdem valor de comercialização. Para que isso não ocorra é preciso atender às 
especificações técnicas necessárias para a atividade industrial da reciclagem. 

 
 
Objetivos e Metas 

 
a. instituir o Fórum em Duque de Caxias para a discussão da Agenda 21; 

 
b. estabelecer um sistema de coleta seletiva, reciclagem de materiais, reaproveitamento 

de alimentos e estimular outras práticas sustentáveis em todas as Unidades Escolares 
do Município; 

 
c. faz-se necessário o trabalho de conscientização contínua na comunidade Escolar, a fim 

de transformar as posturas, de modo que maximizemos os recursos naturais, 
possibilitando uma relação harmônica com o meio ambiente; 
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d. oferecer,  aos  profissionais  de  educação,  cursos  para  a  elaboração  de  materiais 
pedagógicos a partir da reciclagem; 

 
e. divulgar a real situação ambiental em nosso Município, identificando seu maior 

poluidor, e as possíveis transformações necessárias à melhoria da qualidade 
ambiental; 

 

f. promover debates a fim de ampliar a participação de todos os segmentos da sociedade 
na solução dos problemas ambientais; 

 

g. promover encontros com profissionais da comunidade que atuem no ramo de 
reutilização de materiais reaproveitáveis para produção de artesanato e outros 
produtos que possam ser utilizados no dia a dia, propiciando um ambiente de troca de 
conhecimentos significativos e também de formas alternativas de sustento; 

 

h. garantir, a partir da vigência deste Plano, a coleta seletiva do lixo em todas as Unidades 
Escolares do Município, contribuindo para a formação da consciência ecológica; 

 

i. dar continuidade ao projeto da coleta de óleo usado (Seu óleo tem destino certo), 
sempre ressaltando o impacto ambiental negativo causado pelo óleo descartado em 
local não apropriado; 

 

j. construir biodigestores em, no máximo, cinco anos, a partir da vigência deste Plano, 
em todas as Unidades Escolares do Município de Duque de Caxias; 

 

k. o poder público deverá fomentar, na rede Escolar, a realização de projetos de coleta de 
água da chuva, reuso da água e reciclagem de papel e materiais plásticos e metálicos. 

 
 
Esses desafios estão associados à construção de uma nova cultura, chamada de 
consumo sustentável, isto é, à transformação de nossos hábitos em direção a escolhas e 
estilos de vida mais sustentáveis desde o ponto de vista econômico, social e cultural (...) a 
fim de não comprometer a sobrevivência das gerações futuras (IDEC, 1998, p. 45 e 12). 

 
 
Considerações finais 

 
A Constituição do Brasil (1988), em seu artigo 225, afirma que “todos temos o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

 

Para realizarmos essa empreitada, necessitamos buscar as informações e os 
conhecimentos necessários que promovam a qualificação do debate ambiental em nosso 
Município e possibilitem, às comunidades, associação de moradores, ONGs e Unidades 
Escolares, conhecer melhor os problemas que afetam o cotidiano e permitir a construção 
de espaços democráticos de diálogo e de busca de soluções socioambientais coletivas. 
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Como  se  pode  ver  do  teor  da  Política  Municipal  de  Educação,  esta  é  uma  política 
bastante ambiciosa, principalmente em termos de resíduos sólidos, mas que, em médio e 
longo prazos, se alcançadas as metas e objetivos pretendidos, podem trazer frutos 
incalculáveis para a população caxiense. 

 

 
4.3 PROJETOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 
 
Como evidenciado no introito deste capítulo, projetos e programas ambientais dependem 
basicamente de três aspectos: continuidade; recursos humanos capacitados; e recursos 
materiais e financeiros. 

 

 
Assim, este tópico será dividido em duas partes, onde se pretende apresentar as boas 
atividades anteriores que foram paralisadas por falta de recursos financeiros e as atuais 
atividades, sendo que estas últimas serão subdivididas em atuais atividades pontuais que 
foram implementadas e concluídas; e as atuais atividades continuadas que foram 
implementadas e ainda se encontram em desenvolvimento. 

 
 
4.3.1 ATIVIDADES ANTERIORES 

 
 
Na gestão anterior do atual Prefeito, a Prefeitura de Duque de Caxias assinou um convênio 
com o Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente – NIMA – da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro para que esta instituição de notório saber realizasse, com o 
financiamento da Petrobrás, um Programa de Educação Ambiental com vistas à “formação 
de valores ético-ambientais para o exercício da cidadania no Município de Duque de 
Caxias”. 

 

 
Este Programa, levado a cabo ao longo do ano de 2008, foi composto de um conjunto de 
atividades que englobavam: 
 Trabalhos de Campo 

 Morro do Céu; 
 Cidade dos Meninos; 
 Parque Glicério; 
 Caixa d’Água; 
 Parque Municipal da Taquara; 
 Reserva Biológica do Tinguá; 
 Barragem Saracuruna. 

 

 Aulas 
 27 de setembro 
 11 de outubro; 
 18 de outubro; 
 25 de outubro. 
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 Elaboração de Mapas 
 Introdução; 

 

 O Município de Duque de Caxias na RMRJ; 
 

 O Município de Duque de Caxias na Baixada Fluminense; 
 

 Distritos do Município de Duque de Caxias; 
 

 Geologia do Município de Duque de Caxias; 
 

 Geomorfologia do Município de Duque de Caxias; 
 

 Hidrografia do Município de Duque de Caxias; 
 

 Uso do Solo e Cobertura Vegetal de Duque de Caxias; 
 

 Áreas de Unidades de Conservação do Município de Duque de Caxias; 
 

 Densidade de Ocupação e Densidade Urbana de Duque de Caxias; 
 

 Rodovias no Município de Duque de Caxias. 
 
 Artigos 

 

 Algumas Reflexões para Entender a Produção Desigual de Espaço em Duque de 
Caxias; 

 Duque de Caxias, Município da Região Baixada Fluminense: Poder Local, Gestão 
de Território e Política Pública no Estado do Rio de Janeiro; 

 Direito Ambiental: Origens, Desenvolvimento e Objetivos; 
 

 Educação Ambiental: Por Que e Para Que; 
 

 Os  Espaços  Vazios  do  Município  de  Duque  de  Caxias:  a  Natureza  e  sua 
Sociedade; 

 Um Pouco da História, Finalidades, Objetivos e Princípios da Educação Ambiental; 
 

 Jardim Gramacho e o Território do Lixo. 
 
 Atividades de Encerramento 

 Alunos do Projeto de Educação Ambiental; 
 

 Apresentações; 
 

 Exposição de Trabalhos. 
 
 
Da estrutura apresentada pode-se ver que o Programa de Educação Ambiental não só foi 
muito bem elaborado, como muito bem executado, contando com o envolvimento de 
todos os atores que são partes ativas dos problemas e abrangendo todas as disciplinas 
que o compõem. 
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Porém, problemas político-financeiros, de conhecimento geral, afastaram a Petrobrás do 
cenário educacional, fazendo com que o Município perdesse o patrocínio dos projetos 
ambientais. 

 
 
Cumpre salientar que a meta principal do Programa analisado foi a capacitação de 
profissionais da área da educação na área ambiental e que a paralisação das atividades 
pode acarretar a perda de todos os benefícios auferidos. 

 
 
Por último, ainda com base no tripé NIMA-Petrobrás-PMDC, cabe mencionar a 
elaboração de trabalhos de cunho socioambientais dentre os quais destacam-se: Duque 
de Caxias em Perspectiva: Questões Político-Territoriais e Educacionais Municipais em 
Escalas Diversas, de autoria do Prof. Augusto César Pinheiro da Silva; e a publicação de 
um Atlas Geográfico Escolar com relevantes informações sobre o município, muitas das 
quais de cunho ambiental. 

 
 
4.3.2 ATIVIDADES ATUAIS 

 
 
Mais uma vez nos reportando ao introito do capítulo, fica evidente que os programas de 
educação ambiental dependem fundamentalmente, além de pessoal qualificado, de aporte 
regular de verbas. 

 
 
Por outro lado, também é evidente a atual crise financeira pela qual passam o Estado do 
Rio de Janeiro e a maioria de seus municípios, dos quais Duque de Caxias não é 
exceção. 

 
 
Assim, não é surpresa que haja poucas iniciativas atuais no campo da educação 
ambiental, iniciativas estas muito mais voltadas para atividades pontuais de curta duração 
(e, consequentemente de baixo custo) do que para atividades continuadas. 

 
 
4.3.2.1 ATIVIDADES ATUAIS PONTUAIS 

 
 
Comemorações da Semana do Meio Ambiente 

 
Dentro das atividades pontuais, as mais importantes são aquelas que se repetem 
sistematicamente, como as atividades de educação ambiental levadas a efeito durante 
a Semana do Meio Ambiente. 

 

Apenas para exemplificar, no ano de 2016 a comemoração da Semana do Meio 
Ambiente ocorreu entre os dias 1 e 5 de junho e teve como mote principal: A Cidade e 
sua Biodiversidade, sendo composta pelas seguintes atividades: 

 

 Educação Ambiental nas Unidades de Conservação; 
 

 Mutirão de Limpeza nas Unidades de Conservação; 
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 Palestras sobre Educação Ambiental em geral; 
 

 Inauguração de bicicletário ecológico. 
 

Usualmente, nesta ocasião são levadas a efeito programações em conjunto com as 
escolas públicas, tanto de nível primário como de nível secundário, englobando 
atividades como: 

• Distribuição e plantio de mudas; 
 

• Visitas a instituições faunísticas e botânicas; 
 

• Oficinas de produção de utensílios domésticos a partir de materiais recicláveis; 
 

• Mutirões de Limpeza e Coleta Seletiva. 
 

No ano que passou, a Prefeitura de Duque de Caxias comemorou a Semana do Meio 
Ambiente (5 a 9 de junho) com a inauguração da 1ª Expo Reciclagem e 
Sustentabilidade de Duque de Caxias, onde foram ministradas palestras educativas e 
seminários com experts das áreas de reciclagem de resíduos e sustentabilidade 
ambiental. 

 

Além disto, a Secretaria de Meio Ambiente fez o lançamento, no Museu Ciência e 
Vida, da I Gincana Estudantil – Praticando a Reciclagem, com a participação de 
escolas municipais e estaduais. 

 

A primeira etapa da gincana foi o julgamento da escolha da camisa com a logomarca 
da equipe, criatividade, originalidade, clareza e coerência no nome da equipe. 

 

Do julgamento da primeira tarefa da gincana participaram representantes das 
secretarias de Meio Ambiente, Educação e de Cultura e Turismo, da Rede Recicla 
Verde, já que esta cooperativa receberá todo material arrecadado, e do Fórum de 
Economia Solidária. 

 

A segunda etapa consistiu em executar um conjunto de tarefas que foram entregues 
no dia 12 de agosto, na Vila Olímpica. 

 

Dentre as principais tarefas atribuídas aos alunos, destacam-se: 
 

• Confecção de roupas feitas com materiais reciclados; 
 

• Montagem de murais explicativos para conscientizar a população sobre reciclagem; 
 

• Arrecadação de PET, tetrapak, metais, vidros e outros materiais recicláveis. 
 

A cada tarefa cumprida, a comissão de julgamento atribuía uma pontuação à escola, 
até o cumprimento da última tarefa onde, após se somar a pontuação parcial de cada 
escola, se conheceu o vencedor da gincana. A escola vencedora ganhou três 
computadores, além de um passeio para conhecer a Cidade do Samba, situada na 
Zona Portuária do Rio de Janeiro, e o barracão da escola de samba Acadêmicos do 
Grande Rio. 
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CAMPANHA ADOTE UMA CANECA 
 

Esta campanha, realizada apenas dentro do âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, 
teve por objetivo conscientizar os quase 80 servidores a respeito da necessidade de 
se reduzir a quantidade de lixo gerado a Secretaria. 

 

O primeiro passo escolhido foi o uso de canecas de plástico rígido ou de metal 
passíveis de serem reutilizadas após uma simples lavagem e, com isso, reduzindo o 
volume de copos descartáveis, conforme se mostra na Figura 4.01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.01 – Campanha Adote uma Caneca 
 
 
Campanha com a Pilha Toda 

 
Esta campanha, também realizada apenas dentro do âmbito da Secretaria de Meio 
Ambiente, tem por objetivo coletar e facilitar o transporte e disposição final das pilhas 
e baterias tóxicas. 
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Trata-se de uma campanha levada a efeito através de uma parceria firmada com o 
Fluminense Football Clube e a empresa ECO4LIFE, esta última responsável pela 
operação ambientalmente correta. 

 

Conforme  se  mostra  na  Figura  4.02,  o  coletor  fica  abrigado  na  Recepção  da 
Secretaria, próximo ao quadro de avisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.02 – Campanha com a Pilha Toda 
 
 
Campanha de Coleta Seletiva 

 
Esta campanha, ainda realizada dentro do âmbito da Secretaria, é uma campanha de 
caráter convencional, onde o folder apenas procura caracterizar os resíduos 
considerados tóxicos, assim como aqueles que são passíveis de reciclagem e os que 
não o são. 

 

Entretanto, merece menção o alerta da campanha ao conscientizar as pessoas de que 
elas não precisam se preocupar em separar vidros, plásticos, metais, papéis e 
orgânicos por cor, bastando segregar os resíduos em “lixo seco” (reciclável) e “lixo 
úmido” (rejeito). 
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Também merece elogios o chamamento para que a população pratique o Princípio 
dos 3 R’s: Reduzir; Reutilizar; e Reciclar. 

 
A Figura 4.03 apresenta uma fotografia do folder distribuído nas áreas internas da 
Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.03 – Campanha de Coleta Seletiva 
 
 
Atividades Ambientais Técnico-Científicas 

 
A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
organizou no dia 20 de dezembro passado, a 1ª Conferência Municipal de 
Biodiversidade de Duque de Caxias, no auditório do Hotel Best Western (Rodovia 
Washington Luiz, 2.500 - Vila São Luiz), onde foram analisadas as inter-relações entre 
os diversos ecossistemas do município. 

 

Durante a conferência foram eleitos os membros do Conselho Gestor das Unidades 
de Conservação de Duque de Caxias para o período 2017/2019. 
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Criado pelo Decreto Municipal n° 6.883 de 20 de outubro de 2017, o Conselho Gestor 
tem como principal objetivo trazer para debate junto à sociedade civil as principais 
temáticas ambientais das Unidades de Conservação de Duque de Caxias buscando 
soluções compartilhadas na gestão pública dessas unidades. 

 
 
4.3.2.2 ATIVIDADES ATUAIS CONTINUADAS 

 
 
Como se frisou ao longo deste capítulo, a execução de projetos e programas ambientais 
de cunho continuado depende essencialmente da disponibilidade de recursos humanos 
capacitados e, principalmente, da disponibilidade de recursos financeiros. 

 
 
Embora o município conte com um Fundo Municipal do Meio Ambiente, gerido pela 
Prefeitura em parceria com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, os 
recursos deste Fundo são insuficientes para atender à toda demanda ambiental  de Caxias. 

 
 
Desta forma, os recursos do Fundo são muito mais utilizados para atividades de 
resultados imediatos do que para programas de longo prazo e resultados duvidosos, 
como é o caso da aprovação do Conselho para o uso da verba de quase 13,5 milhões de 
reais para a recuperação ambiental e revitalização do Parque da Caixa D’Água e a 
criação do Parque Calangue, além de obras de controle de cheias e recuperação 
ambiental. 

 
 
Assim, o único programa ambiental de relevo identificado é o apoio da Prefeitura à Rede 
Recicla Verde e ainda assim por se tratar muito mais de um apoio político e operacional 
do que repasses de recursos financeiros. 
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FIGURA 4.04 – Rede Recicla Verde 
 
 
Outra ação governamental que pode ser considerada como um programa ambiental é o 
encaminhamento de parte dos resíduos da construção civil para a ACEX (Associação 
Carioca de Catadores e Ex-catadores), localizada no bairro de Jardim Gramacho. Porém, 
também aqui não há repasse de dinheiro, ao contrário, a Prefeitura se beneficia por 
economizar na quantidade de resíduos encaminhada para aterro sanitário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 4.05 – Associação Carioca de Catadores e Ex-catadores 
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CAPÍTULO 5 – IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS 
RELACIONADOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.01 – Contaminação por Chorume 
 
 
Em termos técnicos, “passivo ambiental” se refere aos resíduos produzidos por meio da 
atuação empresarial, isto é, o lixo que uma empresa produz. Dentro da ótica da 
contabilidade, ele é considerado como toda obrigação, dever e capital aplicado a curto e 
longo prazo — inclusive o percentual no lucro — que decorre da influência da atividade 
empresarial no meio ambiente. 

 
 
Como é normal as atividades empresariais causarem algum desequilíbrio sobre o 
ambiente, como a poluição sonora, do ar, de rios e a destruição de áreas verdes, todo o 
capital utilizado exclusivamente para minimização ou extinção desses impactos é 
considerado um passivo ambiental, ou seja, é uma obrigação contraída pela empresa 
perante terceiros que pode se materializar de diferentes maneiras, como: 

 recuperação de áreas degradadas; 
 

 indenizações por danos ao meio ambiente; 
 

 reflorestamento; 
 

 criação e execução de projetos para amenizar danos; 
 

 pagamento de multas em razão de danos ambientais. 
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Via de regra, os passivos ambientais costumam ser associados a algo negativo, posto 
que, na maioria das vezes, ele é composto por multas e penalidades impostas a 
empreendimentos que agrediram significativamente o equilíbrio da natureza, como é o 
caso dos frequentes vazamentos de óleo da Petrobrás e o recente rompimento da 
barragem de Fundão da mineradora Samarco. 

 

 
No caso específico das municipalidades, os passivos ambientais estão ligados, 
basicamente, aos impactos negativos provocados pela disposição final inadequada dos 
esgotos sanitários, efluentes industriais e dos resíduos sólidos. 

 

 
O presente texto se limitará a apresentar os passivos ambientais relacionados à má 
disposição de resíduos sólidos em solo do Município de Duque de Caxias. 

 

 
Foram identificados quatro locais que se enquadram na categoria de passivo ambiental: a 
região industrial vinculada à Refinaria Duque de Caxias, em Campos Elíseos; o local 
conhecido como Cidade dos Meninos, também situado no 2º Distrito; a região no entorno 
do antigo aterro de Gramacho; e o aterro de Gramacho, ambos em Jardim Gramacho, no 
1º Distrito. As informações disponíveis sobre estes locais se encontram resumidas a 
seguir. 

 

 
5.1 REGIÃO DA REDUC 

 
 
Ocupando uma área global de 13 Km², a Refinaria Duque de Caxias (REDUC) é uma das 
maiores do Brasil em capacidade instalada de refino de petróleo. 

 
 

A refinaria, que iniciou sua produção em 1961, continua ganhando cada vez mais destaque 
no cenário nacional devido à sua logística privilegiada e à diversidade de produtos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5.02 – Refinaria Duque de Caxias 

141 
 
 
141 

 

 

 
 
Responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior processamento de gás 
natural do Brasil, ela possui também o maior portfólio de nossos produtos (no total, são 55 
produtos processados em 43 unidades), servindo de base para o nascimento de um forte 
polo industrial na região. 

 
 
Porém, esta enorme gama de produtos também é responsável por enorme gama de 
resíduos, muitos dos quais de elevado grau de toxicidade, como o FCC proveniente do 
craqueamento catalítico em leito fluidizado usado na fabricação de combustível para 
aeronaves. 

 
 
Como a preocupação com a disposição final adequada dos resíduos perigosos só 
começou a ganhar respaldo das autoridades a partir dos anos ’80, a REDUC, assim como 
muitas das indústrias da região, destinou seus resíduos em áreas próprias, com o objetivo 
de minimizar custos operacionais. 

 
 
Na REDUC, os resíduos eram dispostos a céu aberto numa área denominada 
“inferninho”, que recebia tanto os restos de obras, como resíduos biológicos e, 
principalmente, resíduos perigosos; procedimento que só foi interrompido em fins da 
década de ’80, quando a empresa contratou uma empresa especializada para realizar um 
projeto de descontaminação da área. 

 
 
Entretanto, apesar de cuidadosamente elaborado, o projeto não contemplou a remoção 
de todo o solo contaminado, preconizando, tão somente, a remoção dos resíduos mais 
recentemente dispostos e o remanejamento para uma área impermeabilizada e a 
respectiva cobertura dos demais resíduos. 

 
 
Nos dias de hoje, apesar de a REDUC e das outras empresas terem passado a adotar 
procedimentos corretos de destinação de seus resíduos sólidos, seria recomendável que 
o órgão de controle ambiental do Município acompanhasse mais de perto os resultados 
do monitoramento ambiental realizado. 

 
 
Outro fator que reforça a recomendação do parágrafo anterior é a quantidade de tanques 
de grandes dimensões que existe na região. Por mais bem operados que sejam e por 
melhor que seja a impermeabilização da base, a probabilidade de haver vazamentos por 
fadiga de material e por falhas humanas é alta. 

 
 
Outro aspecto importante a ser levado em consideração com os passivos ambientais 
inerentes às operações de indústrias diz respeito à negociação dos terrenos industriais 
que, nos dias de hoje, são feitas sem maiores exigências ambientais de caracterização do 
passivo deixado pela indústria vendedora do terreno.
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Isto pode levar a um impasse sobre quem é o responsável pela contaminação do solo ou 
do lençol freático, pois a indústria vendedora dirá que a contaminação é recente, 
proveniente de má operação da indústria compradora, enquanto que esta última alegará 
que já comprou o terreno com o solo e o lençol freático contaminados. 

 
 
Recomenda-se, portanto, que, a exemplo do que já ocorre nos Estados Unidos e em 
diversos países europeus, seja obrigatória, na negociação de terrenos industriais, a 
apresentação de estudo identificando e quantificando o passivo ambiental deixado pela 
indústria vendedora. 

 
 
5.2 ATERROS CLANDESTINOS DE JARDIM GRAMACHO 

 
 
Os resíduos lançados em lixões acarretam problemas de saúde pública, como a 
proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, baratas, ratos), geração de 
gases que causam odores desagradáveis e intensificação do efeito estufa e, 
principalmente, poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas pelo chorume – 
líquido de coloração escura, malcheiroso e de elevado potencial poluidor, produzido pela 
decomposição da matéria orgânica contida nos resíduos, cujo tratamento, além de difícil, 
é extremamente oneroso. 

 
 
Em termos ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, do solo e das águas, além de 
provocar poluição visual. Nos casos de lançamento de resíduos em encostas, é possível 
ainda ocorrer a instabilidade dos taludes pela sobrecarga e absorção temporária da água 
da chuva, provocando deslizamentos. 

 
 
Em termos sociais, os lixões a céu aberto interferem na estrutura local, pois a área torna- 
se atraente para as populações de baixa renda do entorno, que buscam, na separação e 
comercialização de materiais recicláveis, uma alternativa de trabalho, apesar das 
condições insalubres e sub-humanas da atividade. 

 
 
Pode-se acrescentar ainda a este cenário, o total descontrole quanto aos tipos de resíduos 
recebidos nestes locais, verificando-se, até mesmo, a disposição de resíduos dos 
serviços de saúde e de resíduos industriais perigosos. 

 
 
Comumente ainda se associam aos lixões fatos altamente indesejáveis, como a presença 
de insetos, roedores e aves, e problemas sociais e econômicos com a existência de 
catadores, muitos dos quais menores de idade, os quais retiram do lixo o seu sustento e, 
muitas vezes, residem no próprio local. 
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Embora o chorume e os gases sejam os maiores problemas causados pela decomposição 
do lixo, outros problemas associados à sua disposição inadequada podem compor seu 
passivo ambiental, tais como: 
• Produção de fumaça e odores desagradáveis; 

 

• Agressão estética à paisagem natural; 
 

• Riscos de incêndio e intensificação do efeito estufa; 
 

• Aparecimento de catadores precariamente organizados, inclusive crianças; 
 

• Presença de vetores transmissores de doenças, como insetos, roedores e aves; 
 

• Desvalorização imobiliária das vizinhanças. 
 
 
A Figura 5.03 ilustra os principais impactos ambientais causados pelos lixões. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.03 – Impactos Ambientais Causados por Lixões 
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Em termos técnicos, uma área é classificada como Área Contaminada sob Investigação 
quando houver constatação da presença de contaminante no solo ou na água 
subterrânea em concentração acima dos valores de intervenção aplicáveis. 

 
 
Como o Estado do Rio de Janeiro não possui valores de referência específicos, via de 
regra os trabalhos de identificação de passivo ambiental adotam como referência principal 
para análise da qualidade do solo e da água subterrânea a lista dos Valores Orientadores 
para Solo e Água Subterrânea no Estado de São Paulo publicada no Anexo Único da 
Decisão da Diretoria nº 195-5005-E da Companhia de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental – CETESB, que foi atualizada em 2014. 

 
 
Neste documento, os valores orientadores estabelecidos para solos foram divididos em: 

 

 Valor de Referência de Qualidade – VRQ: que define o solo como limpo; 
 

 Valor  de  Prevenção  –  VP: que é a concentração acima da qual podem ocorrer 
alterações prejudiciais à qualidade do solo e da água subterrânea; e 

 Valor de Intervenção – VI: que é a concentração de determinada substância no solo 
acima do qual há riscos potenciais diretos ou indiretos a saúde humana. 

 
 
Os Valores de Intervenção foram baseados na avaliação de risco a saúde humana para 
os cenários de exposição para solos de uso agrícola, de uso residencial e de uso industrial. 

 
 
Na identificação do passivo ambiental associado aos aterros clandestinos de Jardim 
Gramacho devem ser utilizados os valores para solo de uso residencial devido às 
características da região, onde os aterros clandestinos estão disseminados no meio das 
residências do bairro, como se mostra nas Figuras 5.04 a 5.08. 

 
 
Os valores utilizados para identificar a contaminação das águas subterrâneas são os 
definidos como Valores Máximos Permitidos (VMP), apresentados na Portaria nº 
518/GM do Ministério da Saúde, de 25 de março de 2004, que estabelece os 
procedimentos e responsabilidades relativas ao controle e vigilância da qualidade da água 
para consumo humano e seu padrão de potabilidade, de uso obrigatório em todo o 
território nacional. 

 
 
Outro documento utilizado na avaliação de contaminação das águas é a Resolução 
CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 
hídricos, em geral, e diretrizes ambientais para seu enquadramento, estabelecendo as 
condições e padrões de lançamento de efluentes. 
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Para o Estado do Rio de Janeiro este último documento é complementado pelas diretrizes 
do INEA, DZ-205.R-6 e DZ-215.R-4 que estabelecem as condições de controle da carga 
orgânica em efluentes líquidos de origem industrial e sanitária, respectivamente. 

 
 
Ainda com respeito à identificação do passivo ambiental provocado por lixões e aterros 
clandestinos, os parâmetros mais usados para caracterizar os impactos negativos são: 

 

• pH; 
 
• Condutividade Elétrica; 

 
• Demanda Biológica de Oxigênio - DBO; 

 
• Demanda Química de Oxigênio - DQO; 

 
• Oxigênio Dissolvido - OD; 

 
• Série  Nitrogenada,  abrangendo  nitrogênio  amoniacal,  nitrogênio  Kjeldahl,  nitritos  e 

nitratos; 
 

• Série Sólidos, que engloba os sólidos sedimentáveis, sólidos suspensos totais, sólidos 
dissolvidos totais e sólidos totais; 

 

• Metais pesados, como mercúrio, alumínio, manganês, cromo, cádmio e arsênio; e 
 
• Sais, como sulfatos, fluoretos, cianetos e cloretos. 

 
 
O levantamento do impacto ambiental também pode envolver parâmetros mais 
sofisticados, como: 

 

 Compostos Orgânicos Voláteis, caracterizados pelo benzeno, tolueno, etilbenzeno e 
xileno (BTEX); 

 

 Compostos Orgânicos Semivoláteis que abrangem pireno, fluoranteno, naftaleno e 
acenaftaleno; 

 

 Organoclorados, como bifenil policlorados – PCB, aldrin, dieldrin e DDT; 
 
 Organofosforados; 

 
 Fenóis; 

 
 Capacidade de Troca Catiônica – CTC do solo; e 

 
 Carbono Orgânico Total – TOC. 

 
 
Sob o ponto de vista da contaminação biológica, os parâmetros mais usados são os 
coliformes totais, os termotolerantes e a escherichia Coli, porém, outros indicadores como 
a salmonela e a shigella também podem ser utilizados. 
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Como  se  pode  observar,  são  muitos  os  poluentes  que  podem  acarretar  um  grande 
passivo ambiental e que devem ser pesquisados e quantificados, principalmente nesta 
região onde o passivo ambiental envolve não só o solo e as águas subterrâneas, mas 
também as águas superficiais dos rios Sarapuí e Iguaçu e da baía de Guanabara. 

 
 
O bairro de Jardim Gramacho é uma típica comunidade carente do Município de Duque 
de Caxias que se desenvolveu ao redor do Aterro Metropolitano de Gramacho sem o 
menor planejamento e sem as mínimas condições de saneamento básico. 

 
 
Urbanizada às pressas pelo governo estadual para “resolver” um problema de ocupação 
irregular em outra área de conflito, em pouco tempo, a vila popular recebeu novas invasões, 
em um novo processo de favelização, que agravou ainda mais os problemas locais de 
saneamento básico. 

 
 
Atualmente, Jardim Gramacho conta com mais de 25.000 habitantes e continua a 
apresentar os mesmos problemas de saneamento básico, como abastecimento d’água 
precário e ausência de sistema de coleta de esgotos domésticos. 

 
 
Apesar de existirem diversos trabalhos de cunho social no bairro de Jardim Gramacho, 
até a presente data nenhuma pesquisa de passivo ambiental foi desenvolvida para a 
região, a menos dos estudos da COMLURB sobre o entorno do Aterro de Gramacho, 
apresentado no tópico a seguir. 

 
 
Para finalizar, apresenta-se na sequência o conjunto de fotos aéreas (Figuras 5.04 a 5.12) 
tiradas pela própria Prefeitura de Duque de Caxias em abril de 2005, fotos estas que 
falam por si só, dispensando comentários adicionais. 
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FIGURA 5.04 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.05 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramac
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FIGURA 5.06 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.07 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho
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      FIGURA 5.08 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    FIGURA 5.09 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho 
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FIGURA 5.10 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.11 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho 
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FIGURA 5.12 – Aterros Clandestinos de Jardim Gramacho 
 
 
5.3 ATERRO METROPOLITANO DE JARDIM GRAMACHO 

 
 
O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, situado no bairro de mesmo nome no 
município de Duque de Caxias, foi implantado em área de 130 hectares determinada pela 
antiga FUNDREM - Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro e iniciou a sua operação em 1978. 

 
 
Embora tenha sido projetado com todos os requisitos de um aterro sanitário, Gramacho, 
por razões de ordem econômicas, sempre foi operado como um lixão, recebendo durante 
anos a maior parcela dos resíduos do Rio de Janeiro e a totalidade dos resíduos de 
outros municípios, como Caxias, Nilópolis, Meriti, Nova Iguaçu e Queimados, sem falar no 
recebimento esporádico dos resíduos provenientes de Itaguaí e Petrópolis. 

 
 
O Aterro cresceu sobre os manguezais da baía de Guanabara, sendo o responsável pela 
sua total extinção, como se vê em antigas fotos da área (Figura 5.13). 

 
 
A partir de 1996, o AMJG passou por uma série de intervenções sob a orientação técnica 
da COMLURB, o que permitiu a remediação da área e a total recuperação do manguezal, 
inclusive com o retorno da fauna e flora nativas (ver Figura 5.14 a seguir). 
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FIGURA 5.13 – Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho – Fase Inicial 
 
 
O Aterro remediado foi licenciado e passou a operar, como um aterro controlado, dotado 
de vários sistemas de controle. 

 

 
Desativado no dia 03 de junho de 2012, o AMJG continua mantendo em operação os 
sistemas de monitoramento ambiental e geotécnico, o que ainda deverá durar, pelo menos, 
mais 15 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.14 – Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho – Fase Atual 
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O encerramento definitivo deste aterro em 03 de junho de 2012, considerado o maior 
aterro da América Latina, deixou um legado ambiental e tecnológico, com sua 
transformação em um polo de extração de biogás para fins energéticos. 

 
 
Quanto ao passivo ambiental inerente ao aterro, a COMLURB contratou, em 2008, um 
estudo para efetuar o Diagnóstico Ambiental e Sócio Analítico no Aterro de Gramacho. 

 
 
O objetivo deste estudo foi a avaliação confirmatória do meio físico, onde as principais 
vias de transportes de contaminantes (solo, água subterrânea e água superficial e ar) 
foram avaliadas, com o intuito de confirmar ou não a existência de impacto das atividades 
da época e pretéritas do aterro sobre estes elementos. 

 
 
Este projeto contemplou a coleta de seis amostras de água superficial no entorno do 
Aterro Metropolitano de Gramacho, sendo duas no rio Sarapuí (montante e jusante), duas 
no rio Iguaçu (montante e jusante) e duas na baía de Guanabara. 

 
 
As amostras nos rios foram coletadas a um metro de profundidade, na parte central do 
leito, utilizando amostrador descartável; apenas na baía de Guanabara, por força da 
pequena espessura de lâmina d´água, as amostras foram coletadas à profundidade de 
0,5 metros. Os resultados analíticos foram comparados com os valores de intervenção 
proposto pela Resolução CONAMA nº 357 para corpos d’água salobra Classe 2 e Portaria 
MS nº 518. 

 
 
Este estudo também contemplou análise de água superficial no entorno. As amostras de 
água superficial coletadas em córrego na entrada do Aterro Gramacho mostram 
concentração superior aos valores máximos permitidos da Resolução Conama 357 para 
alumínio, níquel, nitrogênio amoniacal, nitrato e parâmetros microbiológicos nos pontos a 
montante e jusante do córrego. O zinco foi detectado somente a montante. 

 
 
As concentrações observadas destes parâmetros provavelmente relacionam-se a 
lançamentos de efluentes domésticos neste corpo d’água realizados a montante do Aterro 
Gramacho. A Figura 5.15 apresenta os resultados e a localização dos pontos de coleta. 
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FIGURA 5.15 – Pontos de Coleta e Resultados 
 
 
O estudo realizado apresentou as conclusões transcritas a seguir: 

 
 
“Com  base  nas  observações  realizadas  em  campo  e  na  compilação  dos  dados 
disponíveis, foi possível concluir que: 

 

Através de informações obtidas em entrevistas a área de interesse passou a ser 
utilizada para a disposição de resíduos no final da década de 70 e que, até 1975, não 
existia intervenção perceptível na área; 

 

Alteração na vegetação entre a área do aterro e Rio Sarapuí, configuração que não é 
mais observada, no entanto, a origem e eventual influência na qualidade do solo e da 
água subterrânea deve ser avaliada; 

 

A etapa de investigação confirmatória foi realizada na maioria das áreas 
potencialmente identificadas, porém, comparando-se as dimensões da investigação 
realizada anteriormente e os resultados da Avaliação Preliminar, denota-se a 
necessidade de investigação nas áreas ainda não exploradas. 

 

Há a necessidade de adequação do piso das áreas de manutenção, de 
armazenamento de óleo usado de lavagem e caixa separadora água-óleo.
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  Desta forma, fica enfatizada a importância da continuidade da execução do Plano de 
Investigação Ambiental Detalhada dos Compartimentos Solo e Água Subterrânea do Antigo 
Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho apresentado ao INEA em dezembro de 2012. 
 
 
É importante enfatizar que, durante as entrevistas realizadas com colaboradores  do aterro, 
os quais atuavam diretamente na operação de distribuição dos resíduos com máquinas, 
foi levantado que até a regularização do aterro na metade da década de 1990 os 
resíduos orgânicos, industriais e hospitalares destinados ao aterro não eram 
segregados”. 
(grifo nosso). 

 
 
Vê-se, portanto, que há grande chance de o AMJG apresentar alto passivo ambiental em 
virtude, não só do tempo em que permaneceu mal operado, como também pela 
diversidade de tipos de resíduos aí descartados sem o menor cuidado, principalmente 
resíduos industriais tóxicos e resíduos biológicos. 

 
 
A seu favor, a área do aterro, assentado sobre uma espessa (mais de 12 metros) camada 
de argila orgânica, apresenta um baixíssimo coeficiente de permeabilidade, bem inferior 
aos 10-7 cm/s. 

 
 
Tal fato permite afirmar que as águas subterrâneas situadas sob o maciço de resíduos 
dificilmente se encontrarão contaminadas pela percolação do chorume. 

 
 
Porém, nas imediações do aterro, onde o solo apresenta características argilo-arenosas, 
as conclusões podem assumir aspectos diferentes, como se evidencia da interpretação de 
alguns resultados do estudo realizado que se transcreve a seguir, com grifos nossos em 
negrito. 

 
 
O Aterro Gramacho e entorno situam-se sobre região de manguezais, ecossistema 
condicionado pela existência de características ambientais particulares e sensíveis a 
qualquer alteração nos processos geoquímicos e de sedimentação. 

 
 
O Aterro e a urbanização do entorno são elementos modificadores desses 
processos. 

 
 
O bairro Jd. Gramacho se desenvolveu, em parte, a partir de atividades relacionadas ao 
manejo de resíduos, sejam oriundos da triagem realizada dentro do Aterro Gramacho, 
sejam de depósitos clandestinos e vazadouros que se instalaram ao redor da avenida 
Monte Castelo. 
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Nestas áreas e, no interior do Aterro Gramacho, nas áreas administrativas, oficinas e 
unidade de separação de recicláveis, existe uma camada de aterro  composto basicamente 
por entulho e resíduos diversos, misturados à matriz areno-argilosa grossa, que se apoia 
sobre os sedimentos finos de mangue. Esta camada provém da viabilização de suporte 
das instalações prediais (imóveis e vias de acesso) sobre os sedimentos moles de 
mangue e do próprio assentamento dos resíduos dispostos nestas áreas ao longo dos 
anos. 

 
 
A área de recarga do aquífero freático compreende toda a área permeável no bairro Jd. 
Gramacho e Aterro Gramacho. O mapa potenciométrico desenvolvido a partir das 
informações dos poços de monitoramento instalados no aquífero freático mostra fluxo 
d’água subterrânea proveniente do bairro Jardim Gramacho em direção ao Aterro 
Gramacho, rios e córregos e Baía de Guanabara. 

 
 
O Aterro Gramacho, portanto, está a jusante do bairro Jd. Gramacho quanto ao 
fluxo da água subterrânea. 

 
 
Os resultados dos ensaios de permeabilidade realizados mostraram que as argilas nas 
camadas superficiais (menores que 3 metros) possuem condutividade hidráulica de cerca 
de 10-7 cm/s com importante influência dos aterros superficiais, quando ocorrem. 

 
 
As Áreas Potencialmente Contaminadas – APC’s identificadas apresentam, de modo 
geral, em maior concentração resíduos recicláveis como garrafas PET, plásticos filme e 
plásticos rígidos, sendo estes depósitos aqueles de maior extensão em área. 

 
 
Pontualmente, também se observa depósitos de resíduos metálicos, papéis e papelões. 
Nas áreas de vazadouros identifica-se acúmulo de resíduos orgânicos, tecidos, vidros e 
plásticos filmes. Normalmente, estes depósitos sofrem o processo de queima visando 
principalmente a diminuição da matéria orgânica e volume. 

 
 
Em algumas APC’s também ocorre a queima de fios e cabos elétricos objetivando a 
separação e reaproveitamento das porções metálicas. 

 
 
A vistoria realizada em campo para avaliação da existência de chorume nas APC’s não 
detectou, no período em que foi realizada, qualquer ponto de afloramento de chorume ou 
outro percolado proveniente da disposição de resíduos. 

 
 
A ocupação desordenada do entorno do Aterro Gramacho propiciou a instalação de 
residências com condições precárias de esgotamento sanitário. Nestas áreas é comum 
o lançamento de efluentes domésticos em locais conhecidos como valas negras. 
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Apenas na APC I foi identificada uma vala negra cujos efluentes são lançados nas áreas 
de mangue e Baía de Guanabara. 

 
 
Embora o bairro seja abastecido por sistema público de abastecimento de água e a água 
subterrânea nestes locais seja salobra, foram identificados dois poços cacimbas usados, 
segundo declaração dos usuários, para criação de porcos e lavagem de veículos 
utilizados no transporte de resíduos. 

 
 
Foram coletadas 3 amostras representativas do solo natural não saturado. Estas 
amostras foram coletadas nas áreas de mangue, próximo às APC’s. 

 
 
Os resultados analíticos mostraram a presença de concentrações acima dos valores de 
intervenção CETESB do metal cádmio na amostra PT-02. 

 
 
Os demais metais também foram detectados nas 3 amostras, porém, sempre em 
concentrações abaixo dos limites de intervenção. Por se tratar de um dado pontual, a 
identificação de cádmio em concentrações acima dos valores orientadores nessa área 
deve ser comprovada com o detalhamento da avaliação e a coleta de novas amostras de 
solo nesta APC. 

 
 
O manguezal, por ser um ambiente efetivamente protegido por ondas e correntes fortes, 
inundado periodicamente por águas salobras, constitui uma ótima superfície para o 
transporte de metais, cuja precipitação é favorecida pelo elevado pH e pela disponibilidade 
de sulfetos, associados às condições redutoras ali observadas. 

 
 
Adicionalmente, a baixa energia verificada nestas áreas atua de forma a prevenir o 
escape de sedimentos. Os metais, por serem conservativos, se acumulam nestas áreas 
no decorrer do tempo, corroborando os resultados das análises químicas realizadas. 

 
 
Nas proximidades do Aterro Gramacho e bairro Jardim Gramacho, as características 
naturais do mangue foram modificadas em diferentes intensidades, passando em alguns 
pontos a um ambiente com características oxidantes, não mais permanentemente 
alagado, com menos matéria orgânica e, por consequência, com maior concentração de 
oxigênio. 

 
 
Esta alteração na dinâmica hidrogeoquímica da área provocou alterações físico-químicas 
na água e sedimento. A reação que antes mantinha os metais adsorvidos ao sedimento 
foi invertida, passando a oxidar os sulfetos metálicos. Os metais passaram então a se 
tornar móveis, dissolvidos na água subterrânea, e os íons sulfetos, em reação com a 
água, passam a H2SO4, aumentando a acidez da água subterrânea. 
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Esta condição foi corroborada pela presença de metais dissolvidos na água subterrânea 
em elevada concentração em todos os pontos, superior aos valores de intervenção da 
CETESB em muitos casos. 

 
 
Não foi possível estabelecer no atual estado do estudo a origem das elevadas 
concentrações de amônia, uma vez que sua presença, neste caso, provém da 
decomposição de matéria orgânica, que se faz presente em elevadas concentrações no 
próprio manguezal, nos efluentes domésticos lançados na área de estudo e nos resíduos 
orgânicos dispostos em vazadouros. 

 
 
Percebe-se, no entanto, não haver influência dos resíduos dispostos no Aterro Gramacho 
sobre essas concentrações, uma vez que a massa de resíduos se posiciona a jusante do 
bairro Jardim Gramacho em relação ao fluxo de água subterrânea no aquífero freático. 

 
 
Com relação às amostras coletadas nos poços cacimbas, as concentrações de ferro 
detectadas nos poços PC-01 e PC-02, e de manganês no PC-02 ultrapassam os valores 
orientadores da CETESB. 

 
 
As concentrações observadas de ferro e manganês são naturalmente elevadas em 
manguezais, uma vez que esses metais são comumente encontrados adsorvidos aos 
sedimentos de mangue, quando esses ambientes são antropicamente alterados, 
dissolvidos na água subterrânea. 

 
 
Dentre os parâmetros inorgânicos, as amostras das cacimbas apresentaram 
concentrações de nitrogênio amoniacal acima do valor orientador adotado. 

 
 
Os resultados relativos aos parâmetros microbiológicos nas amostras de água 
subterrânea, sejam nos poços de monitoramento, sejam nas cacimbas, revelaram 
presença de microrganismos termotolerantes e coliformes totais acima dos limites 
estabelecidos pela Portaria 518. 

 
 
Coliformes é o termo que define microrganismos em forma de bastonetes, gram- 
negativos, aeróbicos ou anaeróbicos facultativos. São microrganismos amplamente 
utilizados como indicadores de qualidade ambiental e sanitária. 

 
 
Em condições normais os coliformes não são por si só patogênicos, porém, é considerado 
que a presença destes organismos indique uma provável contaminação por outros 
patógenos entéricos. 
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Apesar de não poder ser quantificado o risco à saúde humana pela metodologia utilizada 
neste relatório, a simples detecção destes microrganismos na água subterrânea do local 
já é o bastante para torná-la imprópria ao consumo humano. 

 
 
As amostras de água superficial coletadas em córrego na entrada do Aterro Gramacho 
mostram concentração superior aos valores máximos permitidos da Resolução Conama 
357 para os metais alumínio e níquel, os inorgânicos nitrogênio amoniacal e nitrato e para 
parâmetros microbiológicos em ambos os pontos amostrados (montante e jusante do 
córrego). O zinco foi detectado em concentração superior à referência apenas na amostra 
AS-01 (montante). 

 
 
As concentrações observadas destes parâmetros provavelmente relacionam-se a 
lançamentos de efluentes domésticos neste corpo d’água realizados a montante  do Aterro. 

 
 
Foram confeccionados mapas de isoconcentração (plumas) dos compostos nitrogênio 
amoniacal, cromo e chumbo, identificados em concentração superior aos valores de 
referência. 

 
 
Os poços de monitoramento instalados na APC’s I, III e IV associados à presença das 
áreas de descarga (córrego e baía ou manguezal), permitem a delimitação da pluma de 
chumbo, cromo e nitrogênio amoniacal. 

Nas APC’s V e VI as plumas não estão delimitadas e carecem de ampliação dos estudos. 

Ressalta-se a dificuldade de delimitação das plumas em razão da existência de fontes 
difusas, nem sempre identificadas, consequência da movimentação constante dos locais 
de disposição, e, principalmente, em razão da impossibilidade de instalação de poços de 
monitoramento em locais de depósitos de resíduos (fontes de contaminação). 

 
 
As APC’s V e VI, por exemplo, são terrenos inteiramente repletos por resíduos, inexistindo 
locais, seja a montante ou jusante, para instalação de poços de monitoramento. 

 
 
As áreas limítrofes são áreas particulares e não permitem instalação de poços fora da 
APC que fossem imediatamente a jusante. 

 
 
A instalação de poço de monitoramento sobre o depósito de resíduos pode criar caminhos 
preferenciais para a percolação de chorume e eventuais contaminantes diretamente ao 
aquífero. 
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Mesmo não totalmente delimitadas, as plumas permitiram a realização de avaliação de 
risco preliminar realizada considerando parâmetros conservadores relacionados às 
incertezas na avaliação ambiental da área. 

 
 
Os receptores considerados para avaliação de risco em todas as APC’s foram moradores, 
possíveis trabalhadores em obras no local e comerciantes da área do entorno do Aterro 
Gramacho. 

 
 
Foi verificado risco potencial toxicológico para as vias de ingestão e/ou contato dermal 
para pelo menos um dos receptores considerados, em cada APC avaliada. 

 
 
O risco verificado nesta avaliação foi considerado um risco potencial conservador, uma 
vez que as  vias de exposição consideradas  podem ser facilmente completadas, em 
função da baixa profundidade média do nível d’água do local. 

 
 
Ressalta-se que o risco potencial proveniente do ferro deve ser interpretado com cautela, 
uma vez que estes valores podem ser coerentes com o background da área (composto 
naturalmente observado na área), carecendo de comprovação. 

 
 
Não foi verificado risco potencial carcinogênico ou toxicológico para a água proveniente 
dos poços cacimba. 

 
 
Este resultado contempla somente o risco potencial oferecido pelos metais e outros 
compostos inorgânicos detectados, no entanto, a simples detecção de coliformes fecais 
ou totais na água subterrânea do local já é o bastante para considerá-la imprópria para 
consumo humano. 

 
 
Com base nos levantamentos feitos e nas conclusões apresentadas, o estudo termina 
com o seguinte texto: 

 
 
Comentário: com base nos textos acima, entendo que o item 7 - Recomendações, onde 
as principais medidas recomendadas são a restrição ao consumo e uso da água 
subterrânea, seja complementado conforme se segue: 

 
 
- Restringir/impedir a operação de depósitos de recicláveis operando em condições 

inadequadas: 
 

A restrição/interdição destes estabelecimentos, operando em condições inadequadas, 
reduz uma das potenciais fontes da contaminação do solo e das águas subterrâneas. 
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- Impedir a operação de vazadouros clandestinos no entorno do Aterro: 

 
A interdição destes vazadouros com certeza, a par da ilegalidade de sua operação, 
reduz também uma das principais e potenciais fontes da contaminação do solo e das 
águas subterrâneas. 

 
 
- Implantar o esgotamento sanitário no bairro de Jardim Gramacho: 

 
A água subterrânea encontra-se impactada por coliformes fecais e termotolerantes; o 
esgotamento sanitário da região com certeza reduz substancialmente uma das 
principais e potenciais fontes de contaminação. 

 
 
Recentemente, o Prefeito Washington Reis publicou a Portaria 3.796/2017, com o objetivo 
de levantar os documentos e processos vinculados ao desativado Aterro de Jardim 
Gramacho para elaboração de estudo de viabilidade, buscando alcançar a recuperação e 
despoluição da área. A condução dos trabalhos ficará a cargo da Secretaria do Meio 
Ambiente, que contará com o apoio das secretarias de Governo, Urbanismo, Comunicação 
e Fazenda. 

 
 
5.4 CIDADE DOS MENINOS 

 

 
 
Indiscutivelmente esta é a região que apresenta o maior e mais antigo passivo ambiental 
dentro do Município, pois se acha sob o efeito da disposição inadequada do hexacloro 
benzeno (BHC), popularmente conhecido como “Pó de Broca”, desde o ano de 1957. 

 
 
 
Por esta razão o presente Plano se permitirá efetuar uma descrição mais minuciosa do 
seu potencial poder de contaminação. 
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FIGURA 5.16 – Cidade dos Meninos - Localização 
 
 
5.4.1 HISTÓRICO RESUMIDO 

 
 
A história da região da Cidade dos Meninos registra algumas interferências do homem 
sobre o ambiente que resultaram em consequências para sua saúde. Assim, já no século 
XIX, a impiedosa devastação das matas trouxe como resultado a obstrução dos rios e 
consequente transbordamento, o que favoreceu a formação de pântanos. 

 
 
Das águas paradas e poluídas surgem mosquitos transmissores de doenças. Em 1850, a 
situação é de verdadeira calamidade, pois as epidemias grassam, obrigando senhores de 
engenho a fugir para locais mais seguros. As propriedades vão sendo abandonadas. A 
situação era de grande penúria; e assim permaneceria ainda por algumas décadas. 

 
 
No começo do século XX, apesar dos esforços do recém-criado Serviço de Profilaxia 
Rural, o local continuava sendo um grave foco de malária. 
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Ainda na segunda metade do Século XX, o Município de Duque de Caxias apresentava 
uma série de problemas ambientais classificados pela Fundação Estadual de Engenharia 
do Meio Ambiente - FEEMA (atual INEA) como críticos: 
• deficiência de infraestrutura sanitária; 

 

• condições precárias de vida; 
 

• favelização; 
 

• degradação de áreas de preservação ambiental; 
 

• áreas com deficiente cobertura arbórea ocasionando assoreamento de corpos de água; 
 

• poluição do ar, solos e águas superficiais e subterrâneas; 
 

• depósitos de resíduos sólidos irregulares; 
 

• aterramento de corpos de água; e 
 

• vazamento e lançamento de óleo. 
 
 
A Cidade dos Meninos foi criada em 1946 como parte de uma das unidades da Fundação 
Abrigo Cristo Redentor e, inicialmente servia como albergue para meninas carentes. 

 
 
Posteriormente, a instituição passou a internar meninos carentes, passando a ser 
denominada “Cidade dos Meninos”. 

 
 
É dentro desta instituição de guarda e formação de menores que o Ministério da Saúde 
implanta, no ano de 1947, o Instituto de Malariologia, ocupando 8 pavilhões. 

 
 
Em 1950, com a finalidade de erradicar as endemias rurais, o Instituto inicia a produção 
de pesticidas, em especial o hexaclorociclohexano – HCH. Além de HCH, a fábrica 
também formulava produtos a base de DDT e outros pesticidas. 

 
 
Em 1955, em decorrência da elevação dos custos econômicos de fabricação do HCH, 
inicia-se o processo de desativação progressiva da fábrica que culmina com o 
encerramento definitivo de suas atividades em 1961, sendo a produção remanescente 
estocada ao ar livre nas dependências da fábrica. 

 
 
Em 1989, após divulgação pela mídia da comercialização clandestina de pesticidas nas 
feiras livres de Duque de Caxias, foi constatada, nas dependências da antiga fábrica, a 
existência de um depósito abandonado, contendo quantidade avaliada em 350 toneladas 
de HCH técnico, bem como de outros produtos utilizados em seu processamento.  

 
 
Os resíduos foram encontrados espalhados em contato direto com o solo em uma área 
descampada de aproximadamente 13.000 m². 
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Volumes desconhecidos foram também retirados deste foco principal  e levados para 
locais, não plenamente identificados até o momento, durante o período de 
comercialização ilegal do produto, época em que os resíduos eram usados como 
pesticidas nas residências da Cidade dos Meninos. 

 
 
Além disto, os resíduos teriam sido utilizados, em proporções  ignoradas,  para capeamento 
do leito da estrada Camboaba, que constitui a única via de acesso à Cidade dos Meninos. 

 
 
A partir de então, vários estudos comprovaram a contaminação dos compartimentos 
ambientais e das populações da Cidade dos Meninos. 

 
 
Para agravar a situação, uma tentativa de remediação através da mistura dos resíduos 
com cal, realizada em 1995 pela empresa NORTOX, resultou em formação de novos 
compostos – mais tóxicos – e de maior poder de migração, atingindo as águas 
subterrâneas. 

 
 
Afora isto, com o espalhamento da mistura solo-cal-HCH, a área do foco principal de 
contaminação pode ter sido ampliada para cerca de 38.000 m², gerando uma massa de 
material contaminado de cerca de 30.000 t. 

 
 
Estudos posteriores indicaram as mudanças havidas no processo de contaminação. 
Exames clínicos e toxicológicos no plasma sanguíneo de residentes próximos ao Foco 
Principal constataram concentrações residuais de HCH de até 63 vezes maiores que as 
observadas no grupo controle utilizado, composto por indivíduos não expostos. 

 
 
Em amostras de soro sanguíneo de 180 crianças e adolescentes residentes no Abrigo 
Cristo Redentor na Cidade dos Meninos, foram encontrados isômeros de HCH em 
concentrações até 65 vezes maiores do que as encontradas no soro do grupo controle. 

 
 
Os estudos realizados produziram importantes dados para o entendimento do processo 
de contaminação. No entanto, apesar de toda a contribuição dos estudos anteriores, 
apenas o trabalho da CETESB, elaborado em 2002, buscou a caracterização de possíveis 
focos secundários. 

 
 
Por fim, durante o I Workshop de Avaliação e Remediação de Contaminação Ambiental 
com Efeito na Saúde Humana, realizado em Brasília no ano de 2000 e organizado pelo 
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, foi aprovada por 
unanimidade a necessidade da realização de uma avaliação completa de risco que em 
sua metodologia pudesse agregar os diversos conhecimentos adquiridos nos últimos anos 
e determinasse recomendações para uma intervenção do Ministério da Saúde. 
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5.4.2 ESTUDOS REALIZADOS 

 
 
Não foram poucos os estudos realizados sobre a contaminação da área da Cidade dos 
Meninos e, mais especificamente, sobre a dispersão do Hexaclorociclohexano no 
ambiente. 

 
 
Se considerados apenas os documentos técnico-científicos publicados em relação à 
Cidade dos Meninos, iremos encontrar o total de 138 documentos até o ano de 2008, com 
a distribuição apresentada no Quadro 5.1, a seguir. 

 
 

Quadro 5.1 – Documentos Técnico-Científicos relativos à Cidade dos Meninos 
 

Tipo de Documento Quantidade 
Tese de Doutorado 2 
Dissertação de Mestrado 14 
Monografia de Final de Curso 4 
Relatório Técnico 51 
Projeto de Pesquisa 24 
Artigo Científico 16 
Trabalho de Congresso Científico 11 
Pareceres e Notas Técnicas 15 
Capítulo de Livro 1 

 
Dentre os mais relevantes podemos citar: 

 
BARRETO, A. B. C. 1998 - Avaliação de Condições Hidrogeológicas e da 

Contaminação do subsolo por HCH na Cidade dos Meninos, RJ. Dissertação de 
Mestrado, Departamento de Engenharia Civil-PUC-Rio. 

 

BORGES, A. F. 1996 - Avaliação dos Mecanismos de Transporte de 
Hexaclorociclohexano (HCH) no solo da Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, RJ. 
Dissertação de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil - PUC-Rio. 

 

BRAGA, A. M. C.1996 - Contaminação Ambiental por HCH em Escolares na Cidade 
dos Meninos. Tese de Mestrado - Fundação Oswaldo Cruz. 

 

CECAB & FEEMA 1991 - BHC abandonado na Cidade dos Meninos – Município de 
Duque de Caxias / RJ – Coletânea de documentos elaborada pela CECAB e FEEMA 
para dar subsídios ao grupo de trabalho coordenado pela FEEMA. 

 

CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. 2002. Relatório 
Técnico de Caracterização dos Focos Secundários – “Projeto Cidade dos Meninos”. 
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FEEMA/GTZ, 1997 - Investigação de áreas contaminadas por HCH - Cidade dos 
Meninos - Relatório Sucinto – Cooperação Técnica Brasil-Alemanha, Coordenação 
Inter-Projetos - FEEMA/GTZ/CETESB. 

FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz). 2000. Determinação de Dibenzo-p-Dioxinas 
Policloradas e Dibenzofuranos em Amostras de Solo Coletadas na Cidade dos 
Meninos, Duque de Caxias, RJ. 

FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz). 2000. Cidade dos Meninos – Relatório da 
Determinação de Hexaclorociclohexano (HCH) em Solo Superficial das Três Áreas 
Indicadas para o Assentamento das Famílias Residentes Próximo à Área Foco. 

FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz). 2001. Relatório: Resultados das Análises de 
Determinação de Compostos Organoclorados em Solo da Cidade dos Meninos. 

MELLO, J. L. - 1999. Avaliação da Contaminação por HCH e DDT dos Leites de Vaca 
e Humano Provenientes da Cidade dos Meninos, Duque de Caxias - RJ. Tese de 
Mestrado – Fundação Oswaldo Cruz. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE – 2002. Atuação do Ministério da Saúde no caso de 
Contaminação Ambiental por Pesticidas Organoclorados na Cidade dos Meninos, 
Município de Duque de Caxias, RJ. Série I – História da Saúde no Brasil. 

OLIVEIRA, R. M. 1994 - Estudo da Contaminação do Solo e Pasto por 
Hexaclorociclohexanos (HCH) na Cidade dos Meninos em Duque de Caxias, RJ. 
Dissertação de Mestrado, Escola Nacional de Saúde Pública - Fundação Oswaldo 
Cruz. 

OLIVEIRA, R. M. 1995 - Contaminação por Hexaclorociclohexanos em Área Urbana 
da Região Sudeste do Brasil. Departamento de Saneamento da Escola Nacional de 
Saúde Pública - Fundação Oswaldo Cruz. 

 

OLIVEIRA, R. M. 2008 - Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, RJ; Linha do Tempo 
sobre a Contaminação Ambiental e Humana. Tese de Doutorado. Escola Nacional de 
Saúde Pública - Fundação Oswaldo Cruz. 

 

SILVA, A. P. et ali 2002 – Avaliação de Risco à Saúde Humana por Resíduos de 
Pesticida em Cidade dos Meninos – AMBIOS Engenharia e Processos. 

 

SILVA, A. S. - 2002. Exposição Humana a Resíduos Organoclorados na Cidade dos 
Meninos – Duque de Caxias, RJ. 

 

UNICAMP, 1999. Relatório de Pesquisa sobre o Problema da Contaminação pelo 
HCH da Cidade dos Meninos, Duque de Caxias, RJ. 

 
 
Porém, como se pode observar da relação apresentada, o interesse sobre o assunto 
parece ter morrido a partir de 2008, pois há mais de uma década nenhum estudo foi 
realizado com vistas a levantar e quantificar o passivo ambiental representado por esta 
área. 
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Entretanto, cabe ressaltar que, embora a região se localize em terras caxienses, a 
responsabilidade primária pela descontaminação da área é do Ministério da Saúde. 

 
 
5.4.3 A CONTAMINAÇÃO NA ÁREA DA CIDADE DOS MENINOS 

 
 
Aparentemente a contaminação do solo e das águas subterrâneas da Cidade dos Meninos 
é fato evidente. Entretanto, do ponto de vista técnico, tal contaminação nunca foi 
evidenciada com clareza. 

 

 
A este respeito permitimo-nos transcrever trecho do artigo do pesquisador Celso Simões 
Bredariol. 

 

 
“Aparentemente, a contaminação na Cidade dos Meninos é auto-evidente. O cheiro de 
BHC está por toda parte, mesmo em vias adjacentes à fazenda e de maneira mais intensa 
nas proximidades dos focos principal e secundários. 

 

 
No entanto, a consulta a relatórios técnicos e processos administrativos não  revela clareza 
do estado de contaminação da área como um todo ou de seus diferentes segmentos. 

 

 
Com relação à contaminação das pessoas, por exemplo, pesquisa da Fiocruz, citada pelo 
relatório de Atuação do Ministério da Saúde na Cidade dos Meninos (2002) revela que 
“uma amostra de 186 internos da Cidade dos Meninos, em 1992, apresentou 24,2% de 
resultados positivos quanto à presença de BHC no sangue das crianças”. 

 

 
O estudo da UNICAMP sobre o diagnóstico da contaminação da população exposta na 
Cidade dos Meninos, contratado pelo Ministério da Saúde em 1998, teve seus resultados 
recusados pelo contratante por discordância na metodologia de coleta de amostras (não 
teria sido observado o jejum no momento da coleta). 

 

 
Análises de águas coletadas em poços e rios, cujos resultados são apresentados em 
processo administrativo da FEEMA, revelam ora contaminação ora não contaminação. 

 

 
O relatório de consultoria da AMBIOS, de outubro de 2002, conclui que “as amostras de 
água dos poços de captação subterrânea existentes na Cidade dos Meninos não 
apresentaram – em nenhuma amostra analisada – a presença de compostos químicos 
assinalados como de interesse no estudo de avaliação de risco”. 

 

 
E prossegue dizendo que “como conclusão principal do presente estudo, assinala-se a 
não contaminação das águas subterrâneas em todos os poços existentes na Cidade 
dos Meninos e nos poços amostrados no entorno nas direções sudoeste, sul e 
sudeste”. (grifo nosso). 
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Já o relatório de Avaliação de Risco à Saúde Humana, do Ministério da Saúde cita estudo 
da CETESB onde “os dados obtidos indicam que o lençol freático se encontra 
contaminado”. 

 
 
Estudo da Divisão de Qualidade do Ar da FEEMA, realizado no ano de 2001, durante 
quatro meses, no período seco, também não detectou contaminação do ar. 

 
 
A contaminação de solos é evidente e demonstrada no estudo de identificação de focos 
secundários feito pela CETESB. No entanto, o estudo da FIOCRUZ (2001) sobre a estrada 
Camboaba, coletando amostras a cada setenta metros da estrada, não foi conclusivo na 
caracterização da contaminação. 

 
 
O estudo sobre a contaminação de poeiras depositadas no interior das casas realizado 
pelo DECIT/MS, em 2001, conclui que 12 das 21 residências possuem a poeira 
contaminada com pesticidas em níveis da ordem de 1.000 a 100.000 ppb (parte por 
bilhão). Quatro das 21 residências possuem poeira contaminada com pesticidas da ordem 
de 100 a 1.000 ppb e cinco residências possuem poeira contaminada em níveis da ordem 
de 0 a 100 ppb. 

 
 
A contaminação dos alimentos produzidos na região é, talvez, o aspecto mais 
preocupante do problema. O mesmo relatório citado no parágrafo acima se refere a 
estudo de Mello (1999) que determinou a concentração de pesticidas em amostras de 
leite de vacas e em leite materno. 

 
 
No primeiro, apenas uma amostra, de quatro, apresentou nível alto de contaminação. No 
segundo, “as amostras de doadoras da Cidade dos Meninos apresentaram contaminação 
altamente significativa para o isômero β-HCH, atingindo valores até 20 vezes da ingestão 
diária aceitável. 

 
 
Ainda o mesmo relatório conclui que “as concentrações de pesticidas encontradas nas 
amostras de ovos indicam contaminação destes alimentos na Cidade dos Meninos em 
níveis até centenas de vezes superiores aos níveis máximos de resíduos estabelecidos 
pela Comissão Científica para a Agricultura da Comunidade Europeia”. 

 
 
O estudo de risco à saúde humana conclui que a Cidade dos Meninos deve ser 
classificada de local de PERIGO A: PERIGO URGENTE PARA A SAÚDE PÚBLICA, 
considerando necessário o deslocamento da população para áreas seguras no que diz 
respeito aos contaminantes assinalados como de interesse. 
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No entanto, as principais rotas de contaminação são a poeira levantada pelos veículos na 
estrada Camboaba, as águas dos poços e os alimentos produzidos no local. 

 
 
Dentro desse ponto de vista, o asfaltamento da estrada, o abastecimento de água pela 
CEDAE e a proibição do consumo de alimentos do local poderiam ser vistos como meios 
para garantir uma permanência segura da população no local. 

 
 
Ou seja, a contaminação existe, o risco existe, mas a discussão técnica também é 
contraditória. (grifo nosso). 

 
 
5.4.4 AÇÕES GOVERNAMENTAIS 

 
 
Em que pese a responsabilidade primária do Governo Federal em sanar o passivo 
ambiental da Cidade dos Meninos, nenhuma ação chegou a ser concretizada. Ao 
contrário, o Governo sempre procurou minimizar a contaminação da área, se valendo de 
argumentos subjetivos e de evasivas infundadas, como bem caracteriza a pesquisadora 
Rosália Maria de Oliveira em sua tese de doutorado no trecho transcrito a seguir. 

 
 
“Em relação ao governo, percebe-se uma atitude negativa do governo em relação a isso 
inclusive justificando a sua falta de ação em função do caráter preliminar dos dados 
apresentados. 

 
 
Justificava-se para a falta de ação concreta governamental que os resultados publicados 
nos documentos acadêmicos eram pontuais e os dados pouco representativos para uma 
área tão grande. 

 
 
Assim, observa-se a procrastinação para a adoção de ações para a descontaminação da 
área e tratamento da população, incluindo a indenização dos moradores. 

 
 
No entanto, em reuniões realizadas para avaliação dos resultados explicitava-se 
verbalmente o real fato motivador: o elevado custo financeiro para implementação 
das propostas de remediação do local contaminado (grifo nosso). 
Além  disso,  havia  o  temor  de  se  abrir  precedente  e  haver  demanda  de  ações 
similares para tratamento de outras áreas contaminadas sob responsabilidade e 
tutela do governo (grifo nosso). 

 
 
Assim, o pretexto de que as pesquisas não eram conclusivas e que não havia 
unanimidade sobre alternativas de tratamento a serem implementadas, era o argumento 
usado para justificar a inação governamental. Outro fator agravante que contribuía para 
esta inação foi a substituição de Ministros da Saúde, e seus assessores, 10 em dez anos. 
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A cada substituição havia que se reiniciar as explicações para possibilitar o entendimento 
do problema e dar continuidade às negociações interrompidas. 

 
 
Neste período observa-se que com a população dotada de novas informações acerca da 
contaminação ambiental e humana no local, a falta de ações corretas visando solucionar 
o problema por parte do governo, a pressão da mídia e do Ministério Público e a própria 
motivação científica dos pesquisadores envolvidos instaram a continuidade das pesquisas 
na área, ainda que sem o aval do próprio Ministério da Saúde ou outros órgãos 
governamentais. 

 
 
Assim, as pesquisas continuaram a ser feitas nas diversas instituições, coordenadas por 
pesquisadores e realizadas por alunos e técnicos envolvidos nos projetos. Os dados 
obtidos neste período mesclam-se com os dados obtidos no período seguinte devido às 
peculiaridades dos processos de pesquisa. 

 
 
Assim uma situação motivadora pode ter sido observada no início do primeiro período, 
mas a extensão do projeto de pesquisa ter sido superior, devido ao tempo necessário 
para coletas de amostras, análises laboratoriais e tratamento dos dados. 

 
 
A leitura dos  documentos técnico-científicos produzidos também permite identificar a 
realização de vários congressos e seminários técnicos na década de 90, sempre 
buscando maior integração entre os atores envolvidos e a não multiplicidade dos dados 
produzidos nas instituições de pesquisas. 

 
 
Observa-se, também, que os esforços nesse sentido eram iniciativas exclusivas dos 
pesquisadores, não sendo observadas ações para coordenação ou direcionamento 
advindas dos representantes ou autoridades dos órgãos governamentais 
responsáveis (grifo nosso). 

 
 
As instituições governamentais eram representadas nestes eventos como resposta à 
convites emitidos pelas instituições organizadoras. Assim, faziam-se  representar, 
debatiam os  assuntos de forma apropriada, no entanto, não havia transposição das 
estratégias propostas para a esfera tomadora de decisões. 

 
 
Portanto, observa-se que, os repetidos esforços para solução do problema eram 
esvaziados em função da inatividade dos responsáveis legais, como ocorrido após a 
realização de um Workshop realizado pela FIOCRUZ, em 1998, onde várias propostas de 
ações para o problema na Cidade dos Meninos foram sugeridas e encaminhadas ao 
Ministério da Saúde em conjunto com as instituições de pesquisas envolvidas na época. 

 
 
Segue síntese transcrita do documento elaborado: 
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Síntese dos dados apresentados e sugestão de propostas de ações definitivas em relação 
à área da Cidade dos Meninos: Diagnóstico de contaminação da área. 

 
 

Indicações de medidas a serem tomadas a curto prazo 
 
- Retirada imediata da população da área foco e seu entorno até 200 m e transferência 

das famílias para áreas habitacionais equivalentes à área de residência atual das 
mesmas; 

 

- Demolição das casas desocupadas para evitar futura ocupação das mesmas; 
 
- Acompanhamento médico/ambulatorial ... das famílias removidas da área foco; 

 
- Isolamento adequado da área foco; 

 
- Instalação de placas de advertência [...]; 

 
- Cobertura da área foco com lona plástica [...]; 

 
- Vigilância permanente na área [...]; 

 
- Reunião oficial envolvendo a comunidade e os órgãos responsáveis [...]; 

 
- Adoção de medidas de controle de comercialização dos produtos animais e vegetais 

produzidos na Cidade dos Meninos sob a responsabilidade da Vigilância Sanitária. 
 
 

Indicações de medidas a serem tomadas a médio prazo 
 
- Desenvolvimento  de estudos  mais  detalhados  visando análise de  solo até  2  m de 

profundidade [...] ao longo da estrada; 
 

- Interdição da estrada Camboaba [...]; 
 
- Mapeamento adequado de toda a área contaminada, através de diagnóstico 

complementar conclusivo [...]; 
 

- Definição do uso futuro da área, visando estabelecer metodologia de tratamento efetivo 
para a mesma; 

 

- Monitoramento dos processos de tratamento; 
 
- Criação de órgão coordenador e órgão gestor (ANEXO 04; FIOCRUZ, 1998). 

 
 
5.4.5 PLANO ESTADUAL PARA APROVEITAMENTO DA ÁREA 

 
 
Em 2009, a Prefeitura de Duque de Caxias, em consonância com o Governo do Estado, 
elaborou o Estudo Preliminar de Reordenamento Ambiental e Urbano da Cidade dos 
Meninos, com vistas, não só a promover a descontaminação do solo, como a dar uma 
destinação mais nobre a tão vasta área, ao mesmo tempo em que procede à 
compensação das famílias que tiveram suas moradias contaminadas pelo BHC. 
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O detalhamento deste estudo seria realizado em fase subsequente, por meio de um Plano 
de Ações que nunca chegou a se concretizar. 

 
 
Em  linhas  gerais,  o  reordenamento  proposto  baseou-se  na  identificação  de  Pontos 
Notáveis locais de forma a integrá-los as ações propostas. 

 
 
Estes pontos, que podem ser visualizados na Figura 5.17, são: 

 
 Arco Rodoviário Metropolitano; 

 
 Linha de Transmissão de Furnas; 

 
 Oleodutos Angra e Belo Horizonte; 

 
 Gasoduto Japeri-Reduc; 

 
 Via Coletora – Avenida Darcy Vargas 

 
 Rio Pilar, 

 
 Rio Capivari; 

 
 Rio Iguaçu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.17 – Pontos Notáveis da Cidade dos Meninos 
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O Plano de Reordenamento  da Cidade dos Meninos, apresentado na Figura 5.18 a 
seguir, previa o desenvolvimento do sistema viário local através da mudança de categoria 
da via existente (Estrada da Camboaba) para via arterial, com caixa de 34 metros 
interligando-se à Avenida Presidente Kennedy e ao Arco Rodoviário Metropolitano. 

 
 
A via arterial projetada serviria como elemento de integração dos setores urbanizados, 
evitando assim as descontinuidades físicas viárias, enquanto que o Arco Rodoviário 
Metropolitano reforçaria a vocação industrial do 2º Distrito – Campos Elíseos, apoiando 
condições privilegiadas de escoamento de insumos e produtos e introduzindo um vetor de 
expansão urbana para a região da Cidade dos Meninos. 

 
 
De outro lado, o Estudo previa uma faixa de 500 metros ao longo da margem sentido BR 
116 - Itaguaí e de uma área ao Norte sentido Itaguaí - BR 116 da faixa de domínio do 
Arco Rodoviário Metropolitano, que compreende 2 Km na Cidade dos Meninos, ambas 
configurando a Zona de Processamento de Exportação que serviria como polo atrativo 
para a estocagem de produtos nacionais e estrangeiros, gerando empregos e renda. 

 
 
O Parque Florestal projetado na parte Norte ao longo do Arco Rodoviário Metropolitano 
configuraria uma área de Preservação do Ecossistema Natural, possibilitando o uso dessas 
áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

 
 
A Zona Industrial teria como objetivo consolidar e incrementar polos de negócios e de 
geração de emprego e renda, com o uso predominantemente industrial, ao passo que a 
Zona de Interesse Turístico abrigaria as Atividades Culturais e de Recreação, com o 
objetivo de valorizar a identidade histórica da memória construída e imaterial da cidade, 
bem como de consolidar e incrementar a zona como polo de atração turística. 

 
 
A Área de Inundação - Pôlder Cidade dos Meninos - na região oeste teria como meta 
consolidar o Projeto da Bacia do Iguaçu, evitando áreas inundáveis na região urbanizada. 
As áreas de proteção dos corpos hídricos – Faixa Marginal de Proteção também 
contariam com avenidas-canal de caráter coletor com ciclovias. 

 
 
Em termos sociais, o Estudo previa o remanejamento das famílias que hoje habitam em 
áreas contaminadas para um loteamento a ser construído próximo à Avenida Kennedy. 

 
 
Por fim, estava prevista a implantação de um Aterro Sanitário a ser instalado a pelo 
menos 200 metros do curso d’água (rio Capivari) que, utilizando técnicas de engenharia e 
tecnologia seguras para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública e que passaria 
por monitoramento constante, absorveria os RSU do Município de Duque de Caxias. 
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Na mesma região, também seria implantado um Aterro Classe I que, além de absorver 
todo o solo contaminado removido da antiga fábrica de pesticidas e também o material 
usado na recuperação da pavimentação da estrada de Camboaba, ainda serviria como 
local de disposição final para os resíduos perigosos das indústrias de toda a Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5.18 – Projeto Urbanístico da Cidade dos Meninos 
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CAPÍTULO 6 – INDICADORES DE DESEMPENHO 
OPERACIONAL E AMBIENTAL 

 
 
 
Este capítulo se destina a apresentar os “Indicadores de Desempenho Operacional e 
Ambiental dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos e 
de Destino Final” do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 
Município de Duque de Caxias do Estado do Rio de Janeiro – PMGIRS. 

 
 
Inicialmente serão apresentados e comentados os indicadores de desempenho que 
respondem ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS – RS do 
Ministério das Cidades (SINIR). 

 
 
Em seguida, serão selecionados dentre os indicadores de desempenho dos SNIS, aqueles 
que espelhem a realidade dos serviços inerentes à limpeza pública do município de Duque 
de Caxias, e que sejam factíveis de serem implantados face à necessidade específica 
do município e considerada sua equipe de trabalho. 

 
 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Duque de 
Caxias, de acordo com a Lei n° 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, propõe um sistema de indicadores que proporcione informações 
fidedignas comparáveis com a situação e os problemas ambientais na área dos resíduos 
sólidos, capaz de expressar a realidade ambiental do Município. 

 
 
Para que esta adaptação seja efetiva, o sistema de indicadores proposto deve ser aberto 
e dinâmico e de fácil compreensão e implementação por parte dos responsáveis 
municipais pela sua alimentação. 

 
 
6.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
 
A proteção do meio ambiente constitui-se em um grande desafio a ser enfrentado pela 
sociedade moderna. Os atuais padrões de produção e consumo estão conduzindo a um 
progressivo esgotamento dos recursos naturais e à deterioração das condições 
ambientais, com as suas respectivas repercussões no presente e no futuro, no âmbito 
econômico e social. 

 
 
Para conseguir um nível de proteção adequado do meio ambiente, é necessário conhecer 
a situação atual e estudar a sua evolução temporal, considerando os padrões de 
qualidade que se deseja alcançar. Assim será possível avaliar os resultados ambientais 
das distintas políticas e programas que foram ou serão implementados. 
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Para tal, vêm sendo utilizados indicadores ambientais como ferramenta útil para a tomada 
de decisões na área ambiental. 

 
 
Entretanto, para que sua utilização seja efetiva, é necessário dispor de informações 
abundantes, que sejam ao mesmo tempo, capazes de serem condensadas de modo a 
torná-las compreensíveis para o cidadão e que resultem funcionais para os responsáveis 
pelas decisões políticas. 

 
 
Os indicadores devem proporcionar informações estatísticas sistematizadas que permitam 
consolidar e difundir a informação ambiental de uma maneira fácil e rigorosa. 

 
 
6.2 DEFINIÇÃO DE INDICADORES AMBIENTAIS 

 
 
6.2.1    CONCEITO 

 
 
Segundo RUMMLER & BRACHE os indicadores de desempenho podem ser definidos 
como a quantificação de quão bem um negócio (suas atividades e processos) atinge uma 
meta especificada. 

 
 
Os indicadores ambientais devem fornecer dados simples e claros sobre a situação do 
meio ambiente pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sólidos e à limpeza pública. 

 
 
De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN: “Os 
indicadores são elementos utilizados para avaliar o desempenho de políticas ou 
processos com o maior grau de objetividade possível. Aplicáveis às questões ambientais, 
há três tipos de indicadores: Condição, Pressão e Resposta. O conjunto dos indicadores 
ambientais pode fornecer uma síntese das condições ambientais, das pressões sobre o 
meio ambiente e das respostas encontradas pela sociedade para mitigá-las”. 

 
 
Dentre as características e critérios para a seleção dos indicadores ambientais, cabe 
salientar as seguintes: 

 

• Relevantes ao município; 
 
• Relativos aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ou outros que se pretendam; 

 
• Compreensíveis, claros, simples e não ambíguos; 

 
• Realizáveis, dentro dos limites do sistema estatístico municipal e disponível com o 

menor custo possível; 
 

• Limitados em número, com possibilidade de desenvolvimento; 
 
• Representativos, em face de um consenso (estadual e nacional). 
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6.2.2 OBJETIVOS 

 
 
Os indicadores têm por objetivo: 

 
 Proporcionar informação sobre os problemas ambientais; 

 
 Apoiar o desenvolvimento de políticas e o estabelecimento de prioridades; 

 
 Contribuir para o acompanhamento das políticas de resposta; 

 
 Ser uma ferramenta de difusão de informação em todos os níveis, tanto para os 

gestores públicos, políticos, consultores e o público em geral. 
 
 
Os indicadores mostram as prioridades de atuação e viabilizam a avaliação. A gestão de 
qualquer atividade de produção ou serviços só pode ser acompanhada e gerida quando 
são medidos os indicadores envolvidos. 

 
 
6.2.3 TIPOS DE INDICADORES 

 
 
Os indicadores podem ser divididos em três tipos conforme se segue: 

 
 Indicadores de qualidade: representam a proporção entre o que foi realizado em 

comparação com os padrões e o total realizado. Seu resultado é dado quase sempre 
em forma percentual. Os indicadores de qualidade medem a eficácia do processo (o 
que?). 

 

 Indicadores de produtividade: medem a eficiência no uso dos recursos necessários 
à produção de um bem ou serviço. Representam o resultado da relação entre a 
produção e os recursos utilizados na mesma. Os indicadores de produtividade medem 
a eficiência do processo (como?). 

 

 Indicadores de capacidade: representam a quantidade de produtos e/ou serviços 
gerados em um determinado período de tempo. Os indicadores de capacidade medem 
a produção do processo no tempo (quanto?). 

 
 
O sistema de indicadores facilita a avaliação da situação atual ambiental de um município 
ou de uma problemática especifica do mesmo e proporciona informação sistematizada e 
de fácil compreensão para o público não especialista na matéria, fornecendo a situação 
ambiental no âmbito que tenha sido contemplado. 

 
 
Resumindo, os indicadores ambientais devem sintetizar a informação, simplificando a 
avaliação dos problemas inerentes ao tema, e facilitar a interpretação de dados que 
possam ser úteis aos processos de tomada de decisões e se constituir em uma boa base 
de consulta, para um público não necessariamente especialista no assunto. 
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6.3 SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS 

 
 
6.3.1 ANTECEDENTES 

 
 
Em 1994, o Governo Federal, como parte do Programa de Modernização do Setor 
Saneamento – PMSS iniciou a implantação de um sistema de informações sobre a 
prestação dos serviços de água e esgotos no Brasil a partir da coleta de informações das 
empresas públicas de prestação de serviços de água e esgotos sanitários e somente a 
partir do ano 2003, com dados de 2002, foi criado o componente resíduos  sólidos urbanos. 

 
 
No componente Resíduo Sólido as informações são obtidas a partir de consultas, através 
da utilização de formulários de pesquisa, enviados anualmente aos órgãos municipais 
responsáveis pela gestão dos serviços. 

 
 
Até o presente momento, o preenchimento dos formulários é de responsabilidade da 
administração municipal, sendo em geral deficiente, pois a maioria dos municípios não 
possui, nem informações fidedignas, nem pessoal técnico qualificado para 
preencher os formulários. 

 
 
O Sistema Nacional de Informações do Ministério das Cidades informa que o município de 
Duque de Caxias, vem apresentando regularmente, os dados para o diagnóstico de 
Resíduos Sólidos. 

 
 
Apesar de possuir o “Atestado de Regularidade” do SNIS, poucas são as informações que 
podem ser usadas para a melhoria do desempenho dos serviços prestados no município. 

 
 
Como resultado do processo de modernização do SNIS, este Sistema de Informações 
passou a ser subdividido em três segmentos, a saber: 

 

 Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos – SINIR; 
 

 Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico – SINISA; 
 

 Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente – SINIMA. 
 
 
O portal do SINIR foi colocado no ar em 28 de dezembro de 2012 e contém informações 
fornecidas pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, Cadastro 
Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, pelos órgãos públicos 
responsáveis pela elaboração dos Planos de Resíduos Sólidos e por demais informações 
provenientes do SINISA e do SINIMA, no que se refere aos Serviços Públicos de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 
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6.3.2 INDICADORES DE DESEMPENHO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO SNIS 

 
 
6.3.2.1 SERVIÇO PÚBLICO DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
O inciso XIX do artigo 3° da Lei n° 12.305, de 2010 define: “serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos como sendo o conjunto de atividades 
previstas no art. 7° da Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007”. 

 
 
Já o citado artigo da Lei nº 11.445/07 estabelece que o serviço público de limpeza urbana 
e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades: 

 

I – de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do 
caput do art. 3o desta Lei; 

 
II – de triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por 
compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do 
caput do art. 3o desta Lei; 

 

III – de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana. 

 
 
Observe-se, entretanto, que estas são o conjunto mínimo de atividades, pois, a critério do 
Poder Público Municipal, o manejo de resíduos sólidos pode abranger atividades de 
limpeza de ralos, bocas de lobo e galerias; lavagem de logradouros públicos; remoção de 
animais mortos; limpeza de feiras livres; limpeza de locais de eventos públicos; limpeza 
de lotes vazios; e até mesmo a pintura de meios fios. 

 
 
Desta forma, caracteriza-se que o primeiro grande desafio a ser superado pelo gestor 
municipal é ter o exato entendimento de quais serviços são parte integrante do sistema de 
limpeza urbana e, principalmente, de quais serviços podem ser considerados como o 
“termômetro” da limpeza urbana, devendo ser monitorados e controlados através dos 
indicadores de desempenho. 

 
 
6.3.2.2 COLETA DE DADOS PARA OBTENÇÃO DOS INDICADORES 

 
 
A elaboração de quaisquer sistemas de banco de dados pressupõe que as variáveis a 
serem estudadas sejam coletadas de forma adequada e com alto grau de confiabilidade. 

 
 
Antes de escolher os indicadores que irão refletir o desempenho das atividades ligadas ao 
manejo dos resíduos sólidos urbanos, o gestor municipal deve identificar as informações 
necessárias ao preenchimento dos formulários e assegurar que os dados disponibilizados 
reflitam a realidade local do município. 
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Em geral, uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos responsáveis pelo 
fornecimento das informações operacionais, é a obtenção destas informações quando a 
execução dos serviços está a cargo de empresas terceirizadas. 

 
 
Recomenda-se que os gestores adotem as informações oficialmente registradas em 
medições, contratos, projetos básicos dos editais de licitação e outros documentos 
probatórios de fácil acesso ao poder público e órgãos de controle externo. 

 
 
6.3.2.3 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES DISPONIBILIZADOS PELO SNIS 

 
 
O SNIS disponibiliza uma série de indicadores de desempenho da gestão dos resíduos 
sólidos urbanos que, apesar de englobarem uma grande quantidade de parâmetros, não 
possuem foco principal no melhoramento contínuo dos serviços prestados. 

 
 
É importante que os indicadores selecionados sejam verdadeiros instrumentos gerenciais 
e adequados à realidade local do município de Duque de Caxias. 

 
 
O SNIS trabalha com base nos seguintes parâmetros: 

 
 Ge – informações de caráter geral; 

 
 Co – informações sobre os serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos 

urbanos (RDO+RPU); 
 

 Cc – informações sobre o manejo dos resíduos sólidos da construção civil; 
 

 Cs – informações sobre a coleta seletiva e processos de triagem; 
 

 Rs – informações sobre o manejo de resíduos sólidos de serviços de atenção à saúde; 
 

 Va – informações sobre serviços de varrição; 
 

 Cp – informações sobre serviços de capina e roçada; 
 

 Os – informações sobre outros serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos; 
 

 Up – informações sobre unidades de processamento de resíduos sólidos urbanos; e 
 

 Coleta experimental de dados sobre consórcios intermunicipais de resíduos sólidos. 
 
 
A partir dos parâmetros coletados, são calculados indicadores, os quais são também 
agrupados por tema: 

 

 indicadores de caráter geral (despesas); 
 
 indicadores específicos sobre a coleta e disposição final de resíduos domiciliares e 

públicos; 
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 indicadores específicos sobre a coleta seletiva e triagem; 
 
 indicadores específicos sobre o manejo de resíduos dos serviços de atenção à saúde; 

 
 indicadores específicos sobre a varrição de vias e logradouros públicos; 

 
 indicadores específicos sobre a capina e roçada de vias e logradouros públicos; 

 
 indicadores específicos sobre o manejo de resíduos de construção civil. 

 
 
Os tópicos a seguir apresentam os indicadores utilizados pelo SNIS (Relação de 
Indicadores de Resíduos Sólidos, 2010), que serão discutidos individualmente, através de 
comentários. 

 
 
GRUPO I – INDICADORES DE CARÁTER GERAL (DESPESAS E TRABALHADORES) 

 
1. Taxa de Empregados em Relação à População Urbana (empreg / 1.000 hab) 

 

 
 

Esse índice relaciona a quantidade total de empregados no manejo de RSU com o 
total da população urbana local, sendo que a quantidade total de empregados 
engloba os empregados de agentes públicos e privados. 

 

Comentários: os serviços de manejo de RSU por demandarem uma grande 
quantidade de mão de obra operacional são os responsáveis pela renda mensal 
de muitas famílias e contribuem significativamente na economia local. 

 

Recomendação: o dado informado pelo município quanto à população deve ser 
baseado no IBGE e não ser estimado pelo órgão municipal responsável pela 
coleta de dados. 

 
 

2. Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de RSU 
(R$/empreg) 

 

 
 

Esse índice relaciona a despesa total da prefeitura com manejo de RSU com a 
quantidade total de empregados no manejo de RSU. 

 

Comentários: o índice proposto tem importância relativa, pois a despesa total da 
prefeitura com manejo de RSU depende do número de serviços prestados, da 
mecanização, da qualidade dos serviços prestados, dentre outros fatores. 
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Não se pode comparar os gastos de um determinado município que atende a 
todos os requisitos legais da norma ambiental com um município que ainda busca 
soluções que atendam a legislação. 
Alguns órgãos de controle externo (como, por exemplo, o TCE/RJ) buscam 
rotineiramente no SNIS valores adotados nos serviços do manejo de RSU e seus 
índices, para comparar os preços praticados por algumas prefeituras do Estado do 
Rio de Janeiro. É importante que os municípios sejam classificados de acordo com 
o atendimento a norma ambiental para que os índices que envolvam fatores 
monetários sejam comparados de forma igualitária. 
A avaliação da mecanização da mão de obra, com o emprego de varredeiras 
mecanizadas, sopradores de resíduos, coleta automatizada de contêineres, dentre 
outras ações empregadas, é fundamental na análise do indicador em questão. 

 
 

3. Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da 
Prefeitura (%) 

 

 
 

Esse índice relaciona a despesa total da prefeitura com manejo de RSU com a 
despesa corrente total da Prefeitura. 

 

Comentários: índice muito representativo que serve para evidenciar o grande 
impacto dos serviços de manejo de RSU no orçamento municipal. 

 

Recomendações: a análise do índice deve levar em consideração a quantidade de 
serviços realizados pelo município e a qualidade dos serviços prestados. 
A despesa total da prefeitura com manejo de RSU deve ser melhor definida, por 
exemplo: determinados municípios tratam os serviços de poda, corte de grama, 
limpeza de áreas verdes, como serviços de paisagismo não incluindo seus custos 
nos contratos de limpeza urbana. 
No cálculo da despesa total com manejo de RSU devem ser considerados somente 
os serviços contemplados naquele segmento, possibilitando o mínimo de 
interpretação possível por parte do município que irá preencher o sistema de 
informações. 

 
 

4. Incidência  das  despesas  com  empresas  contratadas  para  execução  de 
serviços de manejo RSU nas despesas com manejo de RSU (%) 

 

 
 

Este índice relaciona a despesa total da prefeitura com empresas contratadas 
para o manejo de RSU com a despesa total da Prefeitura com manejo de RSU. 
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Comentários: Este índice relaciona a despesa total da prefeitura com empresas 
contratadas para o manejo de RSU com a despesa total da Prefeitura com manejo 
de RSU e indica exatamente o percentual da terceirização dos serviços. 
A terceirização busca garantir maior qualidade dos serviços prestados haja vista a 
grande dificuldade das prefeituras em manter o maquinário responsável  pela coleta 
dos resíduos em perfeitas condições de funcionamento. 

 
 

5. Autossuficiência financeira da Prefeitura com o manejo de RSU (%) 
 

 
 

Esse índice relaciona a receita arrecadada para o manejo de RSU com a despesa 
total pertinente da Prefeitura. 

 

Comentários: A autossuficiência financeira da Prefeitura com manejo de RSU vem 
sendo discutida intensamente pelo poder público municipal nos últimos  anos, sendo 
a “taxa de lixo” questionada nos tribunais de grande parte dos estados 
brasileiros. A criação de novas taxas não é bem vista pela população local e 
agridem de forma indireta a popularidade dos governantes locais, motivo pelos 
quais os municípios tendem a assumir a maior parte dos gastos dos serviços de 
manejo de RSU. Esse índice é significativo e pode inclusive evidenciar municípios 
com boas práticas de gestão de resíduos que impliquem em arrecadação extra em 
programas de venda de recicláveis, venda de energia gerada através de resíduos, 
venda de créditos de carbono e outras possíveis receitas acessórias. 

 
 

6. Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana 
(R$/hab) 

 

 
 

Esse índice relaciona a despesa da prefeitura com o manejo de RSU com a 
população urbana do município. 

 

Comentários: a relação R$/hab. quando comparada entre municípios deve 
respeitar a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a legislação 
ambiental vigente. Deve-se tomar cuidado na análise deste índice para municípios 
com atividades socioeconômicas diferenciadas cuja população flutuante é muito 
representativa, função de turismo, polos comerciais e industriais, e outros. 
Quantificar mensalmente os recursos empregados e principalmente mensurar o 
total da população flutuante nos municípios é “impossível”. Em função disto supor 
um valor poderia tornar o índice irreal e sem compromisso com a realidade. 
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Recomendações:  Dependendo  principalmente  do  atendimento  ou  não  dos 
serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos na área rural de um determinado 
município, ao invés de considerarmos somente a população urbana do município 
deve ser considerada a população total (rural + urbana). 

 
 

7. Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de 
RSU (%) 

 

 
 

Este índice relaciona a quantidade de empregados do município no manejo de 
RSU com a quantidade total de empregados no manejo de RSU. 

 

Comentários: Esse índice indica claramente o percentual de terceirização dos 
serviços de manejo de RSU. Quanto maior o valor do índice apresentado, menor a 
parcela de serviços entregue a empresas privadas. Valores próximos do zero 
indicam que o poder público (Prefeitura) atua apenas como agente normatizador 
e fiscalizador dos serviços. 

 
 

8. Incidência de empregados de empresas contratadas no total de empregados 
no manejo de RSU (%) 

 

 
 

Esse índice relaciona a quantidade de empregados de empresas contratadas com 
a quantidade total de empregados no manejo de RSU. 

 

Comentários: Este índice indica o percentual de terceirização dos serviços de 
manejo de RSU. Quanto maior o valor de índice apresentado, maior a parcela de 
serviços entregue a empresas privadas. Valores próximos do zero indicam que o 
Poder Público atua com a titularidade quase total dos serviços executados. 

 
 

10. Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de 
empregados no manejo de RSU (%) 

 

 
 

Este índice relaciona a quantidade de empregados gerenciais e administrativos 
com a quantidade total de empregados no manejo de RSU. 

 

185 
 

Comentários: Os municípios que possuem um sistema estruturado de manejo de 
RSU tendem a possuir uma maior quantidade de funcionários gerenciais e 
administrativos. Importante determinar se os empregados gerenciais e 
administrativos pertencem ao setor público ou ao setor privado. O possível quadro 
de “inchaço” dos funcionários no setor público pode distorcer este indicador, caso 
as prefeituras sofram com problemas de gestão de pessoal. 

 
 

11. Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança pela 
prestação de serviços de manejo de RSU (R$/hab.ano) 

 

 
 

Esse índice relaciona o valor arrecadado com serviços de manejo de RSU com a 
população urbana do município. 

 

Comentários: Esse indicador quando comparado com o indicador de gastos do 
município com o manejo de RSU por habitante vai determinar a viabilidade 
econômica financeira dos serviços prestados. Pouquíssimos municípios 
apresentam receita suficiente para arcar com os serviços de limpeza urbana e 
tendem a consumir recursos públicos oriundos de outras fontes de receita. 

 
 
GRUPO II – INDICADORES SOBRE COLETA DOMICILIAR E PÚBLICA 

 
14. Taxa  de  cobertura do  serviço  de  coleta  de  RDO  (Resíduos  domiciliares) 

direta porta a porta em relação à população urbana do município (%) 
 

 
 

Este índice determina o percentual de população urbana do município atendida 
com os serviços de coleta de resíduos domiciliares porta a porta. 

 

Comentários: Este indicador gira em torno de 90% na maioria dos municípios 
brasileiros com serviço de coleta organizado e apesar de índices próximos a 90% 
indicar um atendimento satisfatório ao município é importante a avaliação dos 
serviços prestados, principalmente avaliando a frequência de coleta. 
Coletar resíduos  sem frequência definida em um determinado local, deixando 
expostos por um período superior a 2 dias, pode provocar a geração de odores, 
atração de vetores, causando inclusive problemas de saúde pública. 
Importante sempre ponderar os valores apresentados com a qualidade e a 
frequência do serviço prestado. 
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15. Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO (Resíduos domiciliares) em 
relação à população total (urbana + rural) do município (%) 

 

 
 

Este índice determina o percentual de população de um município atendida com 
os serviços de coleta de resíduos domiciliares. 

 

Comentários: Este indicador é bastante variável, em função do percentual de 
população rural em relação à população total. 
É comum que a coleta domiciliar em áreas rurais tenha uma eficiência menor do 
que na área urbana, consequência de uma menor frequência e cobertura, 
incidindo negativamente sobre este índice. 
Importante sempre ponderar os valores apresentados com a qualidade e a 
frequência do serviço prestado. 

 
 

16. Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO (Resíduos domiciliares) em 
relação à população urbana (%) 

 

 
 

Este índice determina o percentual de população urbana de um município, 
abrangendo o distrito sede e localidades, atendida com os serviços de coleta de 
resíduos domiciliares. 

 

Comentários: Nas grandes capitais brasileiras esse índice gira em torno de 100%. 
Cidades com sistema viário de qualidade, com poucas regiões com concentração 
de aglomerados subnormais e com um setor de serviço público atuante tendem a 
oferecer altos índices de cobertura e atendimento. 
Os aglomerados subnormais têm exigido dos municípios o desenvolvimento de 
tecnologias adequadas que possibilitem o atendimento de qualidade mesmo em 
regiões com problemas de dificuldade de acesso. 

 
 

17. Taxa  de  terceirização  do  serviço  de  coleta  de  RDO+RPU  em  relação  à 
quantidade coletada (%) 

 

 
 

Este índice determina a taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO + RPU 
em relação a quantidade coletada. 
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Comentários:  A  terceirização  dos  serviços  de  manejo  de  RSU  foi  a  solução 
encontrada por grande parte dos municípios brasileiros e tem se mostrado uma 
boa solução quando considerado a qualidade dos serviços prestados e os gastos 
envolvidos no sistema. 
Esse indicador é muito importante, pois identifica a forma de atuação do município 
no manejo de RSU e quando acompanhado de forma adequada pode indicar 
problemas de atendimento nas áreas menos favorecidas do município. 

 
 

18. Produtividade média dos empregados na coleta (coletores + motoristas) na 
coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada (Kg/empreg.dia) 

 
 

Este indicador calcula a quantidade de resíduos coletados por cada empregado, 
em um dia de trabalho. 

 

Comentários: O índice retrata a eficiência dos serviços prestados; quanto maior a 
quantidade de resíduos coletados por um empregado, em um único dia, maior 
será a eficiência dos serviços prestados. 
Municípios com alta densidade demográfica tenderão a possuir melhores 
indicadores de produtividade deste índice, já que os resíduos serão dispostos de 
forma mais concentrada. 
A qualidade do trabalho dos agentes de limpeza pública (coletores + motoristas) 
também deve ser observada, cumprindo-se o tempo de jornada de trabalho 
estipulado por lei e atendendo inclusive às leis federais nº 12.619/2012 e 
13.103/2015 (Leis do descanso dos caminhoneiros e afins). 

 
 

19. Taxa de empregados (coletores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) em 
relação à população urbana (empreg/1000 hab) 

 
 

Este índice relaciona a quantidade total de agentes de limpeza (motorista + 
coletores) com a população urbana do município. 

 

Comentários: O uso da população urbana ou população total nos cálculos dos 
índices deve variar de acordo com as características intrínsecas de cada 
município. Quanto maior a população de um determinado município, maior é a 
quantidade de funcionários envolvidos nos serviços de coleta. 
Municípios com maiores IDH’s (índice de desenvolvimento humano) tendem a 
produzir uma quantidade maior de resíduos do que municípios menos 
desenvolvidos. 
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21. Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana 

(Kg/hab.dia) 

 
 

Este índice calcula a produção per capita de resíduos. 
 

Comentários: É muito importante no planejamento dos serviços de coleta, pois 
possibilita o cálculo da quantidade e dos tipos de equipamentos de coleta a 
serem utilizados. 
A vida útil média de um aterro sanitário também pode ser prevista quando se 
utiliza a produção per capita de resíduos para realizar a projeção das quantidades 
a serem dispostas. Municípios com melhores IDH’s tendem a possuir maiores 
taxas per capita de geração de resíduos. A ABRELPE divulga anualmente as 
taxas per capita de diversas cidades e regiões brasileiras. Este índice é um dos 
mais utilizados pelo setor de limpeza pública sendo muito importante o seu cálculo 
da forma mais refinada possível. 

 
 

22. Massa  coletada  (RDO)  per  capita  em  relação  à  população  atendida  com 
serviço de coleta (Kg/hab.dia) 

 

 
 

Esse índice calcula a produção per capita de resíduos domiciliares do município 
no que se refere à população atendida pelos serviços. 

 

Comentários: Este índice deve ser analisado em conjunto com o índice de 
produção per capita de resíduos. 

 
 

23. Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU) (R$/t) 
 

 
 

Este índice calcula o custo unitário médio dos serviços de coleta. 
 

Comentários: Este índice é muito importante para avaliação dos gastos de 
determinados municípios com os serviços de coleta, principalmente na avaliação 
dos serviços por parte de órgãos de fiscalização e controle externo (tribunais de 
contas municipais e estaduais). 
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24. Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo total do 

manejo de RSU (%) 
 

 
 

Este índice calcula o percentual médio de influência financeira dos serviços de 
coleta no custo total do município com manejo de RSU. 

 

Comentários: Em municípios com uma gama diversificada de serviços prestados 
(varrição manual, varrição mecanizada, remoção, limpeza de ralos, dentre outros) 
esse índice tende a apresentar valores menores do que em municípios onde a 
coleta é o único serviço de manejo de RSU prestado. Neste último caso o índice 
tende a assumir o valor unitário (IN024 = 1). 

 
 

25. Incidência de (coletores + motoristas) na quantidade total de empregados no 
manejo de RSU (%) 

 

 
 

Este índice calcula o percentual de mão de obra (coletores e motoristas) no total 
de empregados no manejo de RSU. 

 

Comentários: Em municípios com uma gama diversificada de serviços prestados 
(varrição manual, varrição mecanizada, remoção, limpeza de ralos, dentre outros) 
este índice tende a apresentar valores menores do que em municípios onde a 
coleta é o único serviço de manejo de RSU prestado. Altos valores deste indicador 
geralmente indicam a falta de serviços essenciais no município. 

 
 

27. Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (RPU) em relação à 
quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO) (%) 

 

 
 

Este índice relaciona a quantidade total coletada de resíduos sólidos públicos com 
a quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos. 

 

Comentários: Este índice indica o grau de conscientização ambiental da 
população, evidenciando a necessidade de campanhas de educação ambiental 
para minimizar a quantidade de lixo jogada nos logradouros públicos. 
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28. Massa total coletada (RDO + RPU) em relação à população total atendida 
declarada (Kg/hab.dia) 

 

 

Este índice expressa a eficiência dos serviços de coleta de RDO e RPU. 

Comentários: Ao contrário dos serviços de coleta que são vistos como prioridade 
por quase todos os municípios, os resíduos públicos apesar de demandarem a 
mesma atenção especial, muitas vezes não recebem a atenção adequada, com 
repercussões negativas do Poder Púbico junto à população local. 
A coleta destes resíduos geralmente não é executada pelos mesmos 
equipamentos dos serviços de coleta de RDO, o que obriga aos municípios a 
contratarem outros equipamentos (no caso de serviços terceirizados) e/ou a 
manterem equipes diferenciadas (no caso de serviços próprios). 

 
 
GRUPO III – INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM 

 
30. Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta a porta em relação à 

população urbana do município (%) 
 

 
 

Este índice expressa a eficiência dos serviços de coleta seletiva. 
 

Comentários: Com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos foi ratificada a 
necessidade dos municípios buscarem incrementar programas eficientes de coleta 
seletiva que reduzam ao mínimo a quantidade de resíduos enviada para os aterros 
sanitários. 

 
 

31. Taxa de  recuperação  de  materiais recicláveis  (exceto matéria  orgânica e 
rejeitos) em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada (%) 

 

 
 

Este índice calcula a eficiência da recuperação de recicláveis. 
 

Comentários: Maiores valores encontrados neste indicador, evidenciam um 
sistema de limpeza urbana bem desenvolvido e com compromisso com os 
conceitos de sustentabilidade. 
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32. Massa  recuperada  per  capita  de  materiais  recicláveis  (exceto  matéria 
orgânica e rejeitos) em relação à população urbana (Kg/hab.ano) 

 

 

Este índice identifica a produção (recuperação) per capita de resíduos recicláveis. 

Comentários: Os municípios com programas de coleta seletiva estruturados ainda 
são minoria no panorama brasileiro. 
Apesar da maioria dos municípios afirmarem possuir algum programa de coleta 
seletiva implantado, os programas ainda cobrem uma parcela mínima da 
população e carecem de fortalecimento. 
O maior custo da coleta seletiva e a falta de mercado para alguns recicláveis vêm 
sendo os maiores obstáculos na implantação de amplos programas de coleta 
seletiva. 

 
 

34. Incidência de papel e papelão no total de material recuperado (%) 
 

 
 

Este índice calcula o percentual de papel e papelão recuperados quando 
comparado com o total de materiais recicláveis recuperados. 

 

Comentários: A composição gravimétrica dos resíduos oriundos da coleta seletiva 
é parte fundamental no sistema integrado de coleta seletiva. 
A partir da indicação dos percentuais médios de cada tipo de resíduo nos produtos 
coletados, é possível calcular a viabilidade econômica da coleta seletiva. 
Fundamental  que  o  programa  de  coleta  seletiva  conte  com  alternativas  de 
escoamento dos produtos coletados. 

 
 

35. Incidência de plástico no total de material recuperado (%) 
 

 
 

Este índice calcula o percentual de plástico recuperado quando comparado com o 
total de materiais recicláveis recuperados. 

 

Comentários: A composição gravimétrica dos resíduos oriundos da coleta seletiva 
é parte fundamental no sistema integrado de coleta seletiva. 
A partir da indicação dos percentuais médios de cada tipo de resíduo nos produtos 
coletados, é possível calcular a viabilidade econômica da coleta seletiva. 
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Fundamental  que  o  programa  de  coleta  seletiva  conte  com  alternativas  de 
escoamento dos produtos coletados. 

 
 

38. Incidência de metais no total de material recuperado (%) 
 

 
 

Este índice calcula o percentual de metal recuperado quando comparado com o 
total de materiais recicláveis recuperados. 

 

Comentários: A composição gravimétrica dos resíduos oriundos da coleta seletiva 
é parte fundamental no sistema integrado de coleta seletiva. 
A partir da indicação dos percentuais médios de cada tipo de resíduo nos produtos 
coletados, é possível calcular a viabilidade econômica da coleta seletiva. 
Fundamental  que  o  programa  de  coleta  seletiva  conte  com  alternativas  de 
escoamento dos produtos coletados. 

 
 

39. Incidência de vidros no total de material recuperado (%) 
 

 
 

Este índice calcula o percentual de vidro recuperado quando comparado com o 
total de materiais recicláveis recuperados. 

 

Comentários: A composição gravimétrica dos resíduos oriundos da coleta seletiva 
é parte fundamental no sistema integrado de coleta seletiva. 
A partir da indicação dos percentuais médios de cada tipo de resíduo nos produtos 
coletados, é possível calcular a viabilidade econômica da coleta seletiva. 
Fundamental  que  o  programa  de  coleta  seletiva  conte  com  alternativas  de 
escoamento dos produtos coletados. 

 
 

40. Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no 
total de material recuperado (%) 

 

 
 

Este  índice  calcula  o  percentual  de  outros  materiais  recuperados  quando 
comparado com o total de materiais recicláveis recuperados. 

 

Comentários: A composição gravimétrica dos resíduos oriundos da coleta seletiva 
é parte fundamental no sistema integrado de coleta seletiva. 
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A partir da indicação dos percentuais médios de cada tipo de resíduo nos produtos 
coletados, é possível calcular a viabilidade econômica da coleta seletiva. 
Fundamental  que  o  programa  de  coleta  seletiva  conte  com  alternativas  de 
escoamento dos produtos coletados. 

 
 

53. Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria orgânica) em 
relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (%) 

 

 
 

Este índice calcula o percentual total de material recolhido pela coleta seletiva em 
relação ao total coletado de resíduos sólidos domésticos. 

 

Comentários:  Este  índice  indica  o  grau  de  conscientização  ambiental  da 
população, evidenciando a necessidade de campanhas de educação ambiental 
para aumentar a quantidade de resíduos segregada na fonte pela população. 
Indica também o grau de eficiência da coleta seletiva, propriamente dita. 

 
 

54. Massa  per  capita  de  materiais  recicláveis  recolhidos  via  coleta  seletiva 
(Kg/hab.ano) 

 

 
Este índice calcula a produção per capita de resíduos recicláveis. 

 
Comentários:  Este  indicador  deve  ser  avaliado  levando  em  consideração  a 
abrangência da coleta seletiva de um determinado município. 

 
 
GRUPO IV – INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E ROÇADA 

 
41. Taxa de terceirização dos varredores (%) 

 

 
 

Este índice calcula a taxa de terceirização dos serviços de varrição. 
 

Comentários: Como os serviços de varrição demandam uma grande quantidade 
de mão de obra, os municípios tendem a optar pela terceirização dos serviços 
repassando-os à iniciativa privada. A varrição é peça fundamental no serviço de 
limpeza pública, pois garante a limpeza de ruas e a higienização dos logradouros 
públicos. 
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42. Taxa de terceirização da extensão varrida (%) 
 

 
 

Esse índice calcula o percentual de sarjetas varridas por empresas contratadas 
em relação a extensão total de sarjetas varridas. 

 

Comentários: Quanto maior for o valor do indicador apresentado, maior o índice de 
terceirização dos serviços. 

 
 

43. Custo unitário médio do serviço de varrição (R$/Km) 
 

 
 

Este índice calcula o custo unitário dos serviços de varrição. 
 

Comentários: O serviço de varrição envolve basicamente o custo com mão de 
obra e ferramental e desta forma quanto maior a quantidade de sarjeta varrida, 
maior será a quantidade de pessoal necessário. 
Dependendo da qualidade dos serviços prestados (frequência, horários de 
atendimento, etc.) o custo unitário poderá sofrer alterações significativas de valor. 

 
 

44. Produtividade  média  dos  varredores  (Prefeitura  +  empresas  contratadas) 
(Kg/empreg.dia) 

 

 
 

Este índice calcula a produtividade média diária dos varredores na execução dos 
seus respectivos serviços. 

 

Comentários: Dependendo das condições locais de cada município (pavimentação 
das ruas, qualidade das sarjetas, tipo de piso predominante, grau de exigência da 
população local, etc.) este índice poderá sofrer variações significativas. A 
qualidade do serviço prestado aliada a frequência de atendimento estabelecida no 
projeto de varrição irá resultar em uma produtividade maior ou menor dos 
varredores. 

 
 

45. Taxa de varredores em relação à população urbana (empreg/1000 hab) 
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Este índice avalia a quantidade de varredores comparada à população urbana. 
 

Comentários: Como somente os locais que possuem ruas pavimentadas são 
passíveis de serem varridos de forma economicamente viável, neste índice é 
fundamental o uso da população urbana ao invés da população total. 
A quantidade total de varredores está diretamente relacionada à qualidade dos 
serviços prestados e ao grau de exigibilidade da população atendida. 

 
 

46. Incidência do custo da varrição no custo total com manejo de RSU (%) 
 

 
 

Este índice avalia o impacto financeiro dos serviços de varrição dentro da despesa 
total da prefeitura com manejo de RSU. 

 

Comentários: como a quantidade de mão de obra utilizada nos serviços de varrição 
é muito grande, em municípios com serviços de varrição planejados e 
estruturados observam-se que estes serviços possuem uma maior participação 
percentual dentro da despesa total da Prefeitura. 

 
 

47. Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU (%) 
 

 
 

Este índice avalia o percentual de varredores dentro do quadro total de 
empregados no manejo de RSU. 

 
 

48. Extensão total anual varrida per capita (Km/hab.ano) 
 

 
 

Este índice avalia a produtividade per capita média dos varredores. 
 

Comentários: A produtividade dos varredores possui ligação estrita com a 
qualidade dos serviços prestados e com o tipo de piso apresentado. Relacionar a 
quantidade média de sarjetas varridas com a população urbana deve servir apenas 
como parâmetro orientador sem permitir maiores conclusões. 

 
 

51. Taxa de capinadores em relação à população urbana (empreg/1000 hab) 
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Este índice mede a quantidade total de capinadores com a população urbana. 
 
 

52. Incidência de capinadores no total empregados no manejo de RSU (%) 
 

 
 

Este índice compara a quantidade total de capinadores com a quantidade total de 
empregados no manejo de RSU. 

 
 
GRUPO V – INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
36. Massa  de  RSS  coletada  per  capita  em  relação  à  população  urbana 

(Kg/1.000hab.dia) 
 

 

Este índice calcula a produção per capita de resíduos de serviços de saúde. 

Comentários: Os resíduos de serviços de saúde segundo a NBR 12808 podem ser 
classificados em: Grupo A – Risco Biológico, Grupo B – Risco Químico, Grupo C – 
Risco Radioativo, Grupo D – Resíduo Comum e Grupo E – Perfurocortantes. 
De acordo com o tipo de resíduo o município deverá destiná-lo de forma 
adequada, por exemplo: Resíduos dos grupos A e E podem ser encaminhados 
para tratamento em autoclaves ou incineradores; Resíduos do Grupo C possuem 
tratamento específico a cargo do CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear); 
Resíduos do Grupo B não podem ser tratados em autoclave e devem ser 
incinerados. 

 

Recomendação: Com a classificação aqui apresentada fica claro que os resíduos 
de serviços de saúde não podem ser tratados de maneira unificada. 

 
 

37. Massa de RSS coletada em relação ao total de resíduos coletados (%) 
 

 
 

Este índice fornece o percentual de resíduos de serviços de saúde comparado a 
quantidade total coletada de resíduos. 
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Comentários: a quantidade de resíduos de serviços de saúde produzidos está 
diretamente relacionada à quantidade de centros de atenção de saúde existentes 
e consequentemente à qualidade dos serviços de saúde pública prestados. 

 
 
GRUPO VI – INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 
26. Taxa de resíduos sólidos da construção civil (RCC) coletada pela Prefeitura 

em relação à quantidade total coletada de RDO + RPU (%) 
 

 
 

Este índice relaciona a quantidade de resíduos sólidos da construção civil (RCC) 
coletados pela prefeitura com a quantidade total coletada de RDO + RPU. 

 

Comentários: Municípios quando passam por um “boom” imobiliário tendem a 
apresentar indicadores com valor maior haja vista os grandes investimentos no 
setor imobiliário e no setor de serviços. 
O aumento da renda média da população local acarreta um maior poder de compra, 
adquirindo ou até mesmo reformando imóveis. 
Estas ações geram grande quantidade de entulhos e resíduos da construção civil. 
Um serviço eficiente de remoção de entulhos e volumosos com o emprego de 
caminhões, pás carregadeiras, retroescavadeiras, também vai contribuir com o 
aumento deste índice. 

 
 

29. Massa de RCC per capita em relação à população urbana (Kg/hab.dia) 
 

 

Este índice calcula a quantidade per capita de produção de resíduos de RDO. 

Comentários: Municípios  em franca expansão  imobiliária tendem  a apresentar 
maiores valores deste indicador quando possuem sistema adequado de coleta dos 
mesmos, caso contrário haverá um significativo aumento no índice de coleta de 
resíduos da limpeza urbana, pois os RCC serão lançados em qualquer local. 
A legislação municipal definindo a responsabilidade dos geradores quanto a coleta 
e destinação final de RDO aliado a uma rígida fiscalização por parte da prefeitura 
irá contribuir positivamente na obtenção de valores mais apurados deste indicador. 

 
 
NOTAS: 

 
1) A numeração apresentada nos indicadores é a mesma apresentada no levantamento 

executado pela base de dados do SNIS. 
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2) A atualização da base de dados ao longo do tempo retirou e incluiu novos índices. 
Quando um índice é criado ele recebe uma nova numeração e quando um índice é 
retirado a sua numeração deixa de existir junto com o índice. 

 
3) A ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais) edita anualmente uma publicação intitulada de “Panorama dos Resíduos 
Sólidos no Brasil” onde apresenta uma série de indicadores utilizados atualmente na 
avaliação dos serviços de manejo de RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) no Brasil. 

 
 
6.3.3 COMENTÁRIOS SOBRE INDICADORES ATUAIS DO SNIS 

 
 
A análise de indicadores utilizando municípios com realidades díspares pode induzir a 
erros graves. Quando se comparam dois municípios com indicadores financeiros 
totalmente diferentes pode-se concluir que um município “A” gasta o dobro do município 
“B” em um determinado serviço, mas se não for levada em consideração a qualidade dos 
serviços prestados, onde geralmente o município mais rico apresenta serviços de maior 
qualidade, pode-se concluir que determinado serviço está com sobrepreço ou onerando 
em excesso os cofres públicos. 

 
 
A título de exemplo, apresentamos no Quadro 6.1, a seguir, a comparação entre os 
municípios de Angra dos Reis e de Macaé, com base em dados publicados pelo SNIS, 
ano referência 2010. 

 
 

Quadro 6.1 – Comparação dos Indicadores SNIS para Angra dos Reis e Macaé 
 

INDICADORES ANGRA DOS REIS MACAÉ 

População (hab) 169.511 206.728 
Valor  Contratado  (R$/t)  –  Coleta  de  Resíduos 
Domiciliares + Resíduos Públicos 

 
84,27 

 
10,75 

Quantidade  total  de  resíduos   coletados  (t)   - 
Resíduos Domiciliares + Resíduos Públicos 

 
128.482 

 
140.133 

Despesas com manejo de RSU (R$/ano) 24.771.989 27.813.446 

 
A simples visualização do quadro anterior permite que sejam feitas as seguintes 
considerações: 

 
 
O município de Macaé possui população em torno de 22% maior que o município de 
Angra dos Reis. De acordo com os dados informados pelo SNIS, Macaé produz 9% de 
resíduos a mais do que Angra dos Reis e os gastos com manejo de resíduos sólidos de 
Macaé superam os gastos de Angra em 12%. 
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A confiabilidade dos dados é colocada em xeque quando se analisa o valor contratado 
dos serviços de coleta de resíduos domiciliares e de resíduos públicos dos dois 
municípios: se Macaé paga 10,75 R$/t e Angra dos Reis paga 84,27 R$/t por tonelada 
coletada, como explicar o fato de Macaé gastar 12% a mais com manejo de 
resíduos? 

 
 
Ao dividir as despesas com manejo de resíduos sólidos pela quantidade total de resíduos 
coletados, obtêm-se 192,80 R$/t para Angra dos Reis e 198,47 R$/t para Macaé. 

 
 
Vale ressaltar que ambos os municípios estão localizados em áreas litorâneas, possuem 
grandes extensões de faixa de areia e possuíam, à época, aterro sanitário devidamente 
licenciado por órgão ambiental competente. 

 
 
Observa-se, portanto, que o SNIS apresentou dados inconsistentes que levariam 
qualquer gestor municipal a conclusões equivocadas. 

 
 
6.3.4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
 
O SNIS/SINIR é um sistema de informações que proporciona informação sobre a gestão 
de resíduos sólidos nos municipios, mas não obstante, existem setores da gestão que não 
estão contemplados dentro do SINIR, como as atividades de tratamento e disposição final 
dos resíduos sólidos em geral. 

 
 
Por outro lado, o sistema apresenta dificuldades, tanto no que se refere à interpretação de 
resultados, como na coleta dos dados que alimentam o sistema. 

 
 
Alguns dos aspectos não incluídos no SNIS - RS e que são de interesse para a gestão do 
manejo dos RSU estão apresentados a seguir. 

 
 
a) Gestão dos resíduos (RDO=RPU) depois da coleta: transbordo, transporte secundário, 

tratamento, disposição final adequada; 
 
b) Gestão dos RSS depois da coleta: tratamento e disposição final; e 

 
c) Gestão dos RCC depois da coleta: beneficiamento, comercialização, disposição final 

dos rejeitos e outros. 
 
 
Para facilitar a interpretação dos resultados do sistema, é recomendável desenvolver uma 
série de valores de referência para os indicadores de modo a permitir a comparação 
com o resultado do indicador obtido ano a ano, no municipio, permitindo avaliar a evolução 
da informação coletada. 
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Sugere-se a constituição de um Grupo de Trabalho de acompanhamento da implantação 
do PMGIRS, dedicado especificamente a esta função. 

 
 
É necessário que a prefeitura tenha uma estrutura mínima de apoio, suficiente para 
garantir o funcionamento do sistema de informações. 

 
 
Instruções claras com a discussão individualizada de todos os parâmetros solicitados 
deverão acompanhar os formulários para a coleta de dados. 

 
 
Por último, registra-se novamente a importância da correta coleta e registro de dados dos 
serviços de gestão de resíduos que alimentarão o sistema de informações. 

 
 
É imprescindível a existência de balanças rodoviárias em todas as instalações de 
transbordo, de tratamento ou de disposição final, registrando os dados da pesagem de 
forma sistemática e confiável. 

 
 
Para o caso da terceirização do serviço, é importante vincular o pagamento dos serviços 
à apresentação dos dados e registros de pesagem que justifiquem as faturas 
apresentadas. 

 
 
Estes registros devem ser diferenciados por tipo de resíduo para o caso em que a 
empresa gerencie diferentes tipologias. 

 
 
Vale, recordar que a PNRS estabelece que os PMGIRS devem apresentar proposta de 
indicadores, que deve ter como ponto de referência o SNIS / SINIR. Nesse sentido, se a 
proposta apresentada a seguir for considerada mais simples e prática, recomenda-se que 
o município aproveite as diretrizes emanadas, quanto à determinação dos indicadores de 
desempenho municipais. 

 
 
A título de informação, apresentamos ao final deste capítulo alguns indicadores adotados 
na União Europeia. 

 
 
6.4 O SISTEMA DE INFORMAÇÃO PROPOSTO 

 
 
6.4.1 OBJETIVO 

 
 
Contar com um Sistema de Informação simples, ampliável com o tempo, representativo 
dos aspectos mais relevantes relativos à gestão de resíduos, relacionado com os objetivos 
e metas a serem estabelecidos no PMGIRS e baseado fundamentalmente nos 
indicadores de desempenho definidos pelo SNIS – Resíduos Sólidos. 
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6.4.2 INDICADORES PROPOSTOS 
 
 
A título de sugestão, apresenta-se a seguir o conjunto de indicadores que permitirão à 
Administração Pública, o monitoramento através da identificação e avaliação da qualidade 
e eficiência da prestação dos serviços pertinentes. 

 
 

Quadro 6.2 – Indicadores Propostos e seus Objetivos 
 

 
NÚMERO INDICADORES OBJETIVOS 

 
 

IN003 
Incidência das despesas com o manejo 
de RSU nas despesas correntes da 
Prefeitura (%). 

 
Indicador econômico para avaliar a 
qualidade e eficiência do serviço. 

 
 

IN005 

 
Autossuficiência financeira da Prefeitura 
com o manejo de RSU (%). 

Relaciona a receita arrecadada (taxas) 
para o manejo de RSU com a despesa 
total pertinente da Prefeitura. 

 
 

IN006 
Despesa per capita com manejo de RSU 
com relação à população urbana 
(R$/hab). 

 
Relaciona a despesa da prefeitura com o 
manejo de RSU com a população urbana. 

 
 

IN018 

Produtividade média dos empregados 
(coletores + motoristas) na coleta de 
(RDO+RPU) em relação à massa 
coletada (kg/empreg.dia). 

 
Retrata a produtividade média da mão de 
obra nos serviços de coleta (RDO+RPU) 
por dia de trabalho. 

 
 

IN044 
Produtividade média dos varredores em 
relação à extensão de sarjetas varrida 
(km/empreg.dia). 

 
Calcula a produtividade média diária dos 
varredores. 

 
 

IN021 

 
Massa coletada de (RDO+RPU) per 
capita (kg/hab.dia). 

Valor fundamental para o desenho das 
instalações de tratamento de RSU e para 
o estabelecimento das metas de redução. 

 
 

IN016 
Taxa de cobertura do serviço de coleta 
(%) de RDO em relação à população 
urbana do município. 

 
 
Deve abranger o 100%. 

 
 

IN023 

 
Custo unitário médio do serviço de coleta 
RDO+RPU (R$/t). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de 
coleta. 

 
 

IN024 
Incidência das despesas com os serviços 
de coleta de (RDO + RPU) no custo total 
com limpeza urbana. 

 
Indicador econômico para avaliar a 
qualidade e eficiência do serviço. 

 
IN054 Massa per capita de materiais recicláveis 

recolhidos via coleta seletiva (kg/hab.dia). 
Indicador  que  serve  para  estabelecer 
metas de coleta seletiva. 

 
IN034 Incidência de papel e papelão no total de 

material recuperado (%). 
Serve para aferir a meta de recuperação 
deste material. 
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IN035 Incidência de plástico no total de material 

recuperado (%). 
Serve para aferir a meta de recuperação 
deste material. 

 
IN038 Incidência de metais no total de material 

recuperado (%). 
Serve para aferir a meta de recuperação 
deste material. 

 
IN039 Incidência de vidros no total de material 

recuperado (%). 
Serve para aferir a meta de recuperação 
deste material. 

 
 
 

Quadro 6.2 – Indicadores Propostos e seus Objetivos  
 

continuação 
 

NÚMERO INDICADORES OBJETIVOS 
 
 

IN053 
Taxa de material recolhido pela coleta 
seletiva (exceto MO) em relação 
quantidade total coletada de RDO (%). 

 
Serve  para  medir  a  eficácia  da  coleta 
seletiva. 

 
 

IN058 
Custo unitário médio do serviço de coleta 
seletiva realizada por cooperativa de 
catadores (R$/t). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de coleta 
de recicláveis por cooperativas. 

 
 

IN043 

 
 
Custo unitário médio de varrição (R$/km). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de 
varrição. 

 
 

IN046 
Incidência das despesas com os serviços 
de varrição no custo total com limpeza 
urbana (%). 

 
Indicador econômico para avaliar a 
qualidade e eficiência do serviço. 

 Custo unitário médio do serviço de 
transbordo e transporte ao destino final 
RDO+RPU (R$/t). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de 
transbordo e transporte ao destino final. 

 Custo unitário médio do serviço de 
destinação final de resíduos RDO+RPU 
(R$/t). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de 
destinação final. 

 Incidência das despesas com os serviços 
de tratamento e destinação final (RDO + 
RPU) no custo total com limpeza urbana 
(%). 

 
 
Indicador econômico para avaliar a 
qualidade e eficiência do serviço. 

 
 

IN036 
Massa coletada (RSS) per capita em 
relação a população urbana 
(kg/1000hab.dia). 

Valor fundamental para o desenho das 
instalações de RSS e para estabelecer os 
objetivos de redução da produção. 

  
Custo unitário médio do serviço de coleta 
RSS (R$/t). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de coleta 
de RSS. 

 Incidência das despesas com os serviços 
de coleta (RSS) no custo total com 
limpeza urbana (%). 

 
Indicador econômico para avaliar a 
qualidade e eficiência do serviço. 
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 Custo unitário médio do serviço de 
tratamento e destinação final de resíduos 
RSS (R$/t). 

Indicador econômico para  avaliar 
eficiência econômica do serviço 
destinação final de RSS. 

a 
de 

 Incidência das despesas com os serviços 
de tratamento e destinação final (RSS) no 
custo total com limpeza urbana (%). 

 
Indicador econômico para avaliar 
qualidade e eficiência do serviço. 

 
a 

 
 
 

Quadro 6.2 – Indicadores Propostos e seus Objetivos  
 

continuação 
 

NÚMERO INDICADORES OBJETIVOS 
 
 

IN029 

 
Massa coletada (RCC) per capita 
(kg/hab.dia). 

Valor fundamental para o desenho das 
instalações RCC e estabelecimento dos 
objetivos de redução da produção. 

  
Custo unitário médio do serviço de coleta 
RCC (R$/t). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de coleta 
de RCC. 

 Custo unitário médio do serviço de 
beneficiamento / destinação final de RCC 
(R$/t). 

Indicador econômico para avaliar a 
eficiência econômica do serviço de 
destinação final / recuperação de RCC. 

 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

 
a) A identificação no campo “Número” refere-se ao correspondente código do indicador 

no sistema SNIS. 
 

b) Os campos sem identificação correspondem a novos indicadores propostos neste 
Plano, cujos métodos para obtenção estão explicitados no subitem 6.4.3, a seguir. 

 
 
6.4.3 NOVOS INDICADORES 

 
 
Neste  subitem  serão  apresentados  os  novos  indicadores  propostos,  utilizando-se  a 
mesma formatação adotada para os indicadores constantes do SNIS. 

 
 
131. Custo unitário médio do serviço de transbordo e transporte ao destino final 

(RDO + RPU) (R$ / t) 
 

 
 

Este índice calcula o custo unitário médio dos serviços de transbordo / transporte ao 
destino final. 
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Comentários:  Este  índice  é  muito  importante  para  avaliação  dos  gastos  de 
determinados municípios com os serviços de transbordo e transporte ao destino 
final. Este índice é muito importante nos casos em que as distâncias dos centros de 
massa geradores de resíduos aos locais de tratamento e/ou destino final são 
significativas. 

 
 
141. Custo unitário médio do serviço de destinação final de resíduos sólidos (RDO 

+ RPU) (R$ / t) 
 

 
 

Este índice calcula o custo unitário médio dos serviços de destinação final dos 
resíduos sólidos (RDO + RPU). 

 

Comentários: Este índice é fundamental na avaliação dos gastos da limpeza urbana 
com os serviços de disposição final e identifica o valor gasto da municipalidade com 
a disposição final dos resíduos sólidos, medindo a eficiência econômica do serviço 
de destinação final. 

 
 
142. Incidência das despesas com os serviços de tratamento e destinação final 

(RDO + RPU) no custo total da limpeza urbana (%) 
 

 
 

Este índice calcula o percentual médio de influência financeira dos serviços de 
tratamento e destinação final no custo total do município com manejo de RSU. 

 

Comentários: Índice muito importante para avaliação dos gastos municipais com os 
serviços de tratamento e destinação final. 

 
 
202. Custo unitário médio do serviço de coleta de resíduos de saúde (RSS) (R$ / t) 

 

 
 

Este índice calcula o custo unitário médio dos serviços de coleta de resíduos de 
saúde. 

 

Comentários: Índice muito importante para avaliação dos gastos de determinados 
municípios com os serviços de coleta de resíduos de saúde. 

 
 
203. Incidência do custo do serviço de coleta de resíduos de saúde (RSS) no custo 

total do manejo de RSU (%) 
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Este índice calcula o percentual médio de influência financeira dos serviços de 
coleta de resíduos de serviços de saúde no custo total do município com manejo de 
RSU. 

 

Comentários: Permite uma avaliação da incidência do custo dos serviços de coleta 
de resíduos de saúde no custo total com o manejo dos resíduos sólidos dentro do 
município. 

 
 
204. Custo unitário médio do serviço de tratamento e destinação final de resíduos 

de saúde (R$ / t) 
 

 
 

Este índice calcula o custo unitário médio dos serviços de tratamento e disposição 
final de resíduos de saúde. 

 

Comentários: Este índice é o que permite uma avaliação dos gastos do município 
com o tratamento e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde. 

 
 
205. Incidência do custo do serviço de tratamento e disposição final de resíduos de 

saúde (RSS) no custo total do manejo de RSU (%) 
 

 
 

Este índice calcula o percentual médio de influência financeira dos serviços de 
tratamento e destinação final de resíduos de saúde no custo total do município com 
manejo de RSU. 

 

Comentários: Permite uma avaliação da incidência do custo dos serviços de 
tratamento e disposição final de resíduos de saúde no custo total de manejo dos 
resíduos sólidos. 

 
 
252. Custo unitário médio do serviço de coleta de resíduos de construção civil 

(RCC) (R$ / t) 
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Este índice calcula o custo unitário médio dos serviços de coleta e remoção de 
Resíduos da construção civil. 

 

Comentários: Este índice é importante para uma avaliação dos gastos do município 
com a coleta dos resíduos da construção civil (RCC). 

 
 
253. Custo unitário médio dos serviços de beneficiamento / destinação final dos 

resíduos de construção civil (RCC) (R$ / t) 
 

 
 

Este  índice  calcula  o  custo  unitário  médio  dos  serviços  de  beneficiamento  e 
destinação dos resíduos da construção civil. 

 

Comentários: Índice muito importante na avaliação dos gastos do município com o 
beneficiamento e disposição final dos resíduos da construção civil. 

 
 
6.4.4 METODOLOGIA PARA A COLETA DE DADOS 

 
 
A coleta de dados dos diferentes serviços relacionados com os resíduos (coleta, 
transporte, tratamento, disposição final ambientalmente adequada, etc.) é um fator 
fundamental para garantir o correto funcionamento dos Sistemas de Informações. 

 
 
Para tal, é necessário dispor de uma estrutura que se responsabilize em receber e 
registrar corretamente os dados no sistema. O subitem seguinte deste documento trata 
dos requisitos mínimos que deve possuir essa estrutura. 

 
 
Mesmo assim, é necessário estabelecer uma Metodologia que assegure que os dados 
cheguem corretamente a esta estrutura: 

 Elaboração, para cada serviço de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos, de 
planilhas de campo contendo os principais dados de interesse do sistema; 

 Treinamento dos dirigentes, encarregados administrativos e fiscais dos serviços, sobre 
a forma de preenchimento destas planilhas; 

 Preenchimento diário das planilhas de campo por parte dos responsáveis do serviço. 
 

 Envio das planilhas de serviço aos responsáveis pelo registro dos dados no sistema de 
informações 

 Registro dos dados no sistema de informações pelos responsáveis municipais. 
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6.4.5 ESTRUTURA MÍNIMA PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

 
 
Recomenda-se que o município adote uma estrutura funcional suficiente para suprir o 
sistema de informações composta, no mínimo, dos seguintes elementos: 

 

 1 (um) técnico de nível médio com experiência em recursos avançados de informática 
(tipo Excel), equipado com computador para o desenvolvimento das suas funções, 
sendo que o número de técnicos deverá ser aumentado em função do volume de 
planilhas de campos enviadas para registro. 

 

 Desenvolvimento de planilhas eletrônicas adaptadas para recolher os dados das 
planilhas de campo dos diferentes serviços. 

 

 Desenvolvimento de planilha eletrônica que relacione os dados das planilhas de campo 
com os Indicadores do sistema de informações proposto. 

 

 Registro diário das planilhas eletrônicas, por parte deste técnico, dos dados que lhe 
sejam entregues nas planilhas de campo. 

 
 
6.5 INDICADORES ADOTADOS NA UNIÃO EUROPEIA 

 
 
Nos  Quadros  6.3  e  6.4  apresenta-se  uma  relação  resumida  de  indicadores  de 
desempenho utilizados na União Europeia. 

 
 

Quadro 6.3 - Indicadores de Desempenho Utilizados pelo EUROSTAT 
 

 
INDICADORES DEFINIÇÕES OBJETIVOS / METAS 

Geração total de resíduos 
urbanos (kg/hab.dia) ou 
(kg/hab.ano) 

Quantidade total de resíduos 
urbanos produzidos per capita: 
perigosos e não perigosos 

 
Estabelecer objetivos de 
redução na produção RSU 

Gestão dos resíduos urbanos 
(recuperação, reciclagem, 
valorização energética, 
disposição final) (%) 

Tipo de tratamento aplicado aos 
RSU (Recuperação, 
aproveitamento energético, 
Disposição final) 

Estabelecer objetivos de 
recuperação, reciclagem 
aproveitamento energético e 
disposição final 

 
 
Produção resíduos por 
atividades econômicas (t/ano) 

Produção de resíduos em função 
de atividades econômicas 
(Mineração, pedreiras, 
construção; Urbanos; 
Fabricação; outros.) 

 
 
Estabelecer objetivos para a 
gestão de resíduos em cada 
uma das tipologias 

 
 
Produção de energia a partir 
de resíduos (%) 

 
Energia produzida com o 
aproveitamento energético dos 
resíduos 

Estabelecer objetivos 
estratégicos para a gestão de 
resíduos e planejamento 
energético 
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Reciclagem e recuperação de 
embalagens. (%) 

Quantidade total de resíduos de 
embalagens inseridos na 
logística reversa em relação aos 
produzidos 

 

Estabelecer objetivos de 
recuperação e reciclagem de 
embalagens 

Reciclagem e recuperação de 
veículos no final da sua vida 
útil. (%) 

Quantidade total de veículos em 
final de vida útil recuperados, em 
relação aos produzidos 

Estabelecer objetivos de 
recuperação e reciclagem de 
veículos no final sua vida útil 

Fonte: Statistical Office of the European Union. 
 
 
 

Quadro 6.4 - Indicadores de Desempenho Utilizados pelo Ministério da Agricultura, 
Alimentação e Meio Ambiente da Espanha 

 

INDICADORES DEFINIÇÕES OBJETIVOS / METAS 
 
Produção de resíduos urbanos 
(kg/hab.dia) ou (kg/hab.ano). 

Quantidade total de resíduos 
urbanos produzidos per capita: 
perigosos e não perigosos. 

 

Estabelecer objetivos de 
redução na produção de RSU. 

 

Gestão de resíduos urbanos: 
lixão, aterro sanitário e 
incineração (%). 

Tipo de tratamento aplicado 
aos RSU (Recuperação, 
aproveitamento energético, 
disposição final) 

Estabelecer objetivos de 
recuperação, reciclagem 
aproveitamento energético e 
disposição final. 

 
Reciclagem de papel-papelão 
(%). 

Quantidade total de papel e 
papelão inserida na logística 
reversa deste material em 
relação aos produzidos. 

 
Estabelecer objetivos de 
reciclagem deste material. 

 
 
Reciclagem de vidro (%). 

Quantidade total de vidro 
inserida na logística reversa 
deste material em relação aos 
produzidos. 

 
Estabelecer objetivos de 
reciclagem deste material. 

 
 
Reciclagem e valorização de 
resíduos de embalagens (%). 

Quantidade total de 
embalagens inserida na 
logística reversa deste 
material em relação aos 
produzidos. 

 
 
Estabelecer objetivos de 
reciclagem deste material. 

Produção e destinos de lodos de 
instalações de depuração (t/ano) 
e (%). 

Quantidades produzidas 
anualmente e tratamento 
destas quantidades. 

Estabelecer objetivos de 
redução, reciclagem e 
valorização. 

 
 
Produção de resíduos por setor 
industrial (t/ano). 

Produção de resíduos em 
função de atividades 
econômicas (Mineração, 
pedreiras, construção; 
urbanos; fabricação; outros) 

 
Estabelecer objetivos para a 
gestão de resíduos em cada 
uma das tipologias. 

 
Indústrias com sistemas de 
gestão ambiental (%). 

Percentagem de indústrias 
com sistema de gestão 
ambiental acreditado. 

Estabelecer objetivos de 
implantação sistemas gestão 
ambiental nas indústrias. 

 

209 
 

 
CAPÍTULO 7 – RESÍDUOS SÓLIDOS – DIAGNÓSTICO POR TIPOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.01 – Não Há como Jogar Lixo Fora 
 
 
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei n° 12.305 de 2010 
classifica, em seu artigo 13, quanto à origem, os Resíduos Sólidos em 9 (nove) tipologias, 
a saber: 

 

 Resíduos sólidos urbanos (RSU), englobando os resíduos sólidos domiciliares (RDO) 
e resíduos da limpeza urbana (RLU); 

 

 Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, incluindo os 
resíduos de grandes geradores (RGG); 

 

 Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico (RSSan); 
 
 Resíduos sólidos industriais (RSI); 

 
 Resíduos de serviços de saúde (RSS); 

 
 Resíduos da construção civil (RCC); 

 
 Resíduos agrossilvopastoris (RASP); 

 
 Resíduos de serviços de transportes (RST); e 

 

210 
 

 Resíduos de mineração (RSMin). 
 
 
Em Duque de Caxias, o Decreto n° 6.697, de 05 de julho de 2016 que regulamentou a Lei 
Municipal n° 2.516 de 10 de maio de 2013, instituiu a gestão do Sistema de Limpeza 
Urbana, normatizando as atividades inerentes à Limpeza Urbana no Município. 

 
 
Este Decreto, em seu capítulo segundo, classifica os Resíduos Sólidos em dois grandes 
grupos: Resíduos Sólidos Urbanos – RSU e Resíduos Sólidos Especiais – RSE. Os 
RSU compreendem: 

 

I. lixo domiciliar - produzido em habitações com características não perigosas; 
 

II. bens inservíveis - oriundos de habitações (mobília, eletrodomésticos etc.) que não 
possam ser removidos pelos veículos de coleta regular; 

 

III. resíduos de manutenção de jardins, pomar e horta de habitações - troncos, 
aparas, galhadas, etc.; 

 

IV. entulho de pequenas obras - restos de alvenaria, concreto, madeiras, etc.; 
 

V. lixo público - decorrente da limpeza de logradouros; 
 

VI. lixo de feiras livres; 
 

VII. lixo de eventos em áreas públicas; 
 

VIII. excrementos da defecação de animais em logradouros; 
 

IX. lixo que possa ser tipificado como domiciliar - produzido em unidades 
comerciais, industriais, de trato de saúde, etc, cuja produção exceda o volume 
diário, por contribuinte, de 120 litros ou 60 quilogramas. 

 
 
Quando enfocados pela PNRS, os resíduos I, II, III e IX se enquadram como RDO; os 
resíduos V, VI, VII e VIII como RLU e os resíduos do grupo IV ficam na categoria RCC. 

 
 
Já os resíduos sólidos especiais (RSE), abrangem: 

 
I. lixo extraordinário - parcela dos resíduos definidos nos incisos III, IV e IX dos 

RSU que exceda os limites definidos no inciso IX; 
 

II. lixo perigoso - produzido em unidades industriais; 
 

III. lixo infectante - produzido nas unidades de trato de saúde humana ou animal; 
 

IV. lixo químico - produzido em unidades de trato de saúde humana ou animal 
(medicamentos vencidos, materiais químicos tóxicos, corrosivos, cancerígenos, 
inflamáveis, explosivos ou mutagênicos); 

 

V. lixo radioativo - de responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear; 
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VI. lodos e lamas - gerados em estações de tratamento de água ou de esgotos 
sanitários, fossas sépticas e postos de lubrificação de veículos; 

 
VII. material de embalagens de mercadoria - que apresente risco de contaminação 

ao ambiente; 
 

VIII. resíduos outros - objeto de legislação específica e que os exclua da categoria de 
RSU como definidos. 

 
 
Este diagnóstico, levando em consideração as tipologias de resíduos definidas pela Lei 
Federal n° 12.305 de 2010, está estruturado, sempre que possível, com base em todas as 
atividades de manejo de resíduos sólidos, desde a geração, acondicionamento, coleta / 
remoção, transporte, tratamento e disposição final. 

 
 
As informações constantes deste diagnóstico foram obtidas a partir de levantamentos de 
dados primários feitos junto à administração municipal e às empresas responsáveis pela 
realização de serviços terceirizados, de coleta domiciliar e de limpeza de logradouros, 
além das empresas transportadoras de resíduos e gerenciadoras de sistemas de 
tratamento e disposição. 

 
 
Além da pesquisa de dados primários obtidos junto à administração municipal e às 
empresas responsáveis pela realização de serviços terceirizados de manejo de resíduos 
sólidos, procurou-se levantar dados secundários junto a fontes oficiais, tais como: 

 

- Ministério das Cidades – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS); 
 
- Ministério de Minas e Energia – MME 

 
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

 
- Secretaria do Estado do Ambiente – SEA / RJ; 

 
- Instituto Estadual do Ambiente – INEA; 

 
- Secretaria de Estado de Saúde – SES / RJ; 

 
- Associação  Brasileira  de  Empresas  de  Limpeza  Pública  e  Resíduos  Especiais  – 

ABRELPE; 
 

- Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM; 
 
- Associação Brasileira da Indústria do Plástico – ABIPLAST; 

 
- Associação Brasileira do Alumínio – ABRAL; 

 
 
É importante mencionar a ocorrência de eventuais discrepâncias encontradas entre as 
informações primárias levantadas junto à administração do Município e os dados 
secundários obtidos nas consultas aos diferentes órgãos e instituições relacionadas no 
parágrafo anterior. 
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Nesses casos, foi dada prioridade às informações fornecidas pelo Município de Duque de 
Caxias, ponderada pelo conhecimento e experiência da equipe técnica do projeto. 

 
 
Cabe ressaltar que os resíduos sólidos urbanos - RSU, os resíduos de construção civil – 
RCC e os resíduos de serviços de saúde – RSS possuem elementos mensuráveis 
rotineiramente. Quanto aos demais, os elementos qualitativos e quantitativos são, em 
geral, objeto de estimativas e extrapolações a partir de dados de outras localidades e / ou 
publicações especializadas. 

 
 
7.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

 
 
Este diagnóstico pretende contemplar cada um dos tipos de resíduos classificados na Lei 
nº 12.305 de 2010. 

 
 
A primeira tipologia - Resíduos Sólidos Urbanos - compreende os Resíduos Sólidos 
Domiciliares (RDO) e os Resíduos da Limpeza Urbana (RLU), que serão discutidos a 
seguir. 

 
 
7.1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – RDO 

 
 
Resíduos Sólidos Domiciliares - RDO são os resíduos gerados pelas atividades humanas 
em imóveis domiciliares, comerciais, de prestação de serviços públicos e industriais de 
pequeno porte. Estes resíduos são constituídos basicamente por restos de alimentos, 
produtos deteriorados, materiais descartáveis, jornais e revistas usados, embalagens em 
geral, e diversos outros itens. 

 
 
Historicamente, outros tipos de resíduos, tais como, lâmpadas, solventes, tintas e 
vernizes, pilhas e baterias, detergentes, inseticidas, aerossóis, pesticidas, fungicidas, 
remédios vencidos e outros são considerados como resíduos domiciliares, mas 
caracterizam-se por alta toxidade, sendo perigosos quanto ao manuseio pré e pós- 
consumo e devem ser mais bem enquadrados, como resíduos tóxicos e eventualmente 
perigosos, devendo ser manejados de forma distinta dos demais resíduos domiciliares. 

 
 
Os resíduos sólidos domiciliares podem ser classificados quanto à natureza física, quanto 
à composição química e quanto ao risco potencial ao meio ambiente. 

 
 
Quanto à natureza física, os resíduos sólidos domiciliares podem ser secos ou molhados. 
Os resíduos “secos” são as embalagens, papéis e papelões, plásticos, vidros, latas, 
produtos metálicos e outros, enquanto os RDO “molhados” são principalmente os restos 
de alimentos (cascas de legumes e frutas, alimentos deteriorados, fraldas descartáveis, 
papel higiênico, e outros que possuam alto teor de umidade). 
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Quanto à composição química, os RDO se agrupam em compostos orgânicos e 
inorgânicos, conforme a nomenclatura da própria classificação. 

 
 
Quanto ao risco potencial ao meio ambiente, os resíduos se enquadram nas categorias de 
perigosos, inertes e não inertes (NBR 10.004 / 2.004), onde os perigosos são aqueles que 
apresentam risco à saúde pública e ao meio ambiente; os inertes são aqueles que não 
possuem propriedades de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água; 
e os não inertes são aqueles que não se enquadram nas duas categorias anteriores. 

 
 
7.1.1.1 O MANEJO DOS RDO NA ORIGEM 

 
 
Os problemas de limpeza pública começam “em nossas próprias residências”. 

 
O manejo dos resíduos sólidos domiciliares começa com atividades realizadas dentro do 
imóvel, prévias à coleta, como a segregação e o acondicionamento. Só depois é que 
entra o Poder Público realizando a coleta domiciliar; o transporte com ou sem 
transferência; o tratamento; e a destinação final. 

 

Cabe ao Poder Público normatizar e conscientizar a população para que procure segregar 
e acondicionar de forma correta o lixo gerado em cada imóvel. 

 

Estas etapas do sistema de gerenciamento competem ao usuário e gerador dos resíduos. 
Exigem o seu comprometimento, sendo de sua responsabilidade a compra e manutenção 
de recipientes e utensílios adotados no acondicionamento. 

 
Segregação na Fonte 

 
A segregação de materiais do lixo objetiva fundamentalmente a reciclagem de seus 
componentes visando o aproveitamento comercial dos mesmos, através da 
implantação de um sistema de coleta seletiva. Este procedimento busca viabilizar e 
minimizar os custos de eventuais sistemas de coleta seletiva operacionalizados por 
agentes públicos, privados ou ainda por cooperativas de catadores. 

 

A segregação na fonte pode ser de forma simples, consistindo apenas na separação do 
lixo em componentes secos e úmidos, ou de maneira mais detalhada onde são 
separados por constituintes tais como, papel e papelão, plásticos, vidros, metais e 
outros. 

 

A educação ambiental tem se mostrado a chave fundamental para o sucesso dos 
programas de segregação na fonte, pois propicia a aprendizagem do cidadão sobre o 
seu papel como gerador de resíduos, atingindo escolas, repartições públicas, 
residências, escritórios, fábricas, lojas, enfim, todos os locais onde são gerados 
resíduos domiciliares. 
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Um dos conceitos básicos da educação ambiental sobre resíduos sólidos é o “Princípio 
dos 3 Rs" que se compõe das atividades de Redução, Reutilização e Reciclagem, 
enfatizadas no Art. 9° da PNRS e definidas no Art. 3° da mesma Lei, como segue: 

 

Redução: consiste em estimular o gerador a reduzir a quantidade de resíduos que 
gera, através do reordenamento dos materiais usados no seu cotidiano, combatendo o 
desperdício que resulta em ônus para o poder público, e consequentemente, para o 
contribuinte, a par de favorecer a preservação dos recursos naturais; 

 

Reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua 
transformação biológica, física ou físico-química, como por exemplo: usar embalagens 
retornáveis e reaproveitar embalagens descartáveis para outros fins são algumas 
práticas recomendadas para os programas de educação ambiental; e 

 

Reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 
de suas propriedades biológicas, físicas ou físico-químicas para que retornem ao ciclo 
produtivo através de processos industriais diferentes do seu processo de fabricação. 
Esta atividade tem por objetivo contribuir com os programas de coleta seletiva, 
separando e entregando os materiais recicláveis, quando não for possível reduzi-los ou 
reutilizá-los. 

 

 
Acondicionamento 

 
O acondicionamento dos resíduos sólidos domiciliares consiste no seu armazenamento 
na origem em recipientes específicos, que atendam a requisitos estéticos (aparência e 
bem-estar), sanitários (higiene e controle de vetores) e operacionais (facilidade de 
movimentação) e que propiciem uma maior eficiência nas operações de coleta, 
transporte e disposição. 

 

Adicionalmente, e com a ênfase atual da recuperação de recicláveis, o 
acondicionamento no local de geração adquire uma importância significativa, uma vez 
que facilita o trabalho da reciclagem, o que, sem dúvida constitui-se em uma 
necessidade ambiental e uma alternativa econômica. 

 

Em termos gerais, cabe aos usuários o ônus da aquisição dos recipientes e a 
obediência às normas que regulam os procedimentos de acondicionamento, cabendo 
ao Poder Público apenas normatizar os tipos de recipientes e indicar a melhor forma de 
proceder ao acondicionamento dos RDO, além de fiscalizar as ações dos usuários. 

 

Além disto, também é responsabilidade do Poder Público conscientizar a população 
sobre a importância sanitária e ambiental de se acondicionar corretamente, na fonte, o 
lixo gerado em cada residência. 

 

Os recipientes para acondicionamento dos resíduos domiciliares devem atender às 
seguintes características gerais: 
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 Respeitar as condições sanitárias; 
 

 Não ter aspecto repulsivo ou desagradável; 
 

 Ter capacidade para conter todo o lixo gerado por intervalo de coleta; 
 

 Permitir uma coleta rápida aumentando a produtividade do serviço; 
 

 Possibilitar uma manipulação segura pela equipe de coleta. 
 

Já a escolha do tipo de recipiente deve considerar os seguintes aspectos: 
 

• Características do lixo; 
 

• Geração (peso e volume); 
 

• Frequência da coleta; 
 

• Tipo e uso do imóvel; 
 

• Com ou sem retorno; 
 

• Custo. 
 

Os  recipientes  mais  comumente  utilizados  para  o  acondicionamento  dos  resíduos 
domiciliares são os sacos plásticos e os contêineres rígidos de plástico ou metálicos. 

 

Nas  cidades  brasileiras,  é  comum  a  adoção  pela  população  de  outros  tipos  de 
recipientes, tais como (ver Figura 7.02): 
Sacos de papel e sacolas de plástico usadas em diferentes tipos de comércio, em 

especial, de supermercados; 
Vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes); 

 

Caixotes de madeira ou caixas de papelão; 
 

Latões de óleo, algumas vezes cortados ao meio; 
 

Embalagens feitas de pneus velhos. 
 
 

  

FIGURA 7.02 – Recipientes Inadequados 
Caixas de Papelão Lixeira de Pneus Velhos 
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O adequado acondicionamento domiciliar dos resíduos sólidos influencia diretamente 
na eficiência dos sistemas de coleta domiciliar e transporte dos resíduos. 

 

A adoção de embalagens sem retorno, os sacos plásticos, são mais eficientes, 
proporcionando um considerável aumento na velocidade de coleta e, 
consequentemente, uma sensível redução no custo deste serviço. 

 

Porém, apresentam alguns inconvenientes, tais como: permitem que os garis coletores 
possam se acidentar com resíduos perfurocortantes mal embalados; ou então, quando 
enfocado sob o ponto de vista ambiental, apresentam o inconveniente de estar 
dispondo no solo grande quantidade de matéria plástica que possui um tempo de 
degradação natural superior a 200 anos. 

 

Os sacos plásticos (ver Figura 7.03) são encontrados no mercado em diferentes volumes 
sendo os mais comuns os volumes de 15, 20, 30, 50, 75 e 100 litros e podem ser de 
qualquer cor, com exceção das cores branca, que é adotada exclusivamente para 
resíduos de serviços de saúde, e vermelha, que é adotada para resíduos perigosos 
(NBR n° 9.191 de 2008 da ABNT). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.03 – Acondicionamento em Sacos Plásticos 
 
 

Os contêineres rígidos com retorno (ver Figura 7.04) podem ser fabricados em 
polietileno de alta densidade - PEAD, pelos processos de rotomoldagem ou sopro por 
extrusão ou em material metálico (NBR 15.911 da ABNT de 2010). 

 

Os contêineres plásticos podem ser de duas rodas, que vêm nas capacidades de 120, 
240 e 360 litros, ou de quatro rodas, com capacidades de 660, 770 e 1.100 litros. 
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Já os contêineres metálicos são produzidos com quatro rodas nas capacidades de 800, 
1.200 e 1.600 litros (NBR 13.333 e 13.334 da ABNT de 1995). 

 
 

  
FIGURA 7.04 – Acondicionamento em Contêineres Plásticos 

Duas rodas e 240 litros Quatro rodas e 1.100 litros 
 

São também utilizados para geradores de grandes quantidades de resíduos, tais como: 
conjuntos habitacionais, condomínios, centros comerciais, comunidades, etc., 
contêineres estacionários, geralmente metálicos com capacidades de 3,0 a 7,0 metros 
cúbicos (NBR 14.728 da ABNT de 2005) ou ainda caixas metálicas estacionárias com 
compactação e capacidades de 7,5 e 15,0 metros cúbicos (Figura 7.05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.05 – Caixa Estacionária Compactadora de 7,5 m³ 
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Outro tipo de recipiente de grande capacidade, muito usado na atualidade, é o contêiner 
semienterrado, que pode ser encontrado nos volumes de 3,0 e 5,0 m³. 

 

Destes recipientes, o mais comum no Brasil é o Contêiner Molok, não só pelo seu custo 
de aquisição e implantação, como pela facilidade de movimentação, que é feita por 
meio de guindaste veicular tipo Munck, e também por não necessitarem de nenhum 
tipo de manutenção mecânica (Figura 7.06). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.06 – Contêiner Tipo Molok de 5,0 m³ 
 
 

Embora seja comum na maioria das cidades brasileiras, a adoção de formas 
indiscriminadas de acondicionamento pode trazer prejuízos consideráveis na eficiência 
e nos custos do sistema de coleta de resíduos, além do prejuízo estético e dos 
incômodos resultantes dos maus odores que traz malefícios consideráveis à saúde 
pública e à qualidade do meio ambiente, uma vez que deixa os resíduos expostos à 
ação de catadores, animais (cães, gatos, ratos e outros) e agentes vetores de doenças 
(baratas, moscas, mosquitos, etc.). 

 
 
7.1.1.2 COLETA DOMICILIAR 

 
 
Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, compreendem o 
recolhimento regular de todos os resíduos a seguir especificados, utilizando-se veículos 
coletores. 
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A metodologia de coleta é aquela em que os resíduos dispostos pelos munícipes no 
alinhamento do logradouro em recipientes padronizados, sacos plásticos descartáveis, 
contêineres plásticos ou metálicos, de variados tamanhos e volumes, são recolhidos e 
carregados por garis para o caminhão coletor, que transportará os resíduos sólidos 
coletados para as instalações de transbordo, tratamento ou destinação final. 

 

Os serviços são executados nas vias e logradouros públicos da área urbana e os tipos de 
RDO a serem coletados englobam: 

 

 Resíduos sólidos domiciliares, propriamente ditos; e 
 

 Resíduos sólidos, com características similares às dos RDO, originários de 
estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e 
industriais e também das unidades de trato de saúde humana e animal, até o limite 
estabelecido pela legislação municipal. 

 

Não serão compreendidos na conceituação de resíduos domiciliares, para efeito de 
remoção obrigatória, terra, areia e entulho de obras. Os resíduos não enquadrados nas 
especificações acima, terão tratamento diferenciado. 

 

A empresa responsável pela execução dos serviços de coleta domiciliar deverá informar 
ao Poder Público o endereço completo do gerador, o tipo e quantidade estimada dos 
resíduos, quando da ocorrência de tais fatos. 

 

Os serviços de coleta domiciliar serão executados de segunda feira a sábado, nos períodos 
diurno e/ou noturno, em todas as vias públicas abertas à circulação ou que venham 
a ser abertas, respeitadas as frequências e os horários estipulados no Plano de Trabalho 
de coleta para cada local específico. 

 

Havendo um aumento de resíduos a recolher, em consequência de crescimento da 
população, do número de estabelecimentos comerciais ou industriais ou por outra razão 
não prevista, a Operadora deverá adequar seus recursos às necessidades do serviço, de 
forma a manter os padrões estabelecidos no “Plano de Trabalho”. 

 

A critério da Administração Pública, os serviços poderão sofrer intervalos maiores do que 
os previstos no Plano de Trabalho, em decorrência de inundações, movimentos grevistas 
com interrupção de acessos, feriados e outros, sendo de inteira responsabilidade da 
Operadora o atendimento ao disposto na legislação trabalhista ou outros dispositivos 
legais. 

 

A coleta domiciliar poderá ser realizada no mínimo duas vezes por semana, apenas em 
áreas com características específicas, mediante prévia aprovação da Administração. 

 

Nos bairros, logradouros ou em PEV’s (Pontos de Entrega Voluntária), onde houver coleta 
seletiva, serão adotados sacos plásticos com cores diferenciadas para resíduos secos e 
úmidos. 
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Os resíduos secos, preferencialmente, devem ser acondicionados em sacos plásticos 
transparentes, de forma que o agente de limpeza possa verificar seu conteúdo sem 
necessidade de abrir. 

 

A Operadora deverá  recolher os resíduos sólidos, sejam quais forem os recipientes 
utilizados, entretanto, compete-lhe informar por escrito à fiscalização da Administração 
Pública sobre os munícipes que não utilizam os recipientes normatizados, para expedição 
da competente intimação. 

 

Os ajudantes deverão manusear os recipientes com o cuidado necessário para não os 
danificar e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. 

 

Os veículos coletores deverão ser carregados de maneira que o lixo não transborde na 
via pública. Os resíduos que tiverem caído nas vias públicas durante a atividade de coleta 
ou que tiverem tombado dos recipientes ou mesmo aqueles que tiverem sido depositados 
propositalmente pelos munícipes, deverão ser, obrigatoriamente, recolhidos pela equipe 
de coleta da Operadora. 

 

A equipe estimada para a execução da coleta de lixo domiciliar manual é composta 
geralmente de, no mínimo, 1 (um) motorista, 2 (dois) ajudantes e 1 (um) caminhão coletor, 
compactador ou basculante, bem como as ferramentas de trabalho e os EPI’s necessários 
ao bom desempenho das funções. 

 

No Brasil, a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos domiciliares é feita 
com o uso dos seguintes tipos de veículos e equipamentos: 

 

 Caminhões equipados com dispositivo de compactação, carrocerias do tipo fechado, 
com vedação estanque, sistema de carga traseiro com capacidades variáveis entre 6 e 
25 m³ de capacidade nominal, montados em chassis compatíveis com a carga a ser 
transportada. 

 

Notas: A comunicação entre o motorista e os coletores, durante a operação, deverá ser 
feita através de sinal sonoro (campainha) posicionada no interior da cabine do 
veículo. 

 

O ciclo de compactação e a descarga dos resíduos são feitos através de 
comandos de atuação hidráulica, sendo que, na maioria das vezes, possuem 
dispositivos hidráulicos para báscula automática de contêineres padronizados 
de duas ou quatro rodas; 

 

 Caminhões basculantes, abertos, com carroceria metálica ou de madeira, possuindo 
capacidades variáveis de 4 a 15 m³, montadas sobre chassis compatíveis, com um ou 
dois eixos traseiros (toco ou trucado); 

 

 Pequenas carretas de até 3 m³ de volume, tracionadas por tratores do tipo agrícola; 
 
 Triciclos tracionados por motos de 150 cc e capacidade de até 300 kg. 
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FIGURA 7.07 – Veículo Compactador com 

Carregamento Traseiro 
FIGURA 7.08 – Veículo Basculante Trucado 

com Carroceria Metálica 
 
 

  

FIGURA 7.09 – Trator Agrícola com 
Carretinha de 3 m³ 

FIGURA 7.10 – Triciclo de 3 m³ tracionado 
por motocicleta 

 
Os veículos automotores com os equipamentos adequados e necessários a cada tipo de 
serviço deverão ser dimensionados de forma a serem suficientes, em quantidade e 
qualidade, para atender, de maneira adequada, a prestação de serviços propostos. 

 

Os veículos e equipamentos deverão ser mantidos com todos os componentes 
funcionando nas mesmas condições iniciais, não obstante o desgaste normal por uso. 

 

A operadora deverá aplicar um Plano de Manutenção dos veículos, máquinas e 
equipamentos utilizados nos serviços contratados, baseado em inspeções diárias, 
programa de manutenção preventiva e corretiva, programa de serviços internos e 
externos, programa de limpeza e aparência (lavagem, desinfecções e pintura periódica), 
programa de controle dos itens de segurança (iluminação, pneus, etc.). 

 

Todos os veículos, máquinas e equipamentos utilizados nos serviços, deverão respeitar 
os limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de gases e demais normas 
reguladoras do tráfego de veículos. 
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Os padrões de pintura, adesivos e identificações dos veículos deverão ser padronizados, 
a critério da Administração, podendo a mesma propor projeto a ser implantado nos 
veículos, alusivo a mensagens institucionais de conscientização ambiental. 

 
 
7.1.1.3 COLETA SELETIVA 

 
 
É um sistema orientado para o recolhimento de materiais recicláveis, tais como, papéis, 
plásticos, vidros, metais e orgânicos previamente separados na fonte geradora, que são 
vendidos às indústrias recicladoras ou aos sucateiros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.11 – Material Reciclável 
 
 
Existem diversas formas operacionais para se fazer a coleta seletiva dos RDO, a saber: 

 
 Porta a porta: Semelhante à coleta normal, porém em dias e horários que não coincidam 

com a coleta regular; 
 

 Postos de Entrega Voluntária – PEV’s: Emprega contêineres ou pequenos recipientes 
colocados em pontos estrategicamente localizados onde o munícipe de forma 
espontânea deposita os recicláveis. Nos PEV’s, cada tipo de reciclável é colocado em 
recipientes de cores diferentes e padronizadas: verde para vidros, azul para papéis, 
vermelho para plásticos, amarelo para metais e marrom para orgânicos; 

 

 Postos de Troca: onde o munícipe leva o material reciclável e, em troca, recebe algum 
bem ou benefício, por exemplo: tíquete alimentação ou vale transporte ou material 
escolar, mas jamais dinheiro em espécie; 

 

 Catadores (muitas vezes sob a forma de cooperativas) – A reciclagem é sustentada 
muitas vezes pela catação informal de papéis, latas de alumínio e outros materiais 
recolhidos pelos catadores que são vendidos às indústrias recicladoras. 
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Recicláveis a Partir da Quantidade Coletada 
 

O mais recente e importante estudo de gravimetria dos resíduos sólidos domiciliares 
desenvolvido no país foi elaborado pela COMLURB e data de maio de 2016. Nele, a 
composição percentual dos resíduos sólidos domiciliares para a cidade do Rio de 
Janeiro se apresentou conforme o gráfico a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.12 – Gravimetria dos RDO na Cidade do Rio de Janeiro 
FONTE: Caracterização dos Resíduos Sólidos Domiciliares do Rio de Janeiro - COMLURB 2016. 

 
 

Estes percentuais, se aplicados sobre a quantidade total coletada em 2016, segundo o 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade do Rio de Janeiro, 
resulta nas quantidades potenciais de recicláveis e matéria orgânica constantes do 
quadro seguinte. 

 
 

Quadro 7.01 – Geração de Recicláveis no Rio de Janeiro 
 

População Urbana – IBGE 2016 (hab) 6.520.266 
Quantidade Coletada de RDO – (t/dia) 4.955 
Quantidade Coletada de RDO – (t/ano) 1.808.575 

COMPONENTES Quant. (t/ano) 
Papel, Papelão 268.030 
Plásticos 366.056 
Vidros 64.204 
Metais 29.842 

Total Recicláveis 728.132 

Outros 117.739 

Matéria Orgânica 962.704 
FONTE: Caracterização dos Resíduos Sólidos Domiciliares da Cidade do Rio de Janeiro - COMLURB 2016 
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Preço de Materiais Recicláveis 

 
O Compromisso Empresarial para a Reciclagem – CEMPRE publica informes 
bimensais onde divulga os preços de venda dos materiais recicláveis em programas de 
coleta seletiva e cooperativas de catadores no país. 

 

No quadro a seguir estão listados os preços referentes ao período maio/junho de 2017 
praticados no município de Mesquita, Rio de Janeiro. 

 
Quadro 7.02 – Preços de Recicláveis – MAI/JUN 2017 

 
 

COMPONENTES 
 

Preço (R$/t) 

Papelão (limpo) 320 
Papel branco (limpo) 800 
Latas de aço (limpas) 230 
Latas de alumínio (prensadas e limpas) 3800 
Vidros 80 
Plástico rígido (prensado) 1000 
PET (prensado) 2000 
Plástico filme (prensado e limpo) 1000 
Embalagem Tetra Pak (prensada) 300 
FONTE: Compromisso Empresarial para a Reciclagem – CEMPRE, MAI/JUN 2017. 

 
Entretanto, cabe a ressalva de que o mercado de recicláveis sofre influência direta dos 
preços do petróleo, já que boa parte dos materiais negociados é derivada de petróleo. 

 
 
Catadores e Cooperativas 

 
Um dos principais desafios políticos e sociais da sociedade atual é a questão de 
pessoas que exercem atividade de catação de recicláveis nas ruas e nos lixões em 
condições sub-humanas e encontram ali sua única alternativa de conseguir emprego e 
renda para si e suas famílias. 

 

Há anos, a reciclagem é sustentada no Brasil pela catação informal de papéis, latas de 
alumínio (o Brasil é o maior reciclador deste material em todo o mundo) e outros 
materiais encontrados nas ruas e nos lixões. 

 

Estima-se hoje no Brasil a atuação de cerca de 200.000 catadores. 
 

A organização dos catadores em Cooperativas para atuar na separação de materiais 
recicláveis existentes no lixo, pode ajudar a racionalizar a coleta seletiva e a triagem, 
produzindo uma redução de custos e um aumento do fluxo de materiais recicláveis. 
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FIGURA 7.13 – Catação Informal de Recicláveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.14 – Catação em Cooperativa 
 
 
7.1.2 RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA - RLU 

 
 
Resíduos da Limpeza Urbana, RLU, são os resíduos originados dos serviços de limpeza 
de logradouros públicos, incluindo as ruas, avenidas, praças, jardins, feiras livres, praias, 
valas, córregos, e outros logradouros. 

 
 
Estes resíduos são constituídos basicamente por resíduos de asfalto, borracha de pneus, 
areia e terra carreados por veículos ou provenientes de terrenos e encostas, folhas, 
galhos de árvores, mato e ervas daninhas, papéis, plásticos, jornais, embalagens, dejetos 
de animais, restos de lixo domiciliar lançados nos logradouros pelos pedestres, etc. 
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7.1.2.1 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 
 
 
Os principais serviços de limpeza de urbana compreendem: a varrição; a capina e a 
roçada; a limpeza de ralos e bocas de lobo; a limpeza de feiras livres; a lavagem de 
logradouros públicos; a limpeza de locais de eventos públicos; a limpeza de lotes vazios; 
a poda de árvores; a remoção de animais mortos; a remoção de entulho de obras, 
materiais volumosos e pneus inservíveis; e a pintura de meios fios. 

 
 
Varrição 

 
A maior parte dos detritos é encontrada nas sarjetas, devido ao deslocamento de ar 
causado pelos veículos e também pela água das chuvas que carregam os detritos para 
junto do meio fio. 

 

Os serviços de varrição de vias e logradouros públicos compreendem a limpeza e 
varrição das calçadas, sarjetas e caixas de rolamento. 

 

Os serviços varrição podem ser manuais ou mecanizados, estas últimas, através do 
uso de varredeiras mecânicas de diferentes portes, função das características e usos 
dos logradouros. 

 

Quando a varrição for executada manualmente os resíduos deverão ser colocados em 
sacos plásticos descartáveis, resistentes e não transparentes para posterior remoção. 

 

No caso da varrição mecanizada, o transporte será realizado pela própria varredeira 
mecânica. 

 

Os serviços serão executados nas vias e logradouros públicos, da área urbana 
conforme “Plano de Trabalho” a ser aprovado pela Administração Pública. 

 

Os resíduos a serem varridos constituem-se, basicamente, de: papéis, plásticos, folhas, 
vasilhames, pequenos pedaços de madeira, trapos, restos de borrachas de pneus e 
outros detritos que fiquem contidos em recipiente de acordo com o que estabelece a 
Legislação Municipal. 

 

Não são compreendidos nesta conceituação para efeito de varrição obrigatória: terra, 
areia e entulho de obras. 

 

Em geral, os serviços de varrição são executados de segunda feira a domingo, nos 
períodos diurno e noturno, em todas as vias públicas abertas à circulação de pedestres 
ou que venham a ser abertas, respeitadas as frequências e horários estipulados nos 
“Planos de Trabalho” de varrição desenvolvidos especificamente para cada logradouro. 

 

Havendo um aumento de resíduos a varrer, em consequência de crescimento da 
população, do número de estabelecimentos comerciais ou industriais ou por outra 
ocorrência não prevista, a Operadora deverá adequar seus recursos às necessidades 
do serviço, de forma a manter os padrões estabelecidos no “Plano de Trabalho”. 
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A critério da Administração Pública, os serviços poderão sofrer intervalos maiores que 
os previstos no Plano de Trabalho, por problemas decorrentes de inundações, 
movimentos grevistas com interrupção de acessos, feriados e outras causas, sendo de 
inteira responsabilidade da Operadora o atendimento ao disposto na legislação 
trabalhista ou outros dispositivos legais. 

 

A equipe estimada para a execução de varrição manual é composta de, no mínimo, um 
ajudante com contêiner plástico, bem como as ferramentas de trabalho e os 
equipamentos de proteção individual necessários ao bom desempenho das funções. 

 

Para a varrição mecanizada, a equipe mínima será de 1 (um) motorista, 1  (um) ajudante 
e 1 (uma) varredeira mecanizada. 

 

Existem diferentes tipos de varredeiras mecanizadas, desde as “walk behind” até as 
auto propelidas de grande porte para a varrição de ruas. 

 

A Operadora deverá dispor de pessoal para o acompanhamento e fiscalização do bom 
desempenho dos serviços. 

 
 

  

FIGURA 7.15 – Varrição Manual FIGURA 7.16 – Varrição Mecanizada 
 
Capina e Roçada 

 
A capina consiste na remoção do capim e ervas daninhas que crescem 
indiscriminadamente na terra acumulada nas sarjetas, nos logradouros não 
pavimentados e nas frestas dos paralelepípedos. Nestes serviços, são utilizadas 
ferramentas como: pás, foices, garfos, enxadas e carrinhos de mão. 

 

A roçada é empregada na manutenção de uma cobertura vegetal mínima, para se 
evitar deslizamentos de terra ou erosões ou por razões estéticas. Pode ser manual ou 
mecanizada com o emprego de ceifadeiras e/ou roçadeiras mecânicas. São utilizadas 
ainda, alfanjes, foices, gadanhos, roçadeiras costais e micro tratores de roçadeira. 
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FIGURA 7.17 – Capina Manual FIGURA 7.18 – Capina Mecanizada 
 
Limpeza de Ralos e Bocas de Lobo 

 
A limpeza de ralos e bocas de lobo é fundamental para a manutenção do sistema de 
drenagem pluvial, em especial em áreas sujeitas a inundações ou enchentes e pode 
ser realizada manualmente com a utilização de pás, picaretas e ganchos *ver Figura 
7.19) ou com o emprego de equipamentos mecanizados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.19 – Limpeza de Ralos 
 
Limpeza de Feiras Livres 

 
Deve ser realizada sempre, imediatamente após o seu encerramento, por pessoal 
equipados com vassouras, pás e carrinhos de mão, visando evitar os maus odores e a 
proliferação de insetos e roedores. A lavagem das áreas onde são comercializados os 
peixes e carnes deve ser feita, inclusive, com a aplicação de desodorizadores e 
desinfetantes. 
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FIGURA 7.20 – Limpeza de Feiras 
 
 
Lavagem de Logradouros Públicos 

 
Consiste na aplicação de jato d’água sob pressão, com a utilização de caminhões 
tanque (carro pipa) dotados de bomba e bicos de aspersão. Trata-se de um sistema de 
varrição hidráulica, onde por meio de fortes jatos de água executa-se a limpeza do 
logradouro empurrando os detritos que aderem ao asfalto (areia, argila, etc.) para as 
sarjetas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.21 – Lavagem de Logradouros 
 
 
Limpeza de Locais de Eventos Públicos 

 
Deverá ser iniciada imediatamente após o encerramento do evento, consistindo na 
limpeza das vias e logradouros públicos onde se realizaram, de modo a impedir que os 
resíduos sejam espalhados. Especial atenção deve ser dada aos locais de 
comercialização de produtos alimentícios. 
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FIGURA 7.22 – Limpeza de Eventos 
 
 
Limpeza de Lotes Vazios 

 
Estes terrenos normalmente tornam-se pontos de acumulação de lixo e entulho, e 
consequentemente com implicações nas condições estéticas, sanitárias e ambientais 
da vizinhança, tais como: proliferação de ratos e insetos, maus odores, etc. A limpeza 
dos mesmos é realizada com emprego de mão de obra e eventualmente com o apoio 
de equipamentos mecanizados. 

 

O acúmulo de resíduos diversos, lançados indevidamente nos terrenos baldios não 
cercados, mais o crescimento natural da vegetação existente nos mesmos, resulta em 
condições favoráveis para a proliferação de vetores e deterioração do ambiente em 
geral. 

 

Para minimizar estes problemas, a Operadora deverá, quando solicitado pela 
Administração, executar a limpeza dessas áreas, incluindo-se, o corte da vegetação, a 
limpeza da área e a remoção de todos os resíduos que nela se encontrarem. 

 

Estes serviços serão executados de segunda à sexta, no horário diurno. 
 

Dependendo da quantidade de cada tipo de serviço (corte da vegetação, capina, 
raspagem, desinfecção, etc.) o mesmo poderá ser executado manualmente ou por 
meios mecanizados (ceifadeiras, roçadeiras, carregadores frontais, retroescavadeiras e 
pulverizadores, entre outros). 
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FIGURA 7.23 – Limpeza de Lotes Vazios 
 
 
Poda de Árvores 

 
Trata-se dos  serviços de corte e apara de árvores e a consequente remoção do 
material resultante para destino final. 

 

Embora tenha um razoável valor econômico, os resíduos da poda ainda não são 
aproveitados da melhor forma no Estado do Rio de Janeiro, havendo poucas empresas 
dedicadas ao assunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.24 – Poda de Árvores 
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Remoção de Animais Mortos 
 

Este serviço é executado com o emprego de caminhões com carrocerias abertas, com 
o apoio de carregadores frontais (pá carregadeira ou retroescavadeira). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.25 – Remoção de Animais Mortos 
 
 
Remoção de Entulho, Materiais Volumosos e Pneus Inservíveis 

 
Consiste na retirada dos logradouros públicos de materiais volumosos, pneus 
inservíveis e entulhos, que são descartados clandestinamente, propiciando a 
proliferação de vetores, prejudicando o tráfego de veículos e pedestres e deteriorando 
a paisagem urbana. Pode ser manual ou mecânica, dependendo da qualidade e 
quantidade dos materiais descartados e acumulados. 

 
 

  
FIGURA 7.26 – Remoção de Entulho FIGURA 7.27 – Materiais Volumosos 

 

233 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.28 – Remoção de Pneus Inservíveis 
 
 
Pintura de Meio Fio 

 
Usualmente este serviço funciona como complemento dos serviços de varrição, capina 
e limpeza de sarjetas. 

 

Consiste na aplicação de solução de cal virgem ou de tinta à base de látex nas sarjetas 
dos logradouros públicos, contribuindo para a melhoria do aspecto estético e na 
orientação do tráfego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.29 – Pintura de Meio Fio 
 
 
7.1.2.2 COLETA DOS RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA 

 
 
A coleta dos resíduos provenientes da limpeza urbana se processa de diversas maneiras 
e equipamentos, dependendo do tipo de serviço executado.
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Coleta da Varrição de Logradouros Públicos 
 

Os resíduos são colocados em carrinhos ou contêineres revestidos por sacos plásticos, 
os quais são deixados na calçada dos logradouros, junto ao meio fio, para serem 
posteriormente coletados por caminhões do tipo basculante ou compactadores. 

 
 
Coleta da Capina e Roçada 

 
Os resíduos são juntados em pontos da área de serviço, ensacados e posteriormente 
removidos por caminhões do tipo basculante. 

 
 
Coleta da Limpeza de Ralos e Bocas de Lobo 

 
O produto desta limpeza também é acondicionado em sacos plásticos e removido 
juntamente com os resíduos da varrição. 

 
 
Coleta da Limpeza de Feiras Livres 

 
Após o término das feiras, as mesmas devem ser varridas, sendo os resíduos 
acondicionados em sacos plásticos. Os feirantes, devem colocar os seus rejeitos em 
sacos plásticos. Os resíduos ensacados são reunidos em pontos da feira para remoção 
por veículos do tipo basculantes, caminhões compactadores ou em alguns casos por 
veículos poliguindaste. 

 
 
Coleta da Poda de árvores 

 
O produto resultante da poda de árvores é normalmente coletado por veículos com 
carroceria de madeira, preferencialmente equipados com guindaste do tipo Munck. 

 
 
Coleta da Remoção de Animais Mortos 

 
Consiste na retirada dos animais mortos que se encontram eventualmente nos 
logradouros públicos. 

 
 

No caso de animais de pequeno porte, os mesmos deverão ensacados e posteriormente 
coletados por veículos do tipo basculante ou compactador. Para os animais de 
grande porte, é necessária a adoção de caminhões equipados com guindaste do tipo 
Munck, ou caminhões basculantes apoiados por carregadores frontais ou 
retroescavadeiras. 

 
 
Coleta da Remoção de Materiais Volumosos, Entulho e Pneus Inservíveis 

 
Os materiais volumosos geralmente são transportados para a disposição final no aterro 
sanitário. 
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O  entulho,  especialmente  o  material  que  pode  ser  enquadrado  na  Classe  A  da 
Resolução CONAMA 307/2002, é preferencialmente destinado para locais de 
beneficiamento (reciclagem). 

 

Os pneus inservíveis são encaminhados para locais de armazenamento, para posterior 
reciclagem ou reaproveitamento como combustível em indústrias cimenteiras graças ao 
seu elevado poder calorífico. 

 
 
7.1.3 TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE SECUNDÁRIO 

 
 
Aplica-se o termo “Estação de Transferência” ou “Estação de Transbordo” às instalações 
onde se faz o translado do lixo de um veículo coletor a outro veículo com maior capacidade 
de carga, tipo carreta ou equipamento tipo roll on roll off. 

 
 
Esse segundo veículo, de maior porte, é o que transporta o lixo até o tratamento ou 
destino final, permitindo que o veículo coletor retorne rapidamente ao seu serviço de 
coletar o lixo na casa dos munícipes. 

 
 
Estas instalações podem resumir-se a um simples local onde o lixo será despejado por 
gravidade para veículos de maior capacidade (Figura 7.30) ou a uma instalação mais 
sofisticada, de grandes dimensões, onde pode haver, inclusive, a compactação dos 
resíduos (Figura 7.31). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.30 – Estação de Transbordo Simplificada 
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FIGURA 7.31 – Estação de Transbordo Sofisticada 
 
 
Os modelos de estação de transbordo mais utilizados são: 

 
 Sem compactação com descarga direta. 

 

Contam com um desnível entre os pavimentos para que os caminhões de coleta, 
posicionados em uma cota mais elevada, façam a descarga do lixo diretamente no 
veículo de transferência. 
Por não contarem com local para armazenamento de lixo, estas estações necessitam 
de uma maior frota de transferência para assegurar que os caminhões de coleta não 
fiquem retidos nas estações aguardando para efetuar a descarga dos resíduos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.32 – Descarga Direta em Plataforma com Desnível 
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 Sem compactação com área de acumulação. 
 

Na maioria das cidades, os roteiros de coleta de lixo domiciliar são sempre iniciados 
em um mesmo horário, sendo provável que os veículos terminem seus roteiros e 
cheguem na estação de transferência em horários próximos. 
A chegada simultânea de veículos torna imprescindível que a estação de transferência 
conte com um local para o armazenamento dos resíduos para absorver os "picos" de 
vazamento, eliminando consequentemente tempos de espera para a descarga, o que 
oneraria os custos operacionais do sistema. 

O armazenamento torna possível a operação do sistema com um menor número de 
veículos/equipamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.33 – Descarga com Área de Acumulação 
 

 
 Sem compactação e descarga no piso original. 

 

Tendo em vista que a descarga dos veículos de coleta se processa sobre o piso 
original, no mesmo nível onde trafegam os veículos de transferência, torna-se 
necessário, neste caso, do apoio de carregadores frontais para a carga dos 
equipamentos de transferência. 

Este sistema não exige obras de implantação, mas, em compensação, necessita do 
apoio de equipamento para o carregamento dos veículos de transferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.34 – Descarga no Piso e Carregamento Frontal 
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Com compactação e carregamento por placa de empurre. 
 

Essas estações têm como principal objetivo aumentar a massa específica dos resíduos 
visando a redução das despesas com transporte. 

O modelo mais tradicional conta com silo de armazenamento e desnível entre os 
pavimentos de carga e descarga. Um sistema hidráulico instalado no silo compacta os 
resíduos no interior dos veículos de transferências. 

É usada nos casos de maior quantidade de lixo a ser transportada, do peso ou em 
decorrência da distância a ser percorrida até o tratamento ou destinação final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.35 – Carregador Estacionário e Placa de Empurre 
 

 
 Com compactação e carregamento por piso movediço. 

 

Sistema semelhante ao anterior, diferindo apenas quanto ao processo de carregamento 
do compactador estacionário, que, neste caso, é feito por meio de um piso movediço 
que vai lançando os resíduos por gravidade no interior de um compactador 
estacionário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.36 – Carregador Estacionário com Piso Movediço 
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A adoção de estações de transbordo ou transferência apresenta as seguintes vantagens 
operacionais: 

 
 Redução do tempo ocioso do serviço de coleta (otimização dos tempos de utilização 

do veículo coletor e a sua respectiva mão de obra); 
 
 Menor tempo de realização dos serviços de coleta pela redução dos tempos de 

deslocamento e espera para a descarga, conhecidos como “tempos mortos” (o lixo 
permanece menos tempo nas ruas); 

 
 Possibilidade de maior flexibilidade na programação da coleta regular do lixo domiciliar 

com a utilização de veículos de menor capacidade e de maior facilidade de manobra, 
que são, inclusive mais baratos que os compactadores de maior porte; 

 
 Redução no número de caminhões na malha viária, contribuindo para a minimização 

das emissões dos gases de efeito estufa, prejudiciais a camada de ozônio; 
 
 Contribuição na redução de congestionamentos do tráfego (menos veículos irão 

percorrer maiores distâncias e os trechos dentro das cidades serão percorridos em 
tempos menores por veículos de menor porte e mais ágeis); 

 
 Redução dos custos operacionais do sistema de coleta em função das diversas 

vantagens apresentadas neste tópico; 
 
 Possibilidade de se acumular os resíduos na estação durante o dia, quando o trânsito 

é mais intenso, liberando os veículos de transporte à noite e de madrugada, quando há 
menos veículos nas vias. 

 
 
O transporte dos resíduos sólidos da estação de transbordo até as unidades de 
tratamento e/ou de destinação final é denominado de “transporte secundário”. 

 
 
Neste transporte são adotados veículos com capacidade de carga sempre superior 
àquelas dos veículos de coleta. 

 
 
A seleção do tipo de equipamento a ser adotado para o transporte secundário será função 
da quantidade de resíduos a transportar e de aspectos locais, como distâncias a percorrer, 
condições de tráfego, traçado e estado de conservação das pistas de rolamento, visando 
sempre a otimização do sistema de limpeza urbana, com consequente redução dos custos 
operacionais. 

 
 
Os equipamentos mais comuns atualmente adotados para o transporte secundário são os 
conjuntos cavalo mecânico-carretas (Figura 7.37) de grande capacidade e equipamentos 
do tipo roll on roll off (Figura 7.38).  
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FIGURA 7.37 – Conjunto Cavalo Mecânico / Carreta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.38 – Equipamento tipo Roll On Roll Off 
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7.1.4 TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 
O tratamento dos resíduos sólidos consiste no uso de tecnologias apropriadas com o 
objetivo maior de minimizar os efeitos deletérios da existência de resíduos sólidos no 
ambiente (reduzir a quantidade e/ou o potencial poluidor) ou até mesmo de transformá-los 
em um fator de geração de renda como a produção de matéria prima secundária para 
novos ciclos produtivos. 

 
 
Neste tópico, somente serão abordadas as tecnologias referentes aos processos de 
tratamento de RSU atualmente em prática no país, isto é, a “reciclagem” e a 
“compostagem”. 

 
 
7.1.4.1 RECICLAGEM 

 
 
De acordo com a Lei Federal n° 12.305/2010 (PNRS), a reciclagem caracteriza-se como 
uma das ações prioritárias na gestão de resíduos, sendo definida no inciso XIV do artigo 
3º daquele texto legal como um “processo de transformação dos resíduos sólidos que 
envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas com vistas 
à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 
estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do 
SUASA”. 

 

Antes de se passar aos números relativos à reciclagem dos RSU, é necessáro esclarecer 
que existem dois tipos de reciclagem: a reciclagem pré-consumo e a reciclagem pós- 
consumo. 

 

O primeiro tipo se refere à reciclagem efetuada ao longo dos processos produtivos, sendo 
uma importante ferramenta de análise de eficiência industrial e podendo ser utilizado pelo 
governo como indicador de eficiência material das empresas. 

 

O segundo tipo é aquele que é decorrente da utilização de um bem, tendo mais relevância 
para estudos na área de saneamento e na área social, pela renda que propicia às 
pessoas sem ou de baixa qualificação profissional. 

 

Neste trabalho serão apresentados os dados disponíveis sobre a reciclagem dos 
materiais (alumínio, aço, papel, plástico e vidro) e, salvo quando explicitado, os valores se 
referem aos dois tipos de reciclagem de forma conjunta. 

 

No caso do alumínio, conforme apresentado na tabela a seguir, a taxa geral de 
reciclagem tem-se mantido estável nos últimos anos, oscilando na faixa dos 37%. 

 

Já a taxa de reciclagem das latas de alumínio também tem se mantido estável, porém em 
um patamar bastante superior, já acima dos 90%, conforme se vê no Quadro 7.03. 
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Quadro 7.03 – Reciclagem de Alumínio 

 

Alumínio Unidade 2012 2013 2014 2015 

Resíduo Reciclado 1.000 t 508,0 486,0 --- 602,0 
Latas Recicladas 1.000 t 260,0 --- 261,0 292,5 
Taxa Reciclagem Alumínio % 35,2 33,7 --- 38,5 
Taxa Reciclagem Latas % 97,9 --- 98,4 97,9 

FONTE: ABRELPE, 2016. 
 
 
Conforme apresentado no Quadro 7.04, a seguir, as estimativas para a reciclagem do aço 
são mais detalhadas graças aos esforços do Ministério de Minas e Energia que vem 
buscando aumentar a sistematização das informações na área. No quadro em referência, 
o termo “resíduo interno às usinas” se refere àquele gerado pelo próprio setor siderúrgico 
na confecção de produto de aço; o “resíduo industrial” se refere àquele gerado durante a 
produção de bens, como a indústria automobilística e de eletrodomésticos; e, por fim, a 
“sucata de obsolescência” seria o “ferro velho” propriamente dito. 

 

Com relação a este último grupo, uma importante fração se relaciona com resíduos 
volumosos, como aqueles resultantes da indústria automotiva e dos bens de capital que, 
segundo as estimativas, corresponderiam a quase 60% dos resíduos pós-consumo 
reciclados no país. 

 
 

Quadro 7.04 – Reciclagem de Aço 
 

AÇO Unid. 2005 2006 2007 2008 
Res. Reciclado 1.000 t 8.125,0 8.544,0 8.853,0 9405,0 
Res. Interno às Usinas 1.000 t 2.470,0 2.597,0 2.691,0 2.859,0 
Res. Industrial 1.000 t 2.486,0 2.614,0 2.709,0 2.878,0 
Res. de Obsolescência 1.000 t 3.169,0 3.332,0 3.453,0 3.668,0 
Automobilístico 1.000 t 1.014,0 1.066,0 1.104,0 1.390,0 
Bens de Capital 1.000 t 866,0 910,0 943,0 991,0 
Construção Civil 1.000 t 447,0 470,0 487,0 629,0 
Util. Doméstica 1.000 t 275,0 290,0 300,0 347,0 
Embalagens 1.000 t 224,0 235,0 244,0 97,0 
Outros 1.000 t 138,0 145,0 150,0 214,0 
Taxa de Reciclagem % 40,9 42,2 35,4 34,6 
Taxa de Reciclagem (Embalagens) % 23,9 27,0 27,4 --- 

Fonte: Anuário Estatístico do Setor Metalúrgico – MME, 2010. 
 

 
Da mesma forma, o resíduo gerado pela construção civil tem uma importância bastante 
significativa na quantidade total de resíduos pós-consumo. 
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Uma  possível  estratégia  para  estimular  a  reciclagem  de  aço  seria  a  elaboração  de 
políticas voltadas para a coleta e remoção de carcaças de automóveis e para resíduos 
industriais, onde tais políticas poderiam ser desenvolvidas a partir de parcerias entre a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Duque de Caxias – SMMA, a Secretaria de 
Estado do Ambiente - SEA e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 
Energia, Indústria e Serviço - SEDEIS. 

 

Outro resultado positivo de uma eventual política de estímulo à reciclagem de aço seria o 
elevado impacto positivo nas emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE pelo país, uma 
vez que a reciclagem é feita, em geral, em fornos elétricos, ao contrário do aço produzido 
a partir de minério de ferro, que se utiliza de carvão mineral e de coque metalúrgico. 

 

A reciclagem de aparas de papel e papelão no Brasil também é uma atividade bastante 
consolidada, seja pelo próprio sistema de retorno de resíduos de gráficas e empresas de 
embalagem, seja pela atuação dos catadores de material reciclável. 

 

Considerando os setores estudados neste relatório, este seria aquele com taxa de 
recuperação de resíduos mais elevada, conforme dados da figura a seguir, embora isto se 
deva à natureza dos produtos de papel, que, em sua maioria, têm um ciclo de vida curto. 
No gráfico apresentado, nota-se ainda que a taxa de reciclagem de papéis e papelões 
continua a crescer de ano a ano, tendo ultrapassado o montante de 60% a partir de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Ibá / ANAP 
FIGURA 7.39 – Reciclagem de Papéis (1.000 t) 
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A avaliação da reciclagem de plásticos, conforme apresentado na Figura 7.40, a seguir, 
requer uma análise mais cuidadosa, devido à diversidade de polímeros envolvidos. 

 
Como não há uma única organização por trás da indústria do plástico, o quadro foi criado 
a partir de fontes diversas. Outra dificuldade da coleta de dados sobre a reciclagem de 
plástico é a grande quantidade de pequenas empresas envolvidas, dificultando pesquisas 
com todo o universo, sendo os dados elaborados a partir de pesquisas amostrais. 

 

Dos materiais analisados nesta pesquisa, o plástico, como um todo, é aquele com menor 
taxa de reciclagem. Porém, os vários polímeros têm comportamentos bastante distintos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.40 – Reciclagem de Plásticos no Brasil (106 t) 
Fonte: ABIPLAST. 

 
 
O PET talvez seja o segmento que vem obtendo melhor resultado, com taxas de 
reciclagem pós-consumo da ordem de 60%. Dentre os diversos tipos de plásticos 
utilizados, os dados disponíveis indicam que a reciclagem de PET diminuiu em 2015 com 
um índice de 51%, conforme a evolução apresentada a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.41 – Reciclagem de PET no Brasil (106 t) 
Fonte: ABIPET- Associação Brasileira da Indústria de PET. 
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Comparando os diferentes materiais, os plásticos são aqueles que apresentam menor 
taxa de recuperação, sendo potenciais alvos para políticas específicas de estímulo à 
reciclagem. 

 

O quadro abaixo resume as principais características da reciclagem de vidro. Os dados 
disponíveis referem-se apenas ao segmento de embalagens, sendo este o principal 
componente reciclado. 

 
Quadro 7.05 – Reciclagem de Vidros 

 

VIDRO Unid. 2005 2006 2007 2008 
Embalagens Reutilizadas 1.000 t 187,8 192,1 212,5 208,1 
Resíduo Reciclado 1.000 t 422,6 441,9 499,4 489,0 
Taxa de Reciclagem % 45,0 46,0 47,0 47,0 

Fonte: Anuário Estatístico do Setor de Transformação de Não Metálicos, 2010 – MME. 
 
 
O vidro é caracterizado pela possibilidade de reutilização, sendo estimado que cerca de 
20% das embalagens sejam reutilizadas pela indústria. Além do reuso industrial, 
estimativas indicam que o reuso caseiro e informal seria responsável por 33% dos destinos 
destas embalagens (ABRELPE, 2010). 

 
7.1.4.2 COMPOSTAGEM 

 
 
Os resíduos sólidos domiciliares no Brasil apresentam alto percentual de matéria orgânica 
e as experiências de compostagem da fração orgânica datam de longa data, desde a 
década de 60, chegando a serem construídas unidades de grande porte, como as de São 
Paulo, com capacidade de 400 t/dia, de Brasília (Ceilândia), (600 t/dia) (Figura 7.42) e do 
Rio de Janeiro (1.000 t/dia), além de diversas unidades de pequeno porte espalhadas 
pelo país (Figura 7.43), cujo fluxograma básico é apresentado na Figura 7.44. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.42 – Usina de Ceilândia (600 t/dia) 
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FIGURA 7.43 – Usinas de Pequeno Porte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.44 – Usina de Triagem e Compostagem – Fluxograma Básico 
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A má qualidade do composto produzido, com baixos índices de nutrientes, aliado ao custo 
competitivo de outros tipos de fertilizantes orgânicos, fez com que esta prática não se 
sustentasse, sendo quase totalmente abandonada. 

 

Nos dias de hoje, ainda se mantém algumas unidades, principalmente de pequeno porte e 
em localidades do interior. No Brasil, os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico - PNSB de 2000 e 2008 indicam que, apesar do aumento do número de municípios 
com unidades de compostagem, a quantidade de resíduos tratada diminuiu. 

 

Esta redução foi mais expressiva na região Sudeste que, no ano 2000, tratava 5.368,9 
t/dia de resíduos e em 2008 passou a tratar apenas 684,6 t/dia. A acentuada queda dos 
números da compostagem está ligada principalmente ao encerramento da Unidade de 
Vila Leopoldina, no município de São Paulo. 

 

No Estado do Rio de Janeiro, o processo foi similar, com a redução quantitativa se 
relacionando à queda de produção da Usina de Reciclagem do Caju da COMLURB, que 
passou de 400 t/dia para 100 t/dia. 

 

Segundo levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, 
em 2012 o Estado do Rio de Janeiro contava com 12 municípios com unidades de 
tratamento por compostagem, todas operando com compostagem aeróbia. Este mesmo 
trabalho conclui que “apenas 1,6% dos resíduos orgânicos são destinados para unidades 
de compostagem, sendo o restante encaminhado para outros destinos finais, destacando- 
se lixões, aterros controlados e aterros sanitários”. 

 

Verifica-se, portanto, que o processo de tratamento da fração orgânica via compostagem 
vem sendo pouco utilizado em programas municipais de gerenciamento dos resíduos 
sólidos urbanos. 

 

O resíduo orgânico, por não ser coletado em separado, acaba sendo encaminhado para 
disposição final junto com os resíduos domésticos perigosos (pilhas, baterias, inseticidas, 
etc.) e com aqueles resíduos recicláveis que deixaram de ser coletados de maneira 
seletiva. Esta forma de destinação gera, para a maioria dos municípios, despesas que 
poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica fosse separada na fonte e encaminhada 
para um tratamento específico. 

 

A Lei n° 12.305/2010, em seu Artigo 3°, inciso VII, considera a compostagem como uma 
forma de destinação final ambientalmente adequada de resíduos. 

 

Cabe destacar que esta mesma lei estabelece como prioridade para a gestão e o 
gerenciamento dos resíduos sólidos (Artigo 9°) “a não geração, redução, reutilização, 
reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos”. 

 

Dessa forma, apesar de a lei não explicitar a compostagem como um tipo de tratamento, 
ela assim será considerada no presente documento. 
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Porém, com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, que 
tornou obrigatória a prática da coleta seletiva, espera-se que, em decorrência desta 
segregação, a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos destinada à compostagem 
aumente de volume. 

 

Ainda com foco no Estado, merece destaque a atuação da Secretaria Estadual do 
Ambiente - SEA que, no desenvolvimento do Programa Lixão Zero, vinha implantando 
Centros de Tratamento e Destinação Final de Resíduos - CTDR's dotados de unidades de 
reciclagem e compostagem, como é o caso de Paracambi. 

 

Complementando o relato, não se pode deixar de mencionar os interesses distintos dos 
atores envolvidos na compostagem, que podem ser resumidos da seguinte forma: 

 

a) No contexto onde os municípios encaminham seus resíduos para aterros sanitários 
licenciados, as administrações municipais buscam alternativas que desviem a maior 
quantidade possível de resíduos dos aterros sanitários, como forma de reduzir os 
custos de destinação final; 

 

b) As universidades e os centros de pesquisa se preocupam com a proposição de novos 
modelos de gestão, com o desenvolvimento ou melhoramento de tecnologias e 
também com a avaliação da qualidade do composto produzido; 

 

c) As organizações não governamentais buscam divulgar boas práticas de gestão de 
resíduos sólidos e criar oportunidades de emprego; 

 

d) As empresas privadas têm por objetivo aproveitar as oportunidades de mercado e o 
lançamento de novas tecnologias e produtos no intuito de aumentar seus ganhos; 

 

e) As agências reguladoras se preocupam em estabelecer normas e leis, visando a 
conservação do meio ambiente. 

 

Assim, é recomendável que as políticas de incentivo ao tratamento dos RSU levem em 
consideração os interesses de todos os atores envolvidos, não se esquecendo de 
considerar os interesses da comunidade do entorno e dos possíveis compradores do 
composto. 

 
 
7.1.5 DESTINAÇÃO FINAL 

 
 
Até os dias de hoje, o aterro sanitário é a técnica que melhor se adapta a nossa realidade, 
para dispor de maneira sanitária os resíduos sólidos urbanos, tanto do ponto de vista 
técnico, como econômico. 

 
 
O aterro sanitário é uma técnica de eliminação final do lixo no solo, que não causa 
moléstia nem perigo para a saúde e segurança pública, não prejudicando o ambiente 
durante sua operação, nem depois de terminado. 
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Esta técnica utiliza princípios de engenharia para, após efetuar a impermeabilização do 
solo, confinar o lixo em uma área, a menor possível, por meio de compactação, cobrindo- 
a com camadas de terra diariamente ao fim da jornada de trabalho. Previne e controla os 
problemas que poderiam ser causados pelos líquidos e gases produzidos no aterro, pelo 
efeito da decomposição da matéria orgânica. 

 
 
Suas principais vantagens são: 

 
 Baixos custos de investimento, operação e manutenção; 

 
 É um método completo e definitivo, podendo receber todo o tipo de lixo, inclusive 

quantidades adicionais; 
 

 Emprega mão-de-obra não qualificada; 
 

 Recupera  áreas  consideradas  improdutivas  ou  marginais,  tornando-as  úteis,  em 
especial para recreação. 

 
 
Sua principal desvantagem é o alto risco de transformar-se em um lixão, em função de 
desinteresse das autoridades municipais ou de má operação. 

 
 
Tanto para o projeto, quanto para uma boa operação dos aterros sanitários, é essencial 
uma perfeita compreensão dos mecanismos e do processo de decomposição de lixo, bem 
como dos fatores que tanto afetam ao mesmo, como ao ambiente em geral. 

 
 
Basicamente, estas inter-relações determinam o grau de estabilidade física, química e 
biológica do aterro sanitário e seu potencial, caso não seja construído com as máximas 
precauções técnicas e operativas, como gerador de problemas ambientais. 

 
 
Uma das precauções técnicas mais importantes na implantação de um aterro sanitário é a 
execução da Estação de Tratamento de Líquidos Percolados (Chorume), já que este 
líquido, de elevado potencial poluidor, necessita de sofisticadas tecnologias para ser 
tratado e lançado de volta ao ambiente externo. 

 
 
7.1.5.1 A DECOMPOSIÇÃO DO LIXO E SEUS EFEITOS 

 
 
O conhecimento dos processos de decomposição do lixo e a influência que exercem 
sobre o meio ambiente são essenciais para a elaboração do projeto e seleção dos 
métodos operacionais apropriados. 

 

Os resíduos sólidos, depositados em um aterro, são degradados por ações físicas, 
químicas e biológicas que originam a produção de novos elementos sólidos, líquidos e 
gasosos, que por sua vez podem ser complexos e ativos ou inativos e estáveis. 
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As transformações físicas e químicas a que estão sujeitos os resíduos depositados em 
um aterro sanitário, são o resultado da atividade biológica e dependem da composição 
qualitativa e quantitativa do lixo e das condições ambientais, como a umidade, a 
temperatura e o pH. 

 

Não obstante, pode-se afirmar que a atividade biológica, dentro do aterro, segue uma 
sequência mais ou menos definida. 

 

Inicialmente, grande parte do material orgânico é metabolizada aerobiamente num 
processo semelhante ao da compostagem natural (enquanto existe oxigênio disponível) e 
a temperatura dentro do aterro, cresce. 

 

Nesta fase, são produtos característicos da decomposição, o dióxido de carbono, água, 
nitritos e nitratos. 

 

Posteriormente, com os resíduos já cobertos, o oxigênio vai se consumindo, os 
organismos facultativos e anaeróbicos começam a predominar e dão continuidade à 
decomposição da matéria orgânica por meio de um processo de digestão anaeróbia que 
segue um fluxo composto de quatro fases distintas: hidrólise; acidogênese; acetogênese; 
e metanogênese (Figura 7.45). 

 
 
Etapa 1 – Hidrólise 

 
Nesta etapa, as substâncias orgânicas complexas (carboidratos, proteínas e lipídios) 
são hidrolisadas em materiais de menor peso molecular (normalmente ácidos voláteis) 
que podem atravessar as paredes celulares das bactérias fermentativas, tendo em 
vista que estas não são capazes de assimilar a matéria orgânica diretamente. 

 

A hidrólise do material particulado, bem como de material solúvel de maior tamanho, é 
uma etapa essencial para aumentar a biodisponibilidade, ou seja, o acesso do 
substrato às células microbianas. 

 

Esta conversão inicial é realizada por meio de exoenzimas, que são enzimas 
excretadas por bactérias fermentativas, também denominadas bactérias hidrolíticas. 

 

Assim, as proteínas são degradadas em peptídeos; os carboidratos em açúcares 
solúveis; e os lipídios em ácidos graxos de cadeia longa e glicerol. 

 

Porém, cabe ressaltar que a hidrólise dos polímeros usualmente ocorre de forma lenta, 
sendo vários os fatores que podem afetar o grau e a taxa em que o substrato é 
hidrolisado, como temperatura, tamanho do material, pH e quantidade de celulose e 
lignina. 

 

Nestes casos, a alta complexidade do material orgânico pode resultar em uma baixa 
velocidade de hidrólise, tornando-a a etapa limitante de todo o processo de digestão, 
principalmente se não houver uma trituração prévia dos resíduos. 
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Etapa 2 – Acidogênese 
 

Os produtos solúveis provenientes da fase de hidrólise são metabolizados por bactérias 
fermentativas em compostos mais simples, incluindo ácidos graxos voláteis de cadeia 
curta, álcoois, ácido lático, dióxido de carbono, hidrogênio, amônia e sulfeto de 
hidrogênio. 

 

A acidogênese é efetuada por um grande e diverso grupo de bactérias fermentativas, 
principalmente as espécies Clostridium e Bacteroids, sendo que as Clostridium formam 
esporos, o que lhes confere capacidade de sobrevivência em ambientes adversos. 

 
 
Etapa 3 – Acetogênese 

 
As bactérias acetogênicas são responsáveis pela oxidação dos produtos provenientes 
da fase anterior, gerando o substrato apropriado para as bactérias metanogênicas, 
composto basicamente por hidrogênio, gás carbônico e acetatos. Durante a oxidação 
dos produtos, é formada uma grande quantidade de hidrogênio, fazendo com que o 
meio se torne ácido. 

 

Nesta fase, pelo menos 50% da matéria biodegradável é convertida em sais orgânicos 
que, posteriormente, são decompostos em acetato e hidrogênio pela ação das 
bactérias acetogênicas. 

 

Em suma, os produtos da acidogênese são transformados pelas bactérias 
acetogênicas em hidrogênio, dióxido de carbono e acetato. 

 
 
Etapa 4 – Metanogênese 

 
Compreendida como a etapa final do processo anaeróbio, nesta fase há a produção do 
gás metano que ocorre pela ação de dois grupos de bactérias metanogênicas: as 
acetotróficas, que produzem metano pela redução do ácido acético e do metanol; e as 
hidrogenotróficas, que geram metano a partir do hidrogênio e do gás carbônico, 
liberando água. 

 

Observe-se, entretanto, que as bactérias metanogênicas dependem do substrato 
fornecido pelas bactérias acetogênicas, pois não têm capacidade de converter 
diretamente o substrato da acidogênese. 

 

Por fim, cabe mencionar que, como as bactérias metanogênicas são responsáveis pela 
maior parte da degradação dos resíduos, a sua baixa taxa de crescimento e de utilização 
dos ácidos orgânicos normalmente representa o fator limitante no processo de digestão 
anaeróbia. 

 
 
A Figura 7.45 apresenta um esquema das etapas do processo de digestão anaeróbia 
descritas. 
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Figura 7.45 - Etapas da Biodigestão Anaeróbia 
 
 
Em linhas gerais, o tempo de digestão da massa orgânica é curto, cerca de 45 dias 
(tempo de aproveitamento econômico de extração do biogás), entretanto, após este 
período é necessário que se proceda à cura do material resultante, o que demora mais 45 
dias em condições climáticas brasileiras, totalizando, pelo menos, 90 noventa dias. 

 

Muitos destes produtos saem do aterro sob a forma de gases ou líquidos, podendo gerar 
uma série de problemas ambientais, como por exemplo, o metano que é inflamável, os 
compostos saturados que produzem cheiro desagradável e dão cor a água, o dióxido de 
carbono que pode incrementar a dureza da água e os nitratos que podem tornar a água 
potável tóxica, inutilizando-a. 

 
 
7.1.5.2 ESTUDOS PRELIMINARES 

 
 
Uma vez que a área onde deverá ser realizado o aterro já se encontra determinada, é 
básica a realização de alguns estudos preliminares, também conhecidos como 
levantamentos básicos de campo, tais como: 
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Topografia 
 

Um perfeito conhecimento do relevo atual do terreno e de sua vizinhança, é um elemento 
fundamental para a seleção dos métodos de operação, frentes de trabalho, 
capacidades volumétricas, definição de alguns controles, necessidades de material de 
cobertura e outros. 

 

É com base no levantamento topográfico a ser realizado, que serão identificados os 
obstáculos e ou acidentes que se encontram na área e que, sem dúvida, terão grande 
influência no projeto  a ser elaborado e consequentemente na operação do aterro 
sanitário. 

 

Além do mais, sobre esse tópico, cabe destacar a importância de uma predefinição de 
relevo futuro, pois em função do conhecimento atual e futuro da área é que serão 
determinados os sistemas e cronogramas de operação e série de controles de 
contaminação. 

 
 
Geologia 

 
É importante conhecer as propriedades e características físicas do material que servirá 
como base para o aterro, já que as mesmas definirão as limitações que o solo e as 
condições geológicas em geral, imporão ao projeto para uma operação eficiente. 

 

Os estudos geológicos servirão também para definir os materiais utilizados para 
cobertura e acessos. 

 
 
Hidrologia 

 
Juntamente com as informações geológicas, as características hidrológicas da área 
assumem um papel de importância para a execução do aterro sanitário. 

 

A água e sua capacidade de penetração, movimento e saída da massa do aterro, é um 
dos fatores de maior influência no processo de estabilização do material contido no 
aterro e do próprio aterro. 

 

Por isto as características hidrogeológicas da área determinarão se a produção de 
líquidos percolados poderá ocasionar a contaminação de águas subterrâneas e 
superficiais. 

 

Em geral, o conteúdo líquido do lixo, em si, não é gerador de contaminação. Os 
líquidos produzidos, como resultado de decomposição do material orgânico, são 
absorvidos em sua maior parte pelos materiais secos (absorventes) disponíveis na 
massa. 

 

Em consequência, a produção de líquidos percolados acontecerá, fundamentalmente 
quando todo o aterro, ou uma grande parte dele, estiver saturado, com água 
procedente do exterior e este excesso líquido encontrar saída. 
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Por estas razões, é importante, fazer um estudo das condições hidrológicas da área, 
em conjunto com as características geológicas, que darão uma ideia dos meios e 
condições de condução da água, tanto na área do aterro, como nas áreas vizinhas. 

 

Além disto, a capacidade de autodepuração do provável corpo d’água receptor dos 
líquidos percolados gerados no aterro sanitário, depois do devido tratamento, deve ser 
verificada, a fim de se saber se os padrões de lançamento do efluente final serão 
compatíveis com o tratamento preconizado. 

 
 
Climatologia 

 
As variações climatológicas influem diretamente no projeto e operação de um aterro 
sanitário. 

 

Em regiões sujeitas a ventos intensos, é necessário construir cercas que retenham os 
materiais leves que se encontram no lixo, diminuindo os efeitos causados pela poeira e 
reduzindo os custos de limpeza da área, assim como deve ser projetada uma cortina 
arbórea que auxilie na dispersão dos odores emanados pela decomposição da fração 
orgânica. 

 

Em lugares onde a precipitação pluviométrica é intensa, é necessária a execução de 
obras especiais para a proteção das áreas de trabalho e acessos, com vistas a reduzir 
a quantidade de percolado gerado no aterro. 

 

Por outro lado, locais com elevadas taxas de evapotranspiração tornam a recirculação 
do chorume para o interior da massa de resíduos um procedimento tecnicamente 
adequado. 

 
 
Contaminação 

 
Conforme citado anteriormente, a decomposição do lixo pode alterar as condições 
ambientais. 

 

Um perfeito conhecimento do grau de contaminação atual do meio ambiente 
determinará o nível de cuidados e controles que devem ser adotados, tanto no que se 
refere às águas subterrâneas, quanto às águas superficiais, ao solo e ao subsolo. 

 

Desta forma, se pode conservar e até melhorar as condições da região. 
 
 
7.1.5.3 PROJETOS 

 
 
O projeto de um aterro sanitário é um projeto de engenharia que, considerando todas as 
informações resultantes dos estudos preliminares, define, pelo menos: 
- Método de operação; 

 

- Obras de infraestrutura; 
 

- Obras de controle de contaminação; 
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- Necessidade e qualidade de material de cobertura; 
 

- Equipe e equipamentos necessários. 
 

 
O projeto e a operação de um aterro sanitário dependem basicamente da composição 
qualitativa e quantitativa do lixo, das características da área do aterro (identificadas pelos 
estudos preliminares) e da disponibilidade de quantidades suficientes de material de 
cobertura adequado para as diferentes fases das obras. 

Basicamente, a disposição dos resíduos sólidos, propriamente dita, consiste nas 
operações de espalhamento, compactação e cobertura do lixo que, em geral, podem 
diferir em função, principalmente, da topografia da área. Desta forma, as operações 
básicas se efetuam em recintos preparados especificamente para a disposição do lixo, 
onde o mesmo é depositado sobre o terreno em depressões naturais ou artificiais. 

Desta visão global do projeto, baseado logicamente em obras de infraestrutura 
fundamentais e num dimensionamento racional dos equipamentos a serem utilizados, 
julgamos estar em condições de desenvolver o projeto e a operação do aterro de forma 
eficiente e atendermos aos objetos previstos pela administração. 

Para isto, passamos a detalhar a metodologia de execução do aterro sanitário, a qual 
estará sujeita a alterações resultantes do projeto executivo a ser elaborado. 

 

 
7.1.5.4 SISTEMA OPERACIONAL 

 
 
Tendo em vista que o período de utilização da área é normalmente grande 
(preferencialmente maior que 15 anos), o projeto deverá ser dotado de facilidades 
operacionais e o aterro deve ser construído em células. 

As células deverão ter dimensões (largura e comprimento), de acordo com o volume 
diário de lixo recebido, nos primeiros anos de operação, sendo formadas por camadas de 
material compactado com altura total de 4,0 a 5,0 metros, cobertas por uma camada de 
terra com cerca de 20 centímetros de espessura, na parte superior e de 15 centímetros no 
talude que deve possuir declividade na faixa de 1:3 (Vertical:Horizontal). 

Procurar-se-á, através de uma programação do aterramento do lixo nas células e em 
função das características topográficas da área, possibilitar um crescimento ordenado do 
aterro. 

Os trabalhos devem seguir cronograma pré-estabelecido para que não haja 
inconvenientes no desenvolvimento dos mesmos. Toda a área a ser aterrada deverá ser 
preparada para tal,  através  de  impermeabilização  do  solo natural,  conforme  subitem 
7.1.5.5 a seguir. 

 

O critério a ser adotado para descarga, espalhamento, compactação e cobertura de 
material será sempre o da descarga no ponto inferior da célula, com a compactação 
realizada por trator de esteira, trabalhando no sentido de baixo para cima, de tal forma 
que se obtenha uma taxa mínima de compactação de 3:1 (ver Figura 7.46). 
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FIGURA 7.46 – Operação de um Aterro Sanitário 
 
 
As frentes de trabalho serão as menores possíveis, de forma a não interromper o fluxo 
normal dos veículos dentro do aterro (entrada, descarga e saída). 

 

O aterro deverá ser projetado para ser utilizado sob quaisquer condições climáticas e para 
isto será destinado uma parte da área para colocação de materiais de melhores 
características técnicas de suporte, que serão destinadas às vias de acesso para os dias 
de chuva, permitindo o movimento dos veículos coletores sem dificuldade. 

 

Este material será destinado à execução das vias principais e outros caminhos de acesso 
e manobra de veículos em dias de chuva, e deverá ser armazenado em quantidade 
suficiente para cobrir 30 dias de operação contínua. 

 

Para evitar uma excessiva umidade neste período, o material armazenado deve ser 
coberto por uma membrana plástica de dimensões e espessuras adequadas. A área de 
armazenamento deste material deve estar sempre próxima ao local destinado à descarga 
e operação em dias de chuva.  
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Materiais como entulho e poda de árvores deverão ser destinados a áreas especiais 
reservadas para recebê-los, principalmente os resíduos de poda que provocam “ocos” no 
interior do aterro. 

 

Serão tomados cuidados especiais com relação aos ventos dominantes na região para 
evitar a dispersão do “lixo leve”. Para tanto, podem ser utilizadas cercas móveis para a 
contenção de papéis, plásticos e outros materiais leves que podem ser deslocados pela 
ação dos ventos. 

 

Estas cercas podem ser portáteis, de forma a acompanhar a evolução da frente de 
trabalho, sendo as dimensões de cada “pano” de 2,5 m de altura e 5,0 m de comprimento. 

 

Serão de arame galvanizado, com tamanho de malha adequado e o número de “panos” a 
empregar será definido em função da extensão da frente de trabalho. 

 
 
7.1.5.5 IMPERMEABILIZAÇÃO DA BASE 

 
 
As características do solo onde será implantado o aterro sanitário deverão ser tais que 
minimizem a infiltração no solo dos líquidos que percolam através da massa de lixo 
disposta no aterro, impedindo que estes líquidos venham a contaminar o subsolo e os 
aquíferos subterrâneos (lençol freático). 

 

As características geológicas e geotécnicas do local onde será implantado o aterro 
sanitário, deverá apresentar solo homogêneo, impermeável e profundidade tal que não 
cause danos ambientais ao ambiente. 

 
 
A norma ABNT, NBR 13.896 de 1997 estabelece que: 

 
- Idealmente, o local deve apresentar manto de solo homogêneo de 3,0 m de espessura, 

com coeficiente de permeabilidade K=10-6 cm/s; 
 

- Poderá ser considerada aceitável uma distância mínima, entre a base do aterro e cota 
máxima do lençol freático, igual a 1,5 m, para um coeficiente de permeabilidade (K) 
inferior a 5 x 10-5 cm/s. Neste caso, será exigida uma impermeabilização suplementar, 
visando maior proteção ao lençol freático; 

 

- Em áreas com predominância de solos com “K” igual ou menor que 10-4 cm/s, em geral, 
os órgãos estaduais de controle ambiental, não permitem a implantação de aterros, 
mesmo com o emprego de geomembranas sintéticas impermeabilizantes. 

 

Dentre os materiais comumente empregados em tratamento de base de aterros 
sanitários, destacam-se os solos argilosos e argilas compactadas e as geomembranas 
sintéticas. 

 

No Brasil, os tipos de geomembranas sintéticas mais utilizados são as de polietileno de 
alta densidade (PEAD) e as de PVC. 
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FIGURA 7.47 – Impermeabilização com Geomembrana de PEAD 
 
 
7.1.5.6 SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DE LÍQUIDOS 

 
 
O sistema de drenagem superficial previsto e que deverá ser construído, objetiva 
minimizar o ingresso de águas superficiais das áreas periféricas à área destinada à 
construção do aterro para o interior desta. 

 

Análises realizadas em outros locais demonstram que estas águas, quando em contato 
com o lixo, podem carrear substâncias em solução ou em suspensão. 

 

Ao longo de uma rede de drenagem, serão previstas caixas de sedimentação e pontos 
para a remoção de materiais em suspensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.48 – Drenagem Superficial 
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Basicamente as águas superficiais, quando se misturam com o líquido percolado, 
adquirem as características deste último, sendo válido prever uma concentração de carga 
orgânica (3.000 a 4.000 mg/l). 

 

Por este motivo, o sistema de drenagem de águas superficiais, será construído de forma a 
evitar ao máximo o ingresso destas águas no interior do aterro, desviando-as para 
lançamento à jusante do sistema de tratamento de líquidos percolados. Para tanto, deve 
ser construída uma vala de drenagem em toda a periferia da área. 

 
 
7.1.5.7 DRENAGEM SUBTERRÂNEA DE LÍQUIDOS PERCOLADOS 

 
 
O método de operação do aterro, com um eficiente sistema de drenagem superficial, 
reduzirá a infiltração das águas pluviais e, consequentemente, a geração de líquidos que 
irão percolar através da massa de lixo. 

 

No entanto, seria leviano não se admitir que alguma quantidade destas águas superficiais 
venha a atravessar a massa de lixo, o que somando as águas de chuva, representarão 
uma certa produção de líquidos percolados. 

 

O que se propõe é a construção de uma rede subterrânea na forma de "espinha de 
peixe", com um espaçamento entre as valas secundárias a ser definido no projeto 
executivo, em função do balanço hídrico local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.49 – Drenagem Subterrânea 
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As valas serão construídas na base de cada camada de lixo e convergirão para pontos de 
captação, de onde os líquidos serão encaminhados para o devido tratamento após passar 
por uma caixa de recepção. 

 
 
7.1.5.8 SISTEMA DE DRENAGEM DE GASES 

 
 
A contaminação do ar pode ocorrer através do processo de formação de gases (CH4, CO2 

e H2S) provenientes da decomposição da massa de lixo. 
 

Da mesma forma que os líquidos, os gases tendem a circular através dos caminhos que 
oferecem menor resistência à sua passagem, razão pela qual, de um modo geral, o 
deslocamento dos gases, na área do aterro, está relacionado com o movimento dos 
líquidos. Devido à sua baixa densidade, os gases tendem a liberar-se pela superfície, 
quando não se misturam com os líquidos. 

 

Alguns gases possuem características próprias como por exemplo, o CH4 que é explosivo 
e o H2S que tem cheiro desagradável, o que nos leva a considerar as propriedades de 
cada um. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.50 – Drenagem de Gases 
 
 
O controle da geração e migração desses gases é realizado através de um adequado 
sistema de drenagem constituído por drenos verticais (tubos perfurados revestidos com 
brita) colocados em diferentes pontos do aterro. 

 

Recomenda-se a instalação de drenos com intervalos de, no mínimo, 30 metros e, no 
máximo, 100 metros. Nas extremidades devem ser instalados queimadores de gases, 
com a finalidade de evitar maus odores e redução da camada de ozônio. 
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Outra alternativa, seria a interligação destes tubos drenos verticais por uma linha de 
captação formada por tubos fechados, que conduziriam os gases para o devido 
tratamento e eventual aproveitamento energético. 

 
 
7.1.5.9 CONTROLE AMBIENTAL - MONITORAMENTO 

 
 
Na área de influência do aterro, deve-se prever o controle do ambiente no sentido de se 
evitar eventuais problemas decorrentes da poluição do ar (poeiras de movimentação de 
veículos, fumaça de combustão do lixo, odores desagradáveis do material descoberto, 
gases, etc.), da água e do solo (contaminação do lençol subterrâneo pelo efeito de 
percolação do chorume). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.51 – Monitoramento 
 
 
Cuidados especiais, como a cobertura sistemática dos resíduos, devem ser tomados para 
evitar a proliferação de vetores (ratos, moscas) e das aves (urubus e garças), que podem 
agir como agentes transmissores de doenças. 

 

Além do monitoramento ambiental, o aterro deve ser monitorado em termos geotécnicos, 
para prevenir escorregamentos e rupturas do maciço de resíduos, e em termos 
topográficos, para definir os recalques diferenciais que ocorrem em função da 
decomposição da matéria orgânica. 

 

O sistema de monitoramento, abrangendo os três aspectos mencionados, deverá ser 
cuidadosamente detalhado no projeto executivo. 
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7.1.5.10 MATERIAL DE RECOBRIMENTO 
 
 
Ao final de cada jornada de trabalho, a massa de resíduos sólidos disposta deve ser 
coberta com uma camada de terra, preferencialmente argilosa (não utilizar nunca material 
arenoso de alta permeabilidade), o que inibirá a catação de lixo e evitará a presença de 
ratos, baratas, aves e outros vetores. 

 

Além destes aspectos, a cobertura intermediária reduz a geração de percolados, diminui 
os odores, restringe incêndios, reduz a perda de biogás para a atmosfera e melhora as 
condições de tráfego dos veículos sobre o aterro. 

 

Quando o aterro atingir suas cotas finais de projeto deverá receber uma camada de 
material de recobrimento com pelo menos 1,0 m de espessura e declividade de 1,0% no 
sentido das bordas. 

 

No caso da cobertura final, o uso de proteção vegetal é recomendado, procurando-se 
integrar o empreendimento ao meio ambiente local. 

 

A instalação de vegetação sobre a camada de cobertura final, é ainda importante, por 
aumentar a evapotranspiração, diminuindo a quantidade de chuva que se infiltra e, 
consequentemente, a quantidade de percolado gerada. 

 

Os materiais componentes do sistema de cobertura final deverão ser especificados de 
maneira a atender os requisitos técnicos, principalmente no que concerne à 
impermeabilidade, com vistas a minimizar a quantidade de chorume produzido. 

 

Além disso, a garantia do bom desempenho dependerá também de controle tecnológico 
durante a execução. 

 

É necessário prever a manutenção desse sistema de cobertura, mesmo após a vida útil 
do aterro, garantindo as suas características de projeto. 

 
 
7.1.5.11 CONTROLES 

 
 
O controle da operação de um aterro durante toda sua vida útil é fundamental, uma vez 
que um bom projeto deve incorporar um plano específico de operação, bem escalonado, 
definindo as diferentes etapas e sua sequência, com previsões alternativas, para 
emergências e contratempos causados pelo mau tempo, enguiços dos equipamentos ou 
greves trabalhistas. 

 

O programa de controle abrange: 
 
- Controle dos resíduos sólidos que entram no aterro, incluindo, seu peso, origem, tipo e 

capacidade dos veículos transportadores e os horários de entrada e saída de 
caminhões; 

 

- Controle da mão-de-obra operacional e de apoio técnico; 
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- Controle de utilização de máquinas e equipamentos operacionais; 
 
- Controle do desenvolvimento do aterro; 

 
- Controle do assentamento relativo e da consolidação das diferentes camadas do aterro; 

 
- Controle de utilização de material de cobertura e de outros insumos, como brita e areia; 

 
- Controle de qualidade das águas subterrâneas. 

 
 
A Figura 7.52 a seguir apresenta esquematicamente, um aterro sanitário, com todos os 
seus elementos operacionais e de monitoramento onde se pode observar as células de 
resíduos; os platôs e taludes do aterro; a drenagem de líquidos; a drenagem de gases; as 
coberturas intermediária e final; e os poços de monitoramento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.52 – Esquema de um Aterro Sanitário 
 
 
7.2 RESÍDUOS  DE  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS  E  PRESTADORES  DE 

SERVIÇOS – RSCom 
 
 
Apesar de classificado especificamente como uma tipologia de resíduos sólidos pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, os Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e 
Prestadores de Serviços não possuem nenhum tipo de controle por nenhuma companhia 
de limpeza urbana, já que, em todos os municípios que efetuam o controle de seus 
resíduos, eles vêm misturados aos resíduos domiciliares. 
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Os  únicos dados a respeito deste  tipo de resíduos pertencem a  uma  categoria dos 
resíduos comerciais, conhecida por Grandes Geradores. 

 
 
A razão desta categoria possuir um certo controle quantitativo é estritamente de ordem 
econômica, tendo em vista que os custos do manuseio, tratamento e disposição final 
cabem aos próprios geradores e não ao Poder Público. 

 
 
No Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n° 7.634 de 23 de junho de 2017 em seu 
artigo primeiro, parágrafo segundo, conceitua como “Grande Gerador de Resíduos 
Sólidos”, os estabelecimentos públicos e privados, institucionais, de prestação de 
serviços, comerciais e industriais, entre outros, exceto residenciais, cujo volume produzido 
de resíduos sólidos é superior a 180 (cento e oitenta) litros por dia. 

 
 
Já a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro – 
COMLURB, desde a publicação inicial de sua Norma Técnica n° 42-30-01, de 30 de abril 
de 2002, em seu subitem 4.03 define Grande Gerador como o estabelecimento público ou 
privado, com atividades comerciais, industriais ou de serviços, que produz, diariamente, 
mais de 120 (cento e vinte) litros ou 60 (sessenta) quilogramas de resíduos que possam 
ser classificados como lixo domiciliar. 

 
 
Em seu subitem 5.01, além de estabelecer as responsabilidades das empresas 
contratadas, esta norma define os procedimentos de gestão destes resíduos: 

 
 
“Cabe ao estabelecimento grande gerador a contratação de empresa prestadora de 
serviços de coleta e transporte de lixo domiciliar extraordinário, credenciada pela 
COMLURB, bem como a remuneração pela execução dos serviços, sem que isso o exima 
do pagamento da taxa de coleta de lixo domiciliar”. 

 
 
Por sua vez, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói – CLIN, através da 
Resolução n° 01 de 2017, define nos seus “considerandos” a figura do Grande Gerador e 
estabelece no artigo segundo os procedimentos para a gestão dos mesmos: 

 
 
“Os estabelecimentos comerciais e outras instituições afins, relacionadas no art. 7º, incisos 
III, IV, VI, VII e VIII, da Lei Municipal nº 1.212 e suas alterações que gerarem resíduos 
acima de 120 litros por dia, deverão providenciar, às suas expensas, a coleta, transporte, 
tratamento e destinação final do lixo excedente/extraordinário”. 

 
 
Em Duque de Caxias, o Decreto nº 6.697, de julho de 2016, o Artigo 8° define os 
diferentes tipos de resíduos sólidos urbanos, sendo que no inciso IX deste mesmo artigo, 
estabelece que só será considerado como resíduo sólido urbano: 
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“o  lixo  que  possa  ser  tipificado  como  domiciliar  produzido  em  estabelecimentos 
comerciais, de serviços ou unidades industriais ou instituições / entidades públicas ou 
privadas ou unidades de trato de saúde humana ou animal ou mesmo em imóveis não 
residenciais, cuja natureza ou composição sejam similares àquelas do lixo domiciliar e 
cuja a produção exceda o volume diário de 120 litros ou 60 quilogramas” . 

 
 
O Artigo 9° do mesmo Decreto, que define os tipos de resíduos sólidos especiais, 
estabelece que “os resíduos sólidos especiais abrangem: I - o lixo extraordinário, 
consistindo na parcela dos resíduos definidos no Artigo 8°, incisos III, IV e IX que exceda 
os limites definidos neste Decreto ou estipulados pelo órgão municipal competente”. 

 
 
Ainda no Decreto nº 6.697 de 2016, o Capítulo IV – Sistema de Remoção dos Resíduos 
Sólidos Especiais define procedimentos para a gestão dos Resíduos Sólidos Especiais, 
equiparando-os ao conceito de Grande Gerador adotado pela COMLURB e pela CLIN e 
conceituado através da Lei Estadual n° 7.634 de junho de 2017, ou seja, atribuindo aos 
geradores a responsabilidade pelo adequado manejo de seus resíduos. 

 
 
Conforme pode ser observado na legislação estadual e nas leis dos municípios do Rio de 
Janeiro, Niterói e Duque de Caxias, a gestão dos resíduos sólidos gerados nos 
estabelecimentos públicos ou privados, com atividades comerciais, industriais ou de 
serviços, que se enquadram como grandes geradores é de responsabilidade de agentes 
privados devidamente credenciados. 

 
 
Observe-se, porém, que em Duque de Caxias, ao contrário do que ocorre no Rio de 
Janeiro e em Niterói, o credenciamento das empresas particulares de coleta e transporte, 
embora legalmente exigido pelo Decreto n° 6.697/2016, em seu Artigo 15, § 1°, na prática 
não vem sendo exigido pelas autoridades municipais. 

 
 
Por este conjunto de razões, os únicos dados disponíveis a respeito da tipologia RSCom 
são os inerentes à categoria dos Grandes Geradores, pois os resíduos sólidos de 
pequenas lojas e prestadores de serviços são coletados e quantificados em conjunto com 
o lixo domiciliar, indo para as estatísticas dos Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
7.3 RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO – RSSan 

 
 
São os resíduos gerados nas atividades dos serviços públicos de saneamento básico, 
excetuados os resíduos domiciliares e os resíduos da limpeza urbana, conforme definido 
na Lei Federal n° 12.305 de 2010. 
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Os resíduos sólidos gerados nos serviços de abastecimento de água são constituídos dos 
lodos retidos nos desarenadores, decantadores e provenientes da lavagem dos filtros das 
Estações de Tratamento de Água – ETA’s. 

 
 
Os resíduos sólidos dos serviços de esgotamento sanitário compreendem os gerados no 
tratamento preliminar das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s, na forma de 
sólidos grosseiros (madeiras, panos, plásticos, etc.) e sólidos predominantemente 
inorgânicos (areia ou terra), e nas unidades de tratamento secundário e terciário da ETE’s 
na forma de lodo orgânico dos decantadores, lodo orgânico de origem biológica e lodos 
gerados pela precipitação química e retidos nos filtros e equipamentos de filtragem, como 
centrífugas. 

 
 
Os resíduos sólidos dos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas são 
os resultantes do desassoreamento e da dragagem das unidades que compõem o sistema 
de manejo das águas pluviais urbanas, em sua maioria, compostos de terra e areia e 
devem ter seu teor de umidade reduzido antes de serem enviados para aterro. 

 
 
Fossas e tanques sépticos são utilizados na maioria dos municípios brasileiros que não 
dispõem de redes coletoras de esgotos sanitários. Nestes casos, a limpeza periódica e a 
remoção dos lodos são feitas manualmente ou com auxílio de equipamentos dotados de 
sistema de sucção (limpa fossa). Apesar de não haver um histórico de medição deste tipo 
de resíduos, o controle dos mesmos é fácil de ser conseguido devido à sua 
especificidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.53 – Equipamento Limpa Fossa 
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7.4 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – RSI 
 
 
A Resolução CONAMA n° 313, de 29 de outubro de 2002, define “Resíduo Sólido Industrial 
como todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados 
sólido, semissólido, 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/ou de tratamento de esgotos, além daqueles gerados em equipamentos e instalações 
de controle de poluição. 

 
 
Já a resolução MF-1309.R-2 (CECA n° 653/1985) define que os “Resíduos Industriais 
Perigosos são todos os resíduos sólidos, semissólidos e os líquidos não passíveis de 
tratamento convencional, resultantes da atividade industrial e do tratamento dos seus 
efluentes que, por suas características, apresentam periculosidade efetiva ou potencial à 
saúde humana ou ao meio ambiente, requerendo cuidados especiais quanto ao 
acondicionamento, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e disposição”. 

 
 
Segundo a PNRS, os resíduos sólidos industriais são os originados em sistemas de 
transformação das matérias primas em produtos de consumo e muitos destes resíduos 
são perigosos com características corrosivas, reativas, inflamáveis, tóxicas, patogênicas, 
carcinogênicas e mutagênicas, demandando tratamento e destino final especializados. 

 
 
Porém, existe, a nível nacional, uma fragilidade quanto à composição de dados referentes 
à geração destes resíduos. Embora tenha sido publicada a Resolução nº 008/1988 do 
CONAMA, posteriormente revogada pela Resolução nº 313/2002, que define os critérios 
para que os estabelecimentos industriais forneçam informações referentes à geração, 
características e destino final dos resíduos industriais, os órgãos estaduais de meio 
ambiente pouco avançaram no sentido de consolidar os seus Inventários Estaduais de 
Resíduos Industriais. 

 
 
Mesmo com esta dificuldade, a versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 
disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA para contribuições e comentários, 
apresentava um diagnóstico da situação dos resíduos sólidos industriais no Brasil, onde 
expunha as dificuldades de obtenção dos dados em função da não execução dos 
inventários de resíduos industriais por grande parte dos estados brasileiros. 

 
 
O Quadro 7.06 apresenta, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (2011), a 
geração de resíduos sólidos industriais no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. 
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Quadro 7.06 - Geração de Resíduos Sólidos Industriais 

 

Tipo de RSI Unidade Perigosos Não Perigosos Total 
 
Rio de Janeiro (t/ano) 293.953 5.768.562 6.062.515 

% 7,8 6,1 6,2 
 
Brasil (t/ano) 3.786.391 93.869.047 97.655.438 

% 100,0 100,0 100,0 
FONTE: Plano Nacional de Resíduos Sólidos – MMA 2011 

 
 
O contexto atual é que parte significativa das exigências da Resolução CONAMA n° 
313/2002 não foi cumprida. Além dos poucos órgãos estaduais que assinaram os 
convênios necessários com o IBAMA e FNMA, erros nos cadastros das empresas, 
incompatibilização dos sistemas de informações, dificuldades na atualização permanente 
dos resíduos inventariados e as necessidades de visitas às empresas impediram que as 
informações fossem abrangentes e representativas de todo o país. Mesmo naqueles 
estados que realizaram seus inventários, foi priorizada a coleta de dados nas indústrias 
de maior porte. 

 
 
No caso específico do Rio de Janeiro, os dados de geração de resíduos industriais 
apresentados pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos são oriundos da extinta Fundação 
Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA (atual Instituto Estadual do Ambiente 
- INEA), referente ao período entre 1996 e 2000. 

 
 
Isso explica a enorme diferença de números pois, conforme divulgado pelo INEA, a 
situação atual do Estado do Rio de Janeiro indica uma geração anual pelas indústrias 
fluminenses de 12.089.739,85 toneladas de resíduos industriais (ano base de 2008), 
sendo que 5% destes resíduos, ou 666.832,21 toneladas, são compostos por resíduos 
perigosos. O quantitativo, por classe de resíduo, encontra-se apresentado no Quadro 7.07 
a seguir. 

 
 
 

Quadro 7.07 – Geração de Resíduos Industriais por Classe de Periculosidade 
 

Classe de Periculosidade Quantidade (t/ano) % 

Classe I 666.832,21 5,51 
Classe IIA 8.831.705,76 73,05 
Classe IIB 2.591.201,88 21,43 

T O T A L 12.089.739,85 100,00 
FONTE: Instituto Estadual do Ambiente – INEA 2008 
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7.4.1 ÍNDICE DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 
 
 
Para a determinação de índices de geração de resíduos industriais seriam necessários 
dados consolidados sobre a geração de resíduos, bem como sua avaliação em relação às 
diferentes tecnologias de produção aplicada, número de trabalhadores e o produto final. 

 
 
Porém, conforme já abordado anteriormente, a falta de dados de geração, cuja origem 
mais provável seriam os inventários de resíduos industriais, torna difícil a produção de 
índices de geração confiáveis. 

 
 
A mesma problemática verifica-se em diversos países industrializados, cujos dados de 
geração de resíduos industriais também possuem elevado grau de incerteza. 

 
 
Considerando os dados de geração de resíduos industriais apresentados pelo INEA para 
o ano de 2008, com uma geração de 666.832 t/ano e considerando a população urbana 
do Estado do Rio de Janeiro, estimada pelo IBGE para 2016 em 15.956.416 habitantes, 
pode-se concluir que a geração per capita de resíduos sólidos industriais perigosos é da 
ordem de 41,8 kg/hab.dia. 

 
 
7.4.2 TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 

 
 
Segundo dados do Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 2008), o Estado do Rio de 
Janeiro conta com 19 (dezenove) unidades de tratamento de resíduos industriais, das 
quais 4 (quatro) estão no município de Duque de Caxias (Quadro 7.08). 

 
 
Ressalte-se, porém, que das 19 empresas relacionadas, apenas 8 possuem sistema 
adequado de disposição final, enquanto as demais somente efetuam algum processo de 
tratamento e encaminham para uma das empresas que dispõem de sistema de 
disposição final. 

 
 

Quadro 7.08 - Tratamento de Resíduos Industriais no Estado do Rio de Janeiro 
 

Nº Empresa Município Tipo de Tratamento 
 
 
01 

 
 
Holcim Brasil S.A. 

 
 

Cantagalo 

Armazenamento temporário, análise, 
segregação, blend e coprocessamento em fornos 
de clínquer, de resíduos industriais classes I, IIA 
e II B. 

 
02 

 
Votorantim 

 
Cantagalo 

Unidade de recepção e coprocessamento de 
pneus e resíduos industriais perigosos e não 
perigosos. 

 
03 

 
Lafarge Brasil S.A. 

 
Cantagalo 

Coprocessamento em forno de produção de 
clínquer de resíduos classes I, IIA e IIB e pneus 
usados 
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04 

 
Contecom de 
Consultoria Técnica e 
Comercial Ltda. 

 
Duque de 

Caxias 

Manipulação, estocagem provisória, 
processamento e beneficiamento de res. 
Classes I, IIA e IIB para produção de blends 
para fabricação de combustíveis alternativos. 

 
 
 
 
 
 
05 

 
 
 
 
 

Saniplan Engenharia e 
Serviços Ambientais 
Ltda. 

 
 
 
 
 

Duque de 
Caxias 

Recebimento, classificação, segregação, 
compatibilização, acondicionamento, 
armazenamento temporário, processamento e 
encaminhamento para destinação final de 
resíduos classes I e IIA, produtos e resíduos 
químicos, reagentes fora de especificação, 
resíduos de serviços de saúde classe B, 
processamento prévio à incineração de 
equipamentos e resíduos contendo ou 
contaminados com PCB’s. 

 
Quadro 7.08 - Tratamento de Resíduos Industriais no Estado do Rio de Janeiro 

Continuação 
 

Nº Empresa Município Tipo de Tratamento 
 
06 

Chemical Solus 
Ambiental Serviços de 
Transporte Ltda. 

 
Duque de 

Caxias 

 
Armazenamento de resíduos sólidos, tratamento e 
disposição de produtos perigosos. 

 
07 

A M Consulting 
Consultoria e Serviços 
em Meio Ambiente 

 
Duque de 

Caxias 

Armazenamento temporário e tratamento de 
efluentes oleosos e efluentes industriais 
inorgânicos. 

 
 
 
 
 
08 

 
 
 
 
Essencis 
Coprocessamento e 
Incineração Ltda. 

 
 
 
 
 

Magé 

Tratamento de solos contaminados, 
descontaminação e sucateamento de recipientes e 
tanques; recebimento, armazenamento, pré- 
tratamento de efluentes líquidos e envio a unidades 
de tratamento licenciadas; armazenamento e 
beneficiamento de res. classes I e II e envio a 
unidades licenciadas de reciclagem, recuperação 
ou transformação, coprocessamento, incineração e 
disposição em aterro. 

 
09 

Essencis 
Coprocessamento e 
Incineração Ltda. 

 
Magé 

Unidade de dessorção térmica para tratamento de 
solos contaminados com hidrocarbonetos de 
petróleo. 

 
 
 
 
10 

 
 
 
Haztec/Plastimassa 
Tecnologia em 
Tratamento de Resíduos 
Ltda. 

 

 
 
 
 

Magé 

Armazenamento temporário, tratamento, 
beneficiamento e preparo de blends de resíduos da 
construção civil e resíduos industriais Classes I e II, 
para a reciclagem, compostagem, 
coprocessamento, incineração e disposição em 
aterro; de armazenamento temporário e pré- 
tratamento de efluentes líquidos; e de conversão 
térmica de biomassa em escala de laboratório. 

 
 
 
11 

 
 
 
Tecnosol Comércio e 
Serviços Ltda. 

 
 
 

Quissamã 

Armazenamento temporário, tratamento, 
beneficiamento e preparo de blends de resíduos 
classes I e II, para a reciclagem, recuperação, 
coprocessamento, incineração e disposição em 
aterro; e de armazenamento temporário e pré- 
tratamento de efluentes líquidos. 
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12 

 
 

Servatis S/A 

 
 

Resende 

Incinerador com capacidade nominal de 6.000 
Kcal/h, destinado à destruição de res. líquidos 
perigosos gerados no complexo da empresa e 
por terceiros. 

13 Servatis S/A Resende Tratamento de efluentes industriais e sanitários. 
 

14 
 

Ecochamas* 
 

Resende Tratamento de Resíduos Industriais por Plasma 
Térmico. 

 
 
 
15 

 
 
 

Haztec/Tribel 

 
 
 

Belford 
Roxo 

Manipulação, acondicionamento, pré- 
condicionamento, armazenamento temporário e 
incineração de resíduos sólidos, semissólidos e 
líquidos perigosos e não perigosos em forno 
rotativo; descontaminação de peças e 
embalagens metálicas e solos em forno estático. 

 
Quadro 7.08 - Tratamento de Resíduos Industriais no Estado do Rio de Janeiro 

Continuação 
 

Nº Empresa Município Tipo de Tratamento 
 

16 
 
Haztec/Tribel 

 
Belford Roxo Disposição de resíduos classes I e II no Aterro 

Industrial. 
 
 
17 

 
 
Enviro - Chemie 

 
 
Rio de Janeiro 

Tratamento de efluentes líquidos industriais, 
águas contaminadas, esgoto doméstico e 
produtos líquidos com validade vencida, 
provenientes de terceiros. 

 

18 
 
Haztec/ Gaiapan 

 
Rio de Janeiro Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos 

Industriais 
 
 
19 

 
Haztec Tecnologia e 
Planejamento Ambiental 
S/A 

 
 

Rio Bonito 

Estocagem provisória, manipulação, 
descontaminação, reciclagem, embalagem e 
envio para destinação final adequada de 
materiais contaminados contendo PCB’s. 

Obs.: * Informação oriunda da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos, 2011 
 
 
7.5 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

 
 
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - RSS são todos aqueles resultantes de 
atividades exercidas em hospitais, clínicas, consultórios, laboratórios, necrotérios e outros 
estabelecimentos de saúde que, por suas características, necessitam de processos 
diferenciados em seu manejo, exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final. 

 
Segundo estimativa da ANVISA, apenas 10% a 25% dos resíduos de serviços de saúde 
são considerados resíduos perigosos. 

 
A Resolução CONAMA nº 5, de 1993, estabeleceu os "procedimentos mínimos para o 
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, de portos, aeroportos e terminais 
rodoviários e ferroviários, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio 
ambiente". Este documento define os diferentes tipos de resíduos gerados nos 
estabelecimentos prestadores de serviço de saúde. 
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Posteriormente, a Resolução CONAMA nº 283, de 2001, complementou a Resolução 
anterior, dispondo sobre o Tratamento e Destinação Final dos RSS. 

 
 
Em 2003, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, através de sua Resolução 
RDC nº 33, de 2003, estabeleceu o seu Regulamento Técnico para o Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde, determinando que todo gerador de RSS seria 
responsável pela elaboração de seu Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço 
de Saúde. 

 
Esta mesma Resolução estatuiu que a não observância desta obrigatoriedade configurará 
infração sanitária, sujeitando o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 
6.437/97, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis. 

 
Em dezembro de 2004, a ANVISA publicou a revisão do seu Regulamento Técnico 
através (Resolução ANVISA RDC nº 306) e, em abril de 2005, o CONAMA publicou a 
Resolução nº 358, que revogou a Resolução nº 283 e atualizou os procedimentos mínimos 
para a gestão dos resíduos de serviços de saúde. 

 
Dentre os principais pontos abordados por estas resoluções que se encontram em vigor 
até hoje, destacam-se: a nova classificação dos RSS e a obrigatoriedade de se elaborar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS. 

 
Neste contexto, é importante salientar as normas técnicas pertinentes publicadas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT: 
 NBR 12.807/2013 – RSS – Terminologia; 

 

 NBR 12.808/2016 – RSS – Classificação; 
 

 NBR 12.809/2013 – RSS – Gerenciamento Intraestabelecimento; 
 

 NBR 12.810/2016 – RSS – Gerenciamento Extraestabelecimento; 
 

 NBR 14.652/2013 – RSS – Veículo coletor transportador. 
 
 
7.5.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RSS 

 
 
De acordo com Anexo I da Resolução CONAMA n° 358 de 2005, os RSS são 
classificados em 5 (cinco) grupos, a saber: 

 

Grupo A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 
Divide-se em 5 subgrupos (A1, A2, A3, A4 e A5), caracterizados pelos diferentes níveis de 
virulência e pelas diferentes formas de contaminação, sendo que o Subgrupo A5 é o que 
deve ser manejado com mais atenção tendo em vista que todas as doenças priônicas 
conhecidas afetam as estruturas cerebrais ou outros tecidos neurais e não possuem cura, 
sendo sempre fatais. 
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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, como por 
exemplo, papel de uso sanitário, fraldas, restos alimentares de paciente, entre outros. 

 

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. 

 
 
7.5.2 MANEJO ADEQUADO DOS RSS 

 
 
A Lei Federal n° 12.305 de 2010, que formatou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
estabeleceu em seu artigo 20°, item I, que, entre outros, os RSS estão sujeitos à 
elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 
 
O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS deve ser 
elaborado com base nas características e volume dos RSS gerados, estabelecendo as 
diretrizes de manejo desses resíduos e incluindo as medidas de segregação, 
acondicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento intermediário, 
armazenamento temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte 
externo e destinação final. 

 
 
Note-se que cada uma das etapas relacionadas anteriormente deve ser abordada de 
maneira específica para cada um dos grupos de resíduos de serviços de saúde, 
estabelecendo as diretrizes e procedimentos mais adequados. 

 
 
As resoluções da ANVISA e do CONAMA indicam que o gerenciamento dos RSS é de 
extrema importância na neutralização dos possíveis riscos à saúde humana e à qualidade 
do meio ambiente, e que o gerenciamento adequado é feito através de um conjunto de 
ações que compreende as seguintes etapas: 
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Cabe esclarecer que as atividades de tratamento e disposição final dos RSS não são 
atribuição direta dos estabelecimentos de saúde (ainda que alguns estabelecimentos 
possuam sistemas de desinfecção dos resíduos biológicos), podendo tais atividades ser 
terceirizadas para empresas especializadas. Porém, tendo em vista que a ANVISA e o 
CONAMA em suas resoluções mantiveram a exclusiva responsabilidade do gerador pelo 
adequado manejo de seus resíduos sólidos, desde a segregação na fonte e o correto 
acondicionamento do resíduo, até a sua adequada destinação final, após o tratamento, o 
estabelecimento de saúde continua sendo o responsável pelo correto manejo de seus 
resíduos, independentemente de ter terceirizado todas as atividades. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Segregação 
Consiste na separação dos resíduos em 
seus diferentes grupos, no instante e no 

local de sua geração. 

 
FIGURA 7.54 – Segregação na Fonte 

 
 
 

 
 
 
 

Acondicionamento 
Envolvendo a colocação, em sacos 

impermeáveis e resistentes e de 
maneira adequada, de todos os 

resíduos segregados segundo suas 
características físicas, químicas e 

biológicas. 

 
FIGURA 7.55 – Acondicionamento de 

Perfurocortante 
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Identificação 
Que serve para indicar quais resíduos 

estão contidos nos recipientes de 
acondicionamento. A identificação é 

feita pelas cores e por alguns símbolos, 
como se mostra ao lado. 

 
FIGURA 7.56 – Símbolos Identificadores 

 
 
 
 
 

Armazenamento Temporário 
Caracterizado pela estocagem 

temporária dos resíduos coletados nas 
fontes geradoras e dispostos dentro de 

recipientes de maior capacidade em 
locais próximos ao ponto em que eles 
foram gerados e a meia distância do 

Abrigo Externo. Esta medida visa 
agilizar o recolhimento dos resíduos nas 
diferentes salas, quartos e enfermarias 
dentro do estabelecimento, permitindo, 
assim, que sejam utilizadas lixeiras de 

menor capacidade nestes locais. 
 

FIGURA 7.57 – Armazenamento Temporário 
 
 
 

Armazenamento Externo 
Traduzido pelo local onde é feita a 

guarda dos recipientes que contêm os 
resíduos, até que seja realizada a coleta 
externa. As principais características de 
um abrigo externo para armazenamento 

dos RSS são: possuir piso e parede 
resistentes e laváveis com cantos 

arredondados; possuir boa iluminação e 
ventilação; dispor de ponto de água para 
lavagem dos contêineres; dispor de ralo 
sifonado; e ter divisões para armazenar 

os diferentes tipos de resíduo em 
separado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.58 – Abrigo Externo 
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Coleta e transporte externos 
Englobando o recolhimento dos RSS no 
local do armazenamento externo, o seu 

transporte até uma unidade de 
tratamento (se for o caso) e, por fim, sua 

destinação final em local adequado. 

 

FIGURA 7.59 – Veículo de Coleta de RSS 
 
 
 
Por fim, merece menção a mudança que já está ocorrendo no enfoque político do adequado 
manejo dos RSS, mudança esta caracterizada pelo aumento do número de municípios 
que já adota uma destinação final adequada. 

 
 
Entretanto, os sistemas de gestão interna dos estabelecimentos de saúde não 
apresentaram avanços, principalmente no que concerne à segregação na fonte, elemento 
fundamental para a escolha do melhor processo de tratamento e para a sensível redução 
dos custos operacionais. 

 
 
7.5.3 CARACTERÍSTICAS QUALI-QUANTITATIVAS DOS RSS 

 
 
Os RSS que constituem os grupos de resíduos definidos pelo CONAMA e gerados nas 
unidades de serviços de saúde possuem predominantemente as características quali- 
quantitativas apresentadas a seguir. 

 
 
Dos RSS, 75 a 90% correspondem a resíduos do Grupo D; 5 a 10% são do Grupo A; e os 
restantes pertencem aos Grupos B e C. 

 
 
Os principais componentes do Grupo A pertencem ao subgrupo A4 e são compostos por 
materiais que não contêm sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

 
 
Porém, especial atenção deve ser dada ao subgrupo A5, constituído por resíduos 
compostos por órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou 
escarificantes e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, 
com suspeita ou certeza de contaminação com príons, tendo em vista que estes resíduos 
não devem sofrer o tratamento convencional dos resíduos biológicos, mas sim, ser 
preferencialmente incinerados. 
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No Grupo B - Resíduos Químicos - os RSS são normalmente constituídos por mercúrio; 
formol; xilol; glutaraldeído; produtos hormonais e antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais; 
saneantes; desinfetantes; desinfestantes; reagentes de laboratórios; fixadores de raios-X 
e demais produtos contendo metais pesados e remédios vencidos com princípio químico 
ativo (que já estão sendo alvo de procedimentos ligados à logística reversa). 

 
 
No Grupo C, os RSS são constituídos de material proveniente de pacientes e animais 
submetidos a terapias, tratamentos, exames ou experimentos nucleares, como, por 
exemplo, radioisótopos, como o iodo 131. Nos últimos anos a quantidade deste tipo de 
resíduos vem crescendo muito em decorrência dos avanços da medicina nuclear. 

 
 
Os resíduos do Grupo D correspondem a cerca de 90% do total de RSS gerado nos 
estabelecimentos de saúde e possuem características qualitativas similares aos resíduos 
domiciliares, enquadrando-se na categoria de resíduos comuns. 

 
 
No Grupo E, os RSS possuem características perfurocortantes com propriedades 
escarificantes (lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, 
utensílios de vidro quebrados e outros similares), porém, em termos  de  tratamento, devem 
seguir as recomendações para os grupos de origem, ou seja, Grupo A, B ou D. 

 
 
Em termos de composição, os diversos setores das unidades de saúde geram os tipos de 
resíduos apresentados no Quadro 7.09, a seguir. 

 
 

Quadro 7.09 – Tipos de Resíduos de Serviços de Saúde 
 

Fonte Geradora Tipos de Resíduos 

Administração Papéis em geral. 
 
Centro Obstétrico Roupas sujas, gases, placentas, agulhas, seringas e lancetas 

descartáveis, absorventes, fraldas e luvas descartáveis. 
Sala de Emergência e 
Centro Cirúrgico 

Roupas sujas, gases, tecidos humanos, agulhas, seringas e 
lancetas descartáveis, gessos e luvas cirúrgicas. 

Laboratório, Morgue e 
Patologia 

Frascos de vidro, pipetas,  placas  de Petri, lâminas
 e recipientes de amostras, tecido humano, órgãos e 
ossos.  

Sala de Isolamento Papéis  impregnados  de  secreções,  ataduras,  curativos  e 
faixas e restos de alimentos. 

Posto de Enfermagem Ampolas, agulhas e seringas descartáveis, papéis. 
 
Áreas de Serviço Restos de embalagem (papel, papelão, metais e plásticos), 

flores, restos de alimentos, trapos, resíduos de raios X. 
FONTE: Tonuci, L. R. da Silva – Univ. de Ribeirão Preto, 2006. 
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7.5.4 TRATAMENTO DOS RSS 

 
 
Conforme já mencionado, cada tipo de resíduo de serviços de saúde deve ser tratado de 
forma individual, de acordo com suas características. O texto a seguir apresenta as 
principais formas de tratamento para cada um dos grupos dos RSS. 

 
 
Define-se, Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde como todo e qualquer 
conjunto de atividades de natureza física, química ou biológica, realizada manual ou 
mecanicamente com o objetivo de alterar qualitativamente os resíduos, eliminando suas 
características patogênicas e promovendo sua descaracterização física, ou seja, tornando 
os resíduos irreconhecíveis como lixo hospitalar, de modo a permitir sua disposição final 
no solo sem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 

 
 
Observe-se, entretanto, que, qualquer que seja o princípio utilizado pelo método de 
tratamento, ele sempre terá rejeitos que deverão ser dispostos em aterros sanitários. 

 
 
Porém, antes de se apresentar os diversos métodos de tratamento dos RSS, convém 
conceituar a diferença entre “desinfecção” e “esterilização”. 

 
 
Diz-se que um processo de tratamento é capaz de desinfetar estes resíduos quando 
possui uma eficiência comprovada de eliminar pelo menos 99,99% dos patógenos. 

 
 
Já os processos de esterilização são aqueles que possuem, pelo menos, uma eficiência 
de 99,9999% na eliminação dos agentes patogênicos. 

 
 
Como se vê, a esterilização é um passo adiante da desinfecção, exigindo maiores cuidados 
operacionais e propiciando um resultado mais seguro em termos ambientais e de saúde 
pública. 

 
 
Os métodos de tratamento mais utilizados dividem-se em dois grupos, a saber: 

 
 Processos Térmicos que são os processos que se utilizam do aumento da 

temperatura, associado ou não a outros fatores como volume e pressão, para destruir 
ou inativar os microrganismos patogênicos; e 

 

 Processos Químicos onde os resíduos são triturados e desinfetados com o uso de um 
oxidante químico por um período que varia de 15 a 30 minutos. 

 
 
Por suas características de custo e facilidade operacional, os processos térmicos são os 
mais empregados no tratamento dos RSS. 
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Dentre os mais usados destacam-se: 
 
Autoclavagem 

 
O processo de autoclavagem (desinfecção com calor úmido) consiste em manter o 
material contaminado, a uma temperatura que varia de 120ºC a 150ºC, mediante o 
contato com vapor d’água saturado (3 a 4 bares de pressão), durante um período de 
30 a 60 minutos; tempo suficiente para destruir potenciais agentes patogênicos ou 
reduzi-los a um nível que não constituam risco. 

 

Após a autoclavagem, os resíduos devem ser triturados para reduzir o volume (até 
80% do volume inicial) e descaracterizá-los, antes de sua disposição em aterro 
sanitário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.60 – Autoclave 
 
Incineração 

 
A incineração é um processo exotérmico (desprende calor) na presença de oxigênio 
em excesso no qual os materiais a base de carbono são decompostos, gerando 
cinzas e escória como resíduos finais, atingindo temperaturas de até 1.200ºC. 

 

Transforma os resíduos em cinzas, reduzindo a cerca de 2% (dois por cento) o 
volume a ser disposto no aterro sanitário. 
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                                  FIGURA 7.61 – Incinerador 
 
 
Pirólise 

 
Pirólise é um processo de queima, endotérmico, na ausência de oxigênio livre, no qual 
os materiais a base de carbono são decompostos em três frações: a fração sólida 
(carvão); a fração líquida (líquido pirolenhoso); e a fração gasosa (gases não 
condensáveis). 

 

Em linhas gerais a pirólise atravessa três fases distintas: Aquecimento e Secagem (de 
0 a 300ºC); Carbonização (de 300 a 500ºC); e Gaseificação (acima de 500ºC). 

 

Basicamente existem três tipos de pirólise, a lenta ou convencional, a pirólise rápida e 
a "flash pyrolysis" também conhecida como ultrarrápida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.62 – Reator Pirolítico Convencional 
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Micro-ondas 
 

Neste processo os resíduos são previamente triturados e umedecidos com injeção de 
vapor d’água a 150ºC, sendo em seguida submetidos à exposição dos raios de alta 
frequência, com o objetivo de garantir que todos os pontos da massa de resíduos 
recebam de maneira uniforme os raios de micro-ondas. 

 

O transporte dos resíduos é feito por meio de um parafuso sem fim que eleva os 
resíduos enquanto permite a ação das baterias de micro-ondas. 

 

Os resíduos, depois de desinfetados, são lançados em um contêiner estacionário para 
serem transportados até o destino final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.63 – Micro-ondas 
 
 
Desinfecção Química 

 
Por outro lado, o principal processo de tratamento químico é o da desinfecção química. 
Neste processo, os resíduos são triturados e, logo após, submetidos à ação de uma 
solução desinfetante que pode ser hipoclorito de sódio, dióxido de cloro ou formaldeído. 

 

Antes de serem dispostos no contêiner para o transporte até o destino final, os resíduos 
passam por um sistema de secagem, gerando um efluente líquido que necessita de 
tratamento, grande desvantagem do processo. 

 

282 
 

Outro grande problema deste processo é garantir que a solução desinfetante atinja a 
todos os pontos da massa de resíduos, o que reduz bastante a confiabilidade do processo. 

 
 
7.5.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RSS 

 
 
Destinação Final é o conjunto de atividades que objetiva receber os resíduos, tratados ou 
não, dispondo-os tecnicamente no solo, sem causar danos ao meio ambiente e sem 
trazer riscos à saúde pública. 

 
 
Por esta razão, além dos resíduos comuns que formam o Grupo D, por mais eficiente que 
seja o processo de tratamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde dos demais 
grupos, sempre haverá um rejeito que obrigatoriamente deverá ser encaminhado a um 
aterro sanitário. 

 
 
Outro detalhe a ser levado em consideração na destinação final dos RSS é que, 
preferencialmente, eles devem ser descaracterizados antes de serem dispostos no solo 
para evitar o aproveitamento de materiais como seringas e agulhas. 

 
 
Embora haja correntes técnicas contrárias a respeito deste assunto, até o momento ainda 
não houve uma decisão a respeito da descaracterização obrigatória dos RSS antes de 
serem dispostos. 

 
 
Os RSS, classificados nos grupos A, B e E, segundo a Resolução n° 358 do CONAMA, 
quando não submetidos a processos de tratamento, deverão obrigatoriamente ser 
dispostos em um aterro de resíduos perigosos – Classe I, de acordo e segundo as 
especificações das normas técnicas pertinentes. 

 
 
7.6 RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

 
 
Os Resíduos Sólidos da Construção Civil – RCC, são resíduos gerados nas construções, 
reformas, reparos e demolições, incluindo os resultantes da preparação e escavação de 
terrenos para obras civis, conforme definido na alínea "h" do art. 13 da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. 

 
 
Tendo em vista que, em muitos municípios, inclusive em Duque de Caxias, a gestão 
destes resíduos é efetuada em conjunto com os resíduos da limpeza urbana e 
quantificada pela municipalidade como resíduo sólido urbano, a obtenção de dados 
específicos sobre o seu manejo torna-se bastante difícil, seja em termos quantitativos, 
seja qualitativamente. 
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A disposição inadequada dos RCC é um dos grandes fatores de degradação do espaço 
urbano, pois, além da poluição visual, traz danos ambientais e à saúde pública. 

 
 
Para remediar esta situação, o Governo Federal editou em 05/07/2002 a Resolução 
CONAMA nº 307 (alterada pelas Resoluções 348/04; 431/11 e 448/12), que disciplinou a 
gestão dos RCC, criando as bases legal e técnica para o enfrentamento do problema. 

 
 
Entre outros avanços, a resolução estabeleceu as responsabilidades de cada um dos 
entes envolvidos nas diversas etapas da cadeia de produção e transporte destes 
resíduos. 

 
 
Posteriormente, a publicação da Lei Nacional de Saneamento Básico - Lei Federal nº 
11.445, de 05 de janeiro de 2007 (que considera a limpeza urbana e o manejo de 
resíduos sólidos como parte dos serviços de saneamento básico) e da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) - Lei Federal nº 12.305/10 (que institui a obrigatoriedade da 
elaboração de Planos de Gestão de Resíduos em diferentes níveis da administração 
pública) delineou arcabouço legal que rege os RCC. 

 
 
Por fim, o Decreto Federal nº 7.404, de 23/12/2010 (que regulamenta a PNRS), estatuiu, 
no Capítulo I (Disposições Gerais) do Título VI (Planos de Resíduos Sólidos), que: “Os 
planos de gerenciamento de resíduos da construção civil serão regidos pelas normas 
estabelecidas pelos órgãos competentes do SISNAMA”. 

 
 
Por se tratar de uma atribuição eminentemente municipal, caberá à municipalidade a 
responsabilidade pela elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil – PMGRCC, contendo todas as Diretrizes Técnicas e Procedimentos 
Básicos para a correta gestão dos RCC dentro dos limites municipais, estabelecendo o 
zoneamento adequado onde podem ser realizadas as atividades de recepção, triagem, 
tratamento e/ou beneficiamento e disposição final dos RCC. 

 
 
Por sua vez, ao elaborar o PMGRCC, a municipalidade cria critérios para a elaboração 
dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a serem elaborados 
pelos grandes geradores. 

 
 
Em um cenário cujos municípios venham a se consorciar para fins de tratamento e 
destinação final de resíduos sólidos, as municipalidades podem delegar a competência da 
elaboração do PMGRCC para o Consórcio Intermunicipal, que passa a ser o responsável 
pela sua elaboração, cabendo ao Consórcio decidir, de acordo com as particularidades de 
cada caso, se o plano terá caráter regional, válido para todos os municípios integrantes do 
consórcio, ou se haverá um plano específico para cada município. 
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Observe-se,  também,  que  este  plano  deve  ser  compreendido  como  parte  do  Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que, por sua vez, deve ser 
compatível com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. 

 
7.6.1 COMPOSIÇÃO DOS RCC 

 
 
A principal característica dos RCC é sua heterogeneidade, pois podem ser constituídos 
por diversos tipos de materiais como: argamassa, areia, solo, diferentes cerâmicas, 
concreto, madeira, metais, papel, pedras, asfalto, tintas, solventes, gesso, borrachas, 
plásticos e embalagens diversas. 

 
Em linhas gerais, pode-se afirmar que suas características dependem diretamente do 
desenvolvimento da indústria da construção civil da região, da localização geográfica e do 
perfil sócio econômico da região. 

 
Em termos específicos, a caracterização dos RCC é de fundamental importância para 
ajudar a identificar alternativas para reduzir, reutilizar e reciclar o entulho gerado nas 
obras de construção e demolição, incluindo as pequenas reformas domiciliares. 

 
Como exemplo de caracterização, apresenta-se na Figura 7.64, a seguir, os resultados do 
estudo realizado pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador – LIMPURB. 

 
Para elaboração do estudo foram coletadas e analisadas 16 (dezesseis) amostras de 
entulho nos aterros de WDS e Canabrava, em Salvador, num total estimado de 155 
toneladas, equivalente a 10% (dez por cento) da geração diária de RCC de Salvador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.64 – Gravimetria dos RCC de Salvador - BA 
FONTE: Plano Estadual de Resíduos Sólidos, Estado do Rio de Janeiro, 2013. 
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A análise da figura anterior permite as seguintes observações: 

 
 A maior porção dos resíduos é constituída por concreto, sendo também significativa a 

quantidade de materiais cerâmicos (15%). Estes dois grupos, adicionados às pedras 
(5%) representam 70% das amostras estudadas. 

 

 Estes materiais, quando processados (britados e peneirados), resultam em agregados 
de alto potencial para utilização como base e sub-base de pavimentação de vias 
urbanas e rodovias e produção de elementos de concretos não estruturais; 

 

 Areia e solos (20%) compõem outra significativa porção dos RCC que podem ser 
aplicados como finos para os mesmos fins do grupo anterior; 

 

 Outros materiais (metal, papel, madeira, asfalto, gesso, couro e tecidos) representam 
apenas 10% do total de RCC. 

Da amostra avaliada, a massa específica calculada foi de 1.200 kg/m³. 

Com base nos dados obtidos, pode-se concluir: 

• A reciclagem dos resíduos da construção civil e o seu reaproveitamento como 
agregado é tecnicamente viável, podendo chegar a índices superiores a 75% de 
reaproveitamento dos materiais; 

 

• Os RCC apresentam elevado valor de massa específica, o que torna seu transporte 
mais oneroso, embora com custo unitário mais baixo. 

 
 
Observe-se, entretanto, que todas as tentativas de negócios envolvendo a recuperação 
dos RCC enfrentaram séria resistência ao uso de agregados reciclados por parte das 
empresas construtoras. Esta resistência tem por base a falta de constância na qualidade 
do agregado produzido, já que as operadoras, à época, se preocupavam mais com a 
quantidade produzida do que com a qualidade do produto final. 

 
 
Por outro lado, o emprego de materiais resultantes do beneficiamento de RCC para a 
fabricação de pré-moldados de concreto (meios fios, sarjetas e manilhas, entre outros) 
vem aumentando muito, tendo se tornado prática comum em algumas cidades. 

 
 
7.6.2 CLASSIFICAÇÃO NORMATIVA DOS RCC 

 
 
Esses resíduos podem ser classificados conforme sua utilização, destino, fator econômico 
ou ainda sua periculosidade. Segundo a Resolução CONAMA nº 307/2002, em seu Art. 
3º, os RCC são divididos por classes: 
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Classe Percentual de Geração 

Classe A 50,0% 
Classe B 24,0% 
Classe C 11,0% 
Classe D 15,0% 

TOTAL de RCC 100,0% 
 

Classe  A:  são  resíduos  reutilizáveis  ou  recicláveis  como  agregados  para  a  própria 
construção civil, tais como: 

 

a) De construção, demolição, reforma e reparos de pavimentação e de outras obras de 
infraestrutura, incluindo solos do processo de terraplenagem; 

b) De construção, demolição, reforma e reparos de edificações; 
 

c) Do  processo  de  fabricação  e/ou  demolição  de  peças  pré-moldadas  em  concreto, 
produzido dentro ou fora do canteiro de obra. 

 
 
Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destinações que não obras civis tais 
como: plástico, papel, metal, vidro e madeira entre outros. 

 
 
Classe C: são os resíduos que para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação. 

 
 
Classe D: são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, são eles: tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde, oriundos de 
demolição, reforma e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, 
bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 
nocivos à saúde. 

 
 
O Quadro 7.10 apresenta os percentuais de geração de cada uma das classes dos RCC. 

Quadro 7.10 – Composição Percentual dos RCC por Classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Melo, 2014. 
 
 
7.6.3 ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RCC 

 
 
A primeira dificuldade de se estimar a geração de RCC é determinar as quantidades 
efetivamente geradas, pois, em realidade, apenas o material que chega às áreas 
legalizadas é contabilizado. 

 
 
Vazamentos clandestinos em terrenos baldios, margens de corpos hídricos, encostas, ou 
mesmo usados para aterramentos de áreas baixas, são apenas estimados. 
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Esta ausência de informações decorre principalmente do costume dos munícipes de 
adotarem os locais onde existem entulhos, como local de descarte de outros tipos resíduos, 
em especial de resíduos domiciliares. 

 
 
Dentro da ótica da limpeza urbana, as ações efetuadas pelas prefeituras no âmbito da 
coleta de RCC consistem na identificação das áreas utilizadas sistematicamente para 
descarte clandestino de resíduos, seguida da remoção do lixo encontrado nestas áreas, 
que, na maioria dos casos, é composto por diversas tipologias de resíduos. 

 
 
Assim, o objetivo dos serviços de limpeza urbana passa a ser “limpar o local”, 
impossibilitando a identificação e a quantificação das frações dos diversos tipos de 
resíduos removidos das áreas em questão, onde o lixo removido fica contabilizado como 
Resíduos de Limpeza Urbana – RLU. 

 
 
Na prática, 60 a 70% do total dos resíduos recolhidos nas áreas clandestinas são 
constituídos de RCC. 

 
 
Outro critério também usado para estimar a produção de RCC dos municípios é vincular 
sua geração às novas construções. Com base neste critério, a quantidade de RCC é 
estimada em 150 (cento e cinquenta) quilogramas para cada metro quadrado de área a 
ser construída, sendo este valor determinado a partir dos pedidos de licenças para 
construções que dão entrada na secretaria de obra do município. Porém, este critério não 
consegue aferir o quanto é gerado pelas obras ilegais, nem a fração gerada em pequenas 
e médias reformas, isentas de licenças municipais. 

 
 
Como se vê quase todos os critérios normalmente usados para estimar a geração de 
RCC tendem a subavaliá-los, pois não conseguem abranger toda a sua geração, criando, 
com isto, uma série de dados que, apesar de reais, mostram apenas uma parte do 
problema a ser resolvido. 

 
 
A falta de dados específicos quanto às quantidades dos RCC geradas em cada local, 
somada à baixa abrangência dos critérios utilizados para previsão de sua produção, faz 
com que seja preciso recorrer a novos parâmetros, de caráter mais geral, que permitam 
um maior ajuste aos quantitativos reais observados na prática. 

 
 
Na tentativa de sanar estas deficiências, as empresas especializadas em resíduos 
efetuam estimativas a partir da geração per capita de RCC. 
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Tal método, apesar de ser mais abrangente que os anteriores, também possui suas 
falhas, pois não leva em consideração o crescimento econômico da região, fator que afeta 
diretamente a geração de resíduos da construção civil. 

 
Neste contexto, o PERS adotou como média nacional de geração de RCC para 2013 o 
valor de 520 kg/hab.ano. 

 
Já a Secretaria de Estado do Ambiente - SEA elaborou, no ano de 2012, o Plano Regional 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos da Baixada 
Fluminense, no âmbito do Projeto Entulho Limpo da Baixada. 

 
Este Plano, implementado nos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, 
Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti, cujo estudo, com base nos dados obtidos 
pelo referido projeto, definiu um índice de geração per capita médio para a região da 
Baixada Fluminense de 456 kg/hab.ano. 

 
Também a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais - ABRELPE publicou, em 2016, a versão atualizada do estudo denominado 
Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, com dados levantados em todo o território 
nacional, que definiu para a Região Sudeste um índice de geração per capita igual a 
0,741 kg/hab.dia, ou ainda 270 kg/hab.ano. 

 
7.6.4 INSTRUMENTO DE GESTÃO PARA OS RCC 

 
 
O manejo dos RCC envolve a participação de um gerador, de um transportador e de um 
consumidor, no caso o agente que irá receber, processar e destinar os resíduos. 

 
A gestão adequada exige um rigoroso controle de suas fases e dos agentes envolvidos, 
responsabilidade esta das municipalidades que, em muitos casos, não fiscalizam 
adequadamente as etapas do processo. 

 
O primeiro passo para o bom gerenciamento dos RCC é a elaboração de normas de 
procedimentos específicos que regulamentem o correto acondicionamento, o transporte e 
a disposição final destes resíduos. 

 
O passo seguinte é o cadastramento e fiscalização das empresas transportadoras que se 
propõem a operar no município. 

 
Este cadastramento deve englobar as condições técnicas mínimas que serão exigidas 
das transportadoras, como características qualitativas e quantitativas da frota, além de 
procedimentos e responsabilidades do transportador quanto ao correto acondicionamento, 
forma de transporte e local de destinação final dos RCC. 
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Em  termos  de  fiscalização,  o  Estado  do  Rio  de  Janeiro  possui  o  SISTEMA  DE 
MANIFESTO DE RESÍDUOS, estabelecido pela DZ-1310.R7 do Instituto Estadual do 
Ambiente - INEA, que é um instrumento fundamental de mapeamento da origem, 
transporte e destino de diversos tipos de resíduos. 

 
 
Outra medida fundamental é aumentar a fiscalização sobre os locais e áreas de 
transbordo e de destinação final, licenciadas ou não, incentivando a criação de unidades 
de reciclagem de RCC. 

 
 
Outro aspecto a considerar, é que vazar os RCC sempre nos mesmos pontos é prática 
comum dos transportadores clandestinos. Como forma de minimizar esta prática, é 
recomendada a urbanização destes pontos com a sua transformação em áreas de lazer. 

 
 
Com esta medida, simples e de baixo custo, consegue-se fazer com que os moradores 
das imediações  passem a “tomar conta” deste novo local de lazer, denunciando as 
práticas irregulares ou até mesmo impedindo que novos vazamentos irregulares sejam 
feitos. 

 
 
Conclui-se que, a exemplo do Projeto Entulho Limpo da Baixada, é importante a atuação 
do Estado, no sentido de incentivar todos os lados da questão: seja o lado municipal, que 
precisa preservar o ambiente e a postura municipal; seja o lado do gerador de resíduo, 
que necessita dispor os seus resíduos de forma econômica; seja o lado do empresário 
que quer investir no setor, que tem por objetivo o retorno adequado do seu investimento. 

 
 
7.6.5 REAPROVEITAMENTO DE RCC 

 
 
A reciclagem aparece como a solução mais adequada para a destinação final de RCC e a 
ideia de agregar valor ao resíduo processado seria o fim das disposições irregulares. 

 
 
Enfim, passar para a população a imagem de que RCC tem um valor comercial acabaria 
com uma série de problemas ambientais, já apresentados neste relatório. 

 
 
Entretanto, esta não é a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Por falta de informação, a 
maior parte da população considera os RCC como algo inútil e descartável e que deverá 
ser removido, não havendo diferença se junto ou separado de outros resíduos. 

 
 
Esta falta de informação é, sem dúvida, um dos grandes obstáculos à reciclagem de RCC, 
pois propiciam a contaminação dos resíduos, impossibilitando seu reaproveitamento pela 
presença de materiais como restos alimentares, animais mortos, substâncias químicas, 
restos de solventes, tintas, entre outros. 
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Atualmente existem no mercado diversos equipamentos para o beneficiamento dos RCC, 
desde para uma simples moagem de resíduos menos resistentes, como restos de 
argamassas, até máquinas que efetuam a separação granulométrica dos resíduos 
britados, dando origem a materiais capazes de substituir parcialmente os agregados 
naturais. 

 
Os principais equipamentos disponíveis no mercado são: 

 
 Masseiras-moinho – equipamentos de pequeno porte para uso preferencial dentro do 

canteiro de obras de edificações para a moagem de alvenarias e argamassas, 
possibilitando sua reutilização local. 

 

 Reciclador Móvel – um britador especial, com capacidade de processar até 200 
toneladas de concreto armado/hora, transformando-as em agregado reciclado, com 
características que se assemelham à da brita, no próprio canteiro de obra (Figura 7.65). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.65 – Britador Móvel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           FIGURA 7.66 – Instalação Estacionária 
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 Reciclador Estacionário – São estruturas fixas, montadas no local de processamento, 
onde o material reciclado pode ser separado por granulometria (Figura 7.66). 

 
 
Outro aspecto identificado no presente estudo foi a falta de comprometimento dos 
transportadores, principalmente dos pequenos transportadores, conhecidos como 
carroceiros ou caçambeiros, com a destinação final adequada dos RCC. 

 
 
Por todo o exposto, pode-se concluir que: 

 
 Há uma inércia, por parte das prefeituras, em solucionar o problema dos RCC, por 

razões de custo e porque não há cobrança da população. 
 

 Observa-se a ausência do Estado no sentido de prover maior apoio e incentivos 
específicos aos municípios para que sejam desenvolvidos programas e projetos de 
incremento da reciclagem de RCC. 

 Por outro lado, os dados coletados mostram, de forma insofismável, que a fiscalização 
é fundamental. Porém, também mostram que a fiscalização dos pequenos geradores é 
impossível, mas que pode ser facilmente conduzida com os Grandes Geradores. 

 

 Como se viu ao longo do texto, o modo mais viável de se efetuar a fiscalização do 
manejo dos RCC seria através do controle das empresas transportadoras. 

 Ausência de um cadastro dos transportadores de RCC que pretendem atuar no 
município. 

 

 Ausência de um cadastro das áreas do município que são utilizadas como Bota-Fora 
clandestino, possibilitando sua adequação. 

 

 Ausência de áreas de recebimento dos RCC devidamente licenciadas, a exemplo dos 
Ecopontos, Postos de Entrega Voluntária ou Áreas de Triagem e Transbordo. 

 Ausência  de  incentivos  para  a  implantação  de  unidades  de  beneficiamento  e 
reciclagem  de  RCC,  sempre  que  possível  em  parceria  com  Cooperativas  de 
Catadores. 

 

 Ausência de programas e ações educativas visando evitar o desperdício e 
incentivando a reutilização dos resíduos. 

 
 
7.6.6 ASPECTOS FINANCEIROS RELACIONADOS AOS RCC 

 
 
Do exposto anteriormente sobre o manejo dos RCC, vale destacar: 

 
 Ausência de Dados: a maioria das Prefeituras, aí incluída a de Duque de Caxias, não 

dispõe de dados sistematizados sobre gestão de RCC porque estes resíduos vêm 
contabilizados juntamente com os resíduos da limpeza urbana (RLU); 

 

 Lançamento Clandestino: os lançamentos clandestinos têm como origem a redução 
dos gastos do Gerador e o aumento do ganho do Transportador; e 
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 Gestão Municipal: a ausência de um sistema municipal de gestão do RCC e que 
possua um braço fiscalizador. 

 
 
O agente responsável por grande parte dos lançamentos clandestinos não são as 
empresas de construção e demolição (Grandes Geradores), mas sim, as pessoas físicas 
que promoveram reformas em suas moradias, que são consideradas pelas empresas de 
limpeza urbana como Pequenos Geradores. 

 
 
Como resultado desta constatação, a COMLURB e posteriormente, a CLIN na década de 
90 introduziram o serviço de remoção gratuita para os pequenos geradores com o objetivo 
exclusivo de reduzir o número de locais de lançamento irregular dos RCC. 

 
 
De modo análogo, algumas prefeituras instituíram serviços do tipo “Disque Entulho”, 
também baseadas no fato de que é mais econômico recolher de graça o entulho das 
pessoas físicas, do que limpar as áreas de vazamento clandestino. 

 
 
A grande dificuldade de se fiscalizar os Pequenos Geradores, não só por causa do grande 
número, mas também por causa da sua enorme dispersão, torna o procedimento de 
fiscalização inviável, técnica e economicamente, reforçando a tese de criar-se cada vez 
mais, facilidades para o descarte dos RCC destes geradores, além de se incrementar a 
fiscalização das empresas transportadoras informais. 

 
 
Já os Grandes Geradores, por serem facilmente identificáveis e fiscalizados, preferem 
optar pelos procedimentos adequados, se submetendo às normas e diretrizes legais, 
elaborando e respeitando seus Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil. 

 
A COMLURB, por diversas vezes, constatou que o Transportador que entrega o Manifesto 
de Resíduos assinado, comprovando o descarte em um local licenciado, é o mesmo que 
vaza em áreas clandestinas quando não precisa comprovar o destino dado ao RCC. 
Outra observação feita pela Fiscalização da COMLURB é que, quanto menor o porte do 
Transportador, maior é a tendência de efetuar descartes irregulares. 

 
 
Segundo as informações obtidas na COMLURB, para a cidade do Rio de Janeiro, o custo 
de destinação final dos RCC em instalações cariocas varia de R$ 10,00 a R$ 18,00 por 
tonelada, conforme se especifica no quadro a seguir. 

 
 

Quadro 7.11 – Preços de Disposição Final dos RCC 
 

Tipo de RCC Preço (R$/t) 
Material   de   primeira   qualidade,   com   boa 
reciclável. 

quantidade de material  
10,00 
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Material de qualidade média. 15,00 
Material de má qualidade (contaminado). 18,00 

 
Estes preços são praticados por empresas particulares que se recusam a receber material 
tido como “contaminado”. 

 
 
Na região da Baixada Fluminense, o CTR-Nova Iguaçu, em Adrianópolis, cobra um preço 
médio de R$ 15,00/t para entulho limpo e R$ 40,00 para entulho sujo, sendo que este 
preço pode variar para mais ou para menos com a quantidade e qualidade do resíduo. 

 
 
Em Duque de Caxias, a ACEX, localizada no bairro de Jardim Gramacho, opera com 
preço médio de R$ 10,00/m³ (aproximadamente R$ 50,00 por caçamba de 5,0 m³). 

 
 
7.6.7 A GESTÃO DE RCC NA BAIXADA FLUMINENSE 

 
 
Localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com quase três milhões de 
habitantes, a sub-região da Baixada Fluminense, constituída pelos municípios de Belford 
Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti, apresenta 
uma grande população de baixa renda que vive em precária situação sanitária e tendo 
como um de seus principais problemas sanitários a situação das áreas após inundações. 

 
 
A Secretaria de Estado do Ambiente - SEA desenvolveu, em conjunto com aqueles 
municípios da Baixada Fluminense, um programa com vistas a solucionar os graves 
problemas de enchentes da região, que, em junho de 2011, se transformou no Projeto 
Entulho Limpo da Baixada. 
O Projeto inicialmente identificou 300 (trezentas) áreas de descarte irregular sistemático, 
cuja distribuição pelos municípios consorciados encontra-se apresentada na Figura 7.67. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.67 – Áreas de Descarte Irregular de RCC na Baixada Fluminense 
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A identificação de tantas áreas de descarte irregular contrasta com a ausência de áreas 
licenciadas, públicas ou privadas, para disposição final adequada, evidenciando um total 
descaso com a preservação do meio ambiente por parte dos entes envolvidos 
(Autoridades Públicas e população). 

 
 
A carência destas áreas, aliada à deficiência de fiscalização e agravada por descartes 
irregulares de RCC dos municípios vizinhos, especialmente do Rio de Janeiro, traz 
consequências mais desastrosas ainda para os municípios da Baixada. 

 
 
Visando minimizar estes problemas, a SEA, promoveu a formação de um consórcio, 
conforme a Lei Estadual n° 6.333/2012, em conjunto com os municípios da Baixada, para 
a gestão do “Projeto Entulho Limpo da Baixada”. 

 
 
Assim, com o objetivo de estabelecer um controle mínimo sobre a gestão dos RCC, foi 
elaborado um Plano Regional de Gestão e Manejo dos Resíduos da Construção Civil, em 
conformidade com a legislação aplicável. O Projeto previa a implantação das unidades de 
manejo, devidamente equipadas para operação, como contribuição do Estado à solução 
permanente da gestão desses resíduos pelos municípios da região. 

 
 
A infraestrutura existente nos municípios da Baixada para a gestão adequada dos resíduos 
da construção civil é precária. Alguns dos municípios que compõem esta região, dispõem 
de sistema de atendimento para remoção de entulho, mas são sistemas que não 
conseguem manejar adequadamente o volume de RCC gerado diariamente. O resultado 
desta situação é a proliferação, cada vez maior, de áreas de descarte irregular. 

 
Em termos de destinação final, o município de Nova Iguaçu, possui uma unidade de 
beneficiamento de RCC implantada pelo CTR Nova Iguaçu, com capacidade para 
processar todo o RCC gerado no município, produzindo brita 1, brita 2 e agregado fino. 

 
 
Nos demais municípios, quase todo o entulho coletado é conduzido para aterros de lixo 
urbano ou descartado em áreas baixas, o que agrava o problema de transbordamentos 
dos principais rios da região. 

 
 
Entretanto, ainda na Baixada Fluminense, merecem ser citadas a: 

 

• Unidade de beneficiamento da ACEX, em Duque de Caxias, que processa 
aproximadamente 100 t/dia de resíduos da construção civil; e a 

• Unidade do Centro de Tratamento de Resíduos da Bob Ambiental, no bairro de 
Recantus, em Belford Roxo (atualmente inoperante) que prevê, em futuro próximo, a 
instalação de equipamento móvel, do tipo Global 110, dotado de triturador de impacto e 
capaz de processar até 250 t/h, gerando brita 0, brita 1, brita 2 e agregado fino. 

 
 
De uma forma geral pode-se dizer que a composição gravimétrica dos resíduos da 
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construção civil desta região segue os mesmos parâmetros apresentados no Item 7.6.1 - 
Composição dos RCC. 

 
 
Porém, é importante que se observe que o material retirado das áreas de descarte 
irregular possui, em média, a seguinte composição: 69% de entulho de obra; 6% de terra; 
11% de resíduos de poda; 2% de resíduos volumosos; e 12% de lixo comum misturado 
aos resíduos. 

 
 
Observe-se que na composição deste tipo de entulho, o material considerado como 
“contaminante” (poda, lixo domiciliar e outros) atinge 25%, enquanto que no RCC gerado 
em obras chega a apenas 6% do total. 

 
 
É intuitivo que, sem dispor de recursos financeiros suficientes e, consequentemente, sem 
possuir infraestrutura para gerir os resíduos, as prefeituras não dispõem de informações 
confiáveis a respeito da quantidade de RCC gerada em seus territórios. 

 
 
Diante da dificuldade na obtenção de dados confiáveis sobre a geração de resíduos da 
construção civil junto às prefeituras envolvidas e da necessidade de números de 
referência para o correto dimensionamento do projeto, o Programa Entulho Limpo da 
Baixada utilizou-se dos três parâmetros técnicos apresentados a seguir para efetuar sua 
estimativa de quantidades (PINTO, 2012): 

 
a) Aplicação da média nacional estimada para a geração per capita de RCC, estabelecida 

em 0,52 t/ano por habitante. 
 
 
b) Aplicação  do  cenário  verificado  em  grande  número  de  municípios  brasileiros,  que 

aponta que a geração de RCC é o dobro da geração dos resíduos sólidos domiciliares. 
 
 
c) Aplicação de percentual de perda (25%) sobre a média dos agregados consumidos no 

Estado do Rio de Janeiro. 
 
 
O Projeto Entulho Limpo, que contava com o financiamento do Fundo Estadual de 
Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano - FECAM previa a implantação de 
107 ecopontos e 6 Áreas de Transbordo e Triagem, com vistas a atender a todos os 
municípios que compõem a Baixada Fluminense. 

 
 
De posse dos locais de vazamento e assumindo que a geração de resíduos da 
construção civil da região estava entre 3.000 a 4.000 t/dia, o projeto Entulho Limpo 
Baixada, dividiu os municípios em bacias de captação de RCC, prevendo que em cada 
uma dessas bacias seria construído um ecoponto dimensionado para receber o volume 
estimado de RCC gerado na sua área. 

 
 



81
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

296 

 

 

Os resíduos recebidos nos ecopontos seriam encaminhados para uma Área de 
Transbordo e Triagem – ATT, onde os RCC seriam segregados, separando-se a fração 
passível de reaproveitamento que seria processada e beneficiada, gerando agregados 
que seriam comercializados, enquanto os rejeitos seriam levados para a disposição final 
adequada em aterros de materiais inertes. 

 
 
A implantação do sistema proposto encontrou dificuldades como: 

 
 Falta de áreas públicas adequadas para as empresas efetuarem o descarte dos 

resíduos, sejam elas para beneficiar os RCC ou para realizar a disposição final dos 
mesmos; 

 

 Cultura da população local de “se livrar” do entulho na via pública ou, o que é pior, em 
encostas de morros e leitos de rios; 

 

 Hábito das municipalidades de não cobrar pela remoção dos RCC, não valorando a 
atividade; 

 

 Falta de documentação das áreas a serem usadas no projeto; 
 

 Falta de disponibilidade de recursos financeiros e de incentivos fiscais. 
 

Função destas dificuldades encontradas pelas administrações dos municípios da baixada 
bem como do estado do Rio de Janeiro, o Projeto Entulho Limpo na Baixada deixou de 
operar. 

 
7.7 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS – RASP 

 
 
Segundo o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA, esta tipologia abrange 
três grandes grupos, a saber: 

 

 Resíduos Orgânicos - composto pelos resíduos gerados na agricultura, na pecuária e 
nas respectivas agroindústrias associadas ao setor. 

 

 Resíduos Inorgânicos - que engloba as embalagens de agrotóxicos (defensivos 
agrícolas, pesticidas, praguicidas, biocidas, agroquímicos, produtos fitofarmacêuticos e 
produtos fitossanitários), as embalagens de fertilizantes e os insumos veterinários na 
pecuária. 

 

 Resíduos Domiciliares da Área Rural – que abrange os resíduos de mesma 
característica que o lixo domiciliar, mas que são gerados nos núcleos urbanos  e demais 
propriedades de cunho eminentemente agropastoril. 

 
Como se pode observar, os resíduos agrossilvopastoris são muito mais abrangentes do 
que as embalagens vazias de agrotóxicos, ainda que este tipo de resíduo seja o que 
provoca o maior impacto sobre o meio ambiente. 

 
Muito provavelmente por este motivo, a legislação a respeito dos agrossilvopastoris se 
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limita à Lei dos Agrotóxicos (Lei Federal nº 7.802, de 11/07/1989, regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 98.816, de 11/01/1990). 

 
Posteriormente, em 06 de junho de 2000, esta Lei foi alterada e complementada pela Lei 
Federal nº 9.974; e seu Decreto regulamentador foi revogado pelo Decreto Federal nº 
4.074, de 04 de janeiro de 2002, além de ter sido complementado através de uma série 
de outros Decretos Federais. 

 
Em termos estaduais, existem algumas leis que complementam a "Lei dos Agrotóxicos": 

 
• Lei n° 3.345, de 29/12/1999, que dispõe sobre a Defesa Agropecuária e cria o Fundo 

Estadual de Defesa Agropecuária; 
 

• Lei n° 3.424, de 21/06/2000, que proíbe o uso de brometo de metila em todo o território 
do Estado do Rio de Janeiro; 

 

• Lei n° 3.972, de 24/09/2002, que dispõe sobre o uso, a produção, o consumo; o 
comércio, o transporte interno, o armazenamento, o destino final dos resíduos e 
embalagens, de agrotóxicos e de seus componentes e afins e, bem assim, o controle, 
inspeção e fiscalização, e dá outras providências; e 

 
• Lei n° 6.441, de 30/04/2013, que altera artigos da Lei Estadual n° 3.345 e cria o 

Cadastro Estadual de Agrotóxicos Fitossanitários. 
 
 
Além destas leis, existiam o Decreto n° 15.251, de 03/08/1990, que atribuía à Secretaria 
de Estado do Ambiente a responsabilidade pelo controle dos agrotóxicos no Estado e o 
Decreto n° 15.810, de 29/10/990, ambos revogados pelo Decreto n° 45.031, de 
10/11/2014 que, além de regulamentar a Lei Federal n° 6.441, dispõe sobre o 
Cadastramento de Produtos Agrotóxicos Fitossanitários e demais aspectos relativos ao 
adequado uso de produtos desta natureza. 

 
 
Vê-se, portanto, que a legislação e as ações que regem o setor de agrotóxicos são 
eficazes, abrangendo a gestão de coleta, transporte, armazenamento e destinação 
ambientalmente correta das embalagens vazias. 

 
 
Esta eficácia se deve ao caráter inovador da "Lei dos Agrotóxicos", que, associada à 
legislação estadual, atribuiu as corretas responsabilidades a cada um dos principais 
agentes envolvidos no ciclo de vida das embalagens, ou seja, envolveu e deu 
responsabilidades claras a fabricantes, distribuidores, revendedores, usuários e poder 
público, na perspectiva do que foi, posteriormente, na lei da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, nominado como Logística Reversa. 

 
 
Entretanto, o mesmo não se pode dizer dos demais segmentos, em especial para o 
segmento de fertilizantes, onde a legislação vigente não contempla a gestão das 
embalagens vazias, sendo inexistentes as estatísticas e informações a respeito do retorno 
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destas embalagens. 
 
 
Já os resíduos das agroindústrias, embora sem contar com legislação específica para o 
setor, eram regidas, até a promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, pelas 
normas relativas aos resíduos industriais enquadrados nas Classes I e IIA, em especial as 
normas e diretrizes do INEA para o estado do Rio de Janeiro. 

 
 
De maneira similar, os insumos veterinários eram administrados e geridos pelas normas 
de resíduos de serviços de saúde, enquanto os resíduos domésticos eram geridos de 
acordo com as normas e regulamento (quando haviam) dos resíduos sólidos urbanos. 

 
 
Da pesquisa efetuada, constatou-se que a edição da PNRS realçou uma lacuna que havia 
na gestão destes segmentos, lacuna esta que precisa ser preenchida através da criação 
de legislação específica que complemente a legislação atual, contemplando todos os 
grupos de resíduos englobados na tipologia agrossilvopastoris. 
 
7.7.1 GERAÇÃO DE RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS 

 
 
Os dados específicos relativos à geração de cada um dos grupos destes resíduos são 
praticamente inexistentes, restringindo-se às embalagens vazias de agrotóxicos. 

 
 
Nos itens a seguir serão apresentadas as poucas informações existentes, assim como se 
procura estabelecer uma base de dados para futuras atualizações. 

 
 
7.7.1.1 RESÍDUOS ORGÂNICOS DERIVADOS DA AGRICULTURA E AGROINDÚSTRIAS 

 
 
A cada ano que passa o Brasil vem batendo recordes na sua produção agrícola e, embora 
o Rio de Janeiro não apresente uma clara vocação agrícola, vem acompanhando este 
crescimento com a retomada de culturas tradicionais, como é o caso do café e da cana de 
açúcar, ainda que outras culturas tradicionais, como o cultivo de laranjas e a horticultura, 
não apresentem a pujança de outrora. 

 
 
7.7.1.2 RESÍDUOS ORGÂNICOS DERIVADOS DA PECUÁRIA 

 
 
Da mesma forma que a agricultura, o Rio de Janeiro não apresenta uma clara vocação 
para a pecuária, embora possua alguns redutos de criação de animais, como a criação de 
suínos em Barra do Piraí e a criação de galinhas também em Barra do Piraí, em Rio Claro 
e São José do Vale do Rio Preto. 

 
 
Como em Duque de Caxias a pecuária não é representativa, pois congregava apenas 
7.000 galináceos, 4.715 bovinos e 1.341 suínos em 2006 (Censo Agropecuário – IBGE), 
os dados fornecidos nos quadros a seguir se referirão ao país. 
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Em termos de resíduos, a pecuária direta apresenta apenas as fezes dos animais e a 
apara de pelos (estes em muito menor escala). 

 
 
Conforme diagnóstico do IPEA, a geração de RASP na pecuária apresenta os valores 
unitários constantes do quadro a seguir. 

 
 
 

Quadro 7.12 – Geração de RASP por Tipo de Animal 
 

Tipos de Animais Geração Per Capita (Kg/ano) 

Gado 5.500,0 
Suínos 540,0 
Frango de Corte 5,0 
Aves Poedeiras 56,0 
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Da observação do Quadro 7.12, vê-se que os números são impressionantes, pois um 
único animal consegue gerar 5,5 t de resíduos, mas também é importante mencionar que 
os dejetos de animais são aproveitados quase na sua totalidade como adubo e 
condicionador de solos; ou ainda, no caso de dejetos suínos, para a geração de energia 
elétrica a partir de biodigestores. 

 
 
7.7.1.3 RESÍDUOS ORGÂNICOS DERIVADOS DE INDÚSTRIAS ASSOCIADAS À PECUÁRIA 

 
 
As indústrias associadas à pecuária, por definição, compreendem a atividade econômica 
de industrialização ou beneficiamento de produtos derivados ou relacionados com a criação 
de animais. Neste setor, a geração de resíduos depende fundamentalmente das matérias 
primas e dos processos de produção. 

 
 
Os resíduos podem ter origem nas diversas unidades, desde a limpeza das edificações e 
de equipamentos e as operações preparatórias da escolha e seleção da matéria-prima, 
até o processamento em si. 

 
 
Dentre as atividades mais comuns das agroindústrias ligadas à pecuária encontram-se as 
fábricas de ração, os abatedouros, unidades de processamento de carne e as indústrias 
de processamento de leite. 

 
 
Tendo em vista que inexistem dados específicos a respeito da geração de resíduos 
nestas unidades industriais, apresenta-se a seguir um levantamento teórico sobre os tipos 
de resíduos gerados nestas instalações, assim como os procedimentos práticos adotados 
para a sua destinação final. Os resultados da pesquisa encontram-se resumidos nos 
Quadros 7.13 a 7.16. 

 
 

Quadro 7.13 – Resíduos Sólidos Gerados na Fabricação de Ração 
 

RESÍDUO DESTINO APROVEITAMENTO 
Sacos de papel dos insumos 
para a fabricação de ração. 

 
Lixo Transformação em papel 

reciclado. 

Sacos de nylon trançado de 
milho, trigo e soja. 

Venda para reaproveitamento; 
Envase da ração. 

 
Artesanato. 

Sacos plásticos de calcário 
calcítico. 

 
Lixo 

 
Reciclagem. 

Pedaços de casca, bagaço e 
elementos estranhos ao milho. 

Venda para criadores de 
suínos e cavalos. 

Desenvolvimento e formulação 
de novas rações. 

Pó fino depositado nos 
equipamentos (poeira) 

 
Ração mais fina 

 
--- 

 
Resíduos de separação leve. Venda para criadores de 

suínos e aves. 
 
--- 
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Quadro 7.14 – Resíduos Sólidos Gerados nos Abatedouros 
 

RESÍDUO DESTINO APROVEITAMENTO 
 
Pena de aves (úmidas). 

 
Lixo Transformação em farinha de penas; 

Enchimento de travesseiros; Adubo. 
Cabeças de aves e resíduos de 
evisceração. 

 
Lixo Transformação em farinha de carne e 

ossos. 
Pelo de suíno. Lixo Complementação de ração; Pincéis. 
Resíduos das tripas e estômagos de 
suínos, caprinos e ovinos. 

Lixo (coleta 
diferenciada) 

 
Biofertilizante; Produção de energia. 

Sebo, ossos, pedaços de carne 
resultante da serragem das peças. 

 
Lixo Transformação em farinha de carne e 

ossos. 
 
 
 

Quadro 7.15 – Resíduos Sólidos Gerados no Processamento de Carnes 
 

RESÍDUO DESTINO APROVEITAMENTO 
Sebo, ossos, gânglios e 
aponeuroses. 

 
Lixo 

 
Farinha de carne e ossos. 

 
Cinza de defumação. Melhoramento 

do solo 
 
--- 

Resto de embalagem de papel e 
plástico. 

 
Lixo 

 
Plástico e papel reciclados. 

 
 
 
 
 

Quadro 7.16 – Resíduos Sólidos Gerados no Processamento de Leite 
 

RESÍDUO DESTINO APROVEITAMENTO 

Resto de embalagem de papel e 
plástico. 

 
Lixo 

 
Reciclagem 

Perda de massa de queijos. Lixo Farinhas; Complementação de ração. 
 
 
7.7.1.4 RESÍDUOS INORGÂNICOS – EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS 

 
 
Agrotóxicos, defensivos agrícolas, agroquímicos, praguicidas, pesticidas, desinfestantes e 
biocidas são denominações dadas às substâncias ou misturas de substâncias, naturais ou 
sintéticas, destinadas a repelir ou combater pragas. 
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Por “pragas”, entendam-se os organismos que podem consumir ou deteriorar materiais 
usados pelo homem (incluindo-se aí os alimentos); ou causar ou transmitir doenças ao 
homem ou a animais domésticos. 

 

São produtos considerados como de alta toxicidade, podendo ser absorvidos por via 
cutânea, via respiratória e por via digestiva (embora esta última via ocorra, na maior parte 
dos casos, de forma acidental). 

 

Por estas razões, vê-se que todo o cuidado preconizado pela legislação na gestão destes 
produtos tem fundamento, já que o Brasil ocupa a 4ª posição mundial no consumo de 
agrotóxicos. 

 

Porém, cabe salientar que as quantidades de resíduos de praguicidas nos depósitos 
poderiam reduzir-se enormemente caso os procedimentos recomendados pelos 
fabricantes fossem seguidos à risca pelos usuários. 

 

Há várias medidas preventivas para evitar os graves problemas de eliminação dos resíduos 
de praguicidas. 

 

Os métodos mais comuns de processamento dos resíduos de agrotóxicos são: 
 

 Métodos de Recuperação e Reciclagem 
 

São métodos sofisticados e somente se justificam para grandes quantidades de 
praguicidas. Necessitam de instalações adequadas e a utilização de solventes, 
absorventes apropriados e manipulações químicas complexas que demandam mão de 
obra capacitada. 

 

 Tratamentos Químicos 
 

Os praguicidas podem ser submetidos a tratamentos químicos, como hidrólise 
(processo complicado, mais utilizado para pequenas quantidades de organofosforados 
e carbamatos), oxidação, redução e outros. 

 

 Incineração 
 

É o processo mais utilizado para a maioria dos produtos, principalmente nos casos em 
que os resultados das análises físico-químicas indicarem que os mesmos não possuem 
condições adequadas para o seu aproveitamento. Vale lembrar que praguicidas que 
contenham mercúrio, chumbo, cádmio ou arsênico e outros inorgânicos não podem ser 
incinerados. 

 

 Aterro Industrial Classe I 
 

É outra alternativa para os resíduos de praguicidas, herbicidas, formicidas e afins já 
que tais produtos são considerados resíduos Classe I e, portanto, só podem ser 
encaminhados aos aterros industriais devidamente credenciados para a destinação de 
resíduos perigosos. 
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No Estado do Rio de Janeiro, em termos operacionais, existem duas instalações de 
incineração em fornos de clínquer das indústrias cimenteiras (Cantagalo); quatro 
incineradores para resíduos perigosos (Magé, Belford Roxo, Rio Bonito e Rezende); uma 
unidade de tratamento térmico por plasma (Rezende); e quatro instalações para a geração 
de blends e posterior destinação final (duas em Duque de Caxias e uma em Magé e 
uma em Quissamã). 

As embalagens vazias são, indiscutivelmente, os resíduos de agrotóxicos mais comuns e 
que se apresentam em maior quantidade. 

Em função da legislação, que há mais de 10 anos tornou a logística reversa das 
embalagens contaminadas obrigatória, agricultores, fabricantes e comerciantes se uniram 
para melhor atender as determinações já previstas e agora reforçadas pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 

No sistema montado cabe ao consumidor devolver a embalagem usada, ao vendedor 
cabe receber e armazenar essas embalagens e por fim cabe ao fabricante tratar e 
transformar este material em novos produtos. 

Dentro do Programa de Embalagens Vazias de Agrotóxico, cabe aos revendedores 
administrar os postos de recolhimento, já as Centrais de Triagem são de responsabilidade 
das Associações de Revendedores e da Indústria. 

A indústria participa através do INPEV – Instituto Nacional de Embalagens Vazias, que 
fica responsável pelo transporte das embalagens dos postos de Coleta até as Centrais de 
Triagem e daí para a reciclagem, caso das embalagens trilavadas, ou para a destruição, 
caso das embalagens não tríplice lavadas. 

De acordo com o PERS, existiam no Estado do Rio de Janeiro, em 2013, 6 (seis) 
unidades de coleta, além dos estabelecimentos comerciais que vendem e por lei tem 
responsabilidade em receber as embalagens usadas e destiná-las para as unidades de 
coleta. 

Como resultado do controle por parte da Secretaria de Agricultura e Pecuária, Pesca e 
Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro, SEAPPA, números recentes mostram uma 
significativa melhora nos resultados obtidos, visto que foram coletados 67.848 Kg de 
embalagens usadas em 2011 e em 2012 este número chegou a 83.454 Kg, 
representando um aumento de 23% no volume total de embalagens coletadas e 
destinadas corretamente. 

Se admitirmos, para efeitos de comparação, que todas as embalagens coletadas são de 5 
litros e que seu peso médio é de 550 gramas, teremos 123.360 embalagens recolhidas 
em 2011 e 151.734 em 2012. 
Porém, os dados informados pelo INPEV (www.inpev.org.br), revelam que a quantidade 
de embalagens beneficiadas no Estado do Rio de Janeiro, em 2010, foi de 21.750 
unidades, das quais, 11.690 tratadas pelo processo da tríplice lavagem e 10.060 unidades 
destinadas sem serem lavadas. 
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Entretanto, se em números absolutos este resultado é elevado, em termos relativos ele 
representa apenas 30% das embalagens utilizadas. 

 
Para que se possa estimar a quantidade de embalagens geradas nas safras de 2011 e 
2012, foram usados os dados do Dossiê maio de 2012, da Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva – ABRASCO. 

 

Por estes dados, o uso médio de agrotóxico por hectare plantado passou de 10 L/ha em 
2002 para 12 L/ha em 2011, comprovando um incremento de quase 2% ao ano neste 
período. 

 

Entretanto, não se pode deixar de mencionar que, desde 2015, a chamada “agricultura 
orgânica”, sem uso de agrotóxicos, vem apresentando constante crescimento no mercado 
das grandes cidades, apesar de ter preços superiores aos dos produtos tradicionais. 

 

Uma vez mantida esta tendência, certamente haverá um intenso recuo no uso médio de 
agrotóxico por hectare plantado com a consequente redução da quantidade de 
embalagens recuperadas. 

 

Para finalizar, destacamos alguns pontos identificados pelo diagnóstico do IPEA em relação 
ao uso de agrotóxicos: 

 

 Reduzir o consumo de agrotóxicos, através da divulgação dos perigos do uso dos 
mesmos, da capacitação da mão de obra agrícola para selecionar os agrotóxicos mais 
recomendados para sua cultura e para usar as quantidades adequadas evitando os 
excessos e, por fim, incentivando o uso de alternativas mais sustentáveis e mais 
sadias. 

 

 Investir na agricultura familiar e na agricultura orgânica. 
 
 Incentivar este modo de fazer agricultura, aumentando o uso de mão de obra direta, 

com reflexos positivos na área social, com o aumento da renda e com a fixação do 
trabalhador ao campo. 

 
 
7.7.1.5 RESÍDUOS INORGÂNICOS - EMBALAGENS VAZIAS DE FERTILIZANTES 

 
 
De acordo com os dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos – ANDA 
(2011), 80% da demanda de fertilizantes se deve a cinco principais culturas, a saber: soja, 
cana de açúcar, café, milho e algodão. 

 

Se por um lado a legislação de agrotóxicos é eficaz e satisfatória, pelo lado dos 
fertilizantes ela é totalmente inexistente, ou seja, não há nem leis, nem normas, nem 
diretrizes que regulem a gestão dos resíduos de fertilizantes. 

 

Apenas para dar uma ideia da gravidade do assunto, apresenta-se a seguir um exercício 
teórico a respeito da geração de embalagens vazias de fertilizantes. 
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Tomando-se por base os dados de 2011 do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos 
para Defesa Agrícola - SINDAG, a relação entre consumo de fertilizantes (em milhões de 
toneladas) e consumo de agrotóxicos (em milhões de metros cúbicos) no Brasil foi de 
aproximadamente 8:1. 

 

Admitindo-se que os agricultores do Estado do Rio mantenham esta relação, no ano de 
2010 houve um consumo estimado de 16 milhões de toneladas de fertilizantes, já que o 
consumo de agrotóxicos neste ano foi de cerca de 2 milhões de metros cúbicos. 

 

As destinações mais comuns que os agricultores dão a estas embalagens são 
reaproveitamento, queima e disposição no lixo comum. 

 
 
7.7.1.6 INSUMOS VETERINÁRIOS NA PECUÁRIA 

 
 
Os insumos veterinários usados na pecuária consistem basicamente de vacinas, 
antiparasiticidas e medicamentos de combate para a manutenção da saúde animal. 

 

A entidade que representa o setor em território nacional é o Sindicato Nacional  da Indústria 
de Produtos para a Saúde Animal – SINDAN, sendo que as empresas voltadas para a 
saúde animal são, em sua maioria, grandes grupos multinacionais que atuam na área da 
saúde humana. 

 
 
7.7.2    GERAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE ÁREAS RURAIS 

 
 
No Brasil, a coleta de lixo na área rural cobre menos de 50,0% dos domicílios, enquanto 
que o percentual de domicílios atendidos pela coleta no meio urbano chega a pouco mais 
de 90,0% (ABRELPE, 2015). 

 
 
A ineficiência na gestão dos resíduos domiciliares rurais se reflete nas práticas de 
destinação dos resíduos, onde aproximadamente 70% dos domicílios rurais queimam, 
enterram ou lançam os resíduos em terrenos baldios, encostas e cursos d’água. 

 
 
Como se pode constatar do levantamento realizado, a principal causa da ineficiência nas 
atividades de coleta rural provém da relação custo/benefício da coleta, ocasionada em 
parte pela anarquia praticada no acondicionamento dos resíduos dispostos para a coleta, 
bem como no baixo investimento do poder público para atender a poucos contribuintes 
(população dispersa). 

 
 
Uma alternativa para minorar o problema, seria a instalação de contêineres 
semienterrados de 5 m³, que permitiriam a adoção de um espaçamento maior na coleta e, 
consequentemente, iriam resultar em um menor custo operacional para a coleta de lixo 
nas zonas rurais. Neste contexto, a redução dos resíduos orgânicos pelo estimulo à 
utilização de compostagem, também acarretará redução nos custos da coleta. 
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7.8 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES – RST 

 
 
Conforme definido pela Lei Federal n° 12.305/2010, o conceito atual de Resíduos de 
Serviços de Transportes, engloba, não só os resíduos biológicos, como também todos os 
demais tipos de resíduos, incluindo o tipo domiciliar e os resíduos inertes, desde que 
sejam originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários 
e passagens de fronteira. 

 
 
Também sua abrangência atinge a todas as instalações e movimentações locais, 
regionais e nacionais, englobando três subgrupos, de acordo com a natureza do 
transporte: 

 

 Resíduos de transportes terrestres, abrangendo os resíduos gerados na 
movimentação e nos terminais dos transportes rodoviários e ferroviários; 

 

 Resíduos  de  transportes  aquaviários,  compreendendo  os  resíduos  gerados  nas 
viagens e atracadouros dos transportes marítimos e fluviais; e 

 

 Resíduos de transportes aéreos que reúnem os resíduos de aeroportos e terminais 
de passageiros e cargas aéreas. 

 
 
A grande preocupação da Vigilância Sanitária são as doenças emergentes, que são 
doenças novas que vêm surgindo com grande frequência nos últimos anos, e as doenças 
reemergentes, que são doenças que já existiam e que vêm aumentando sua incidência 
ultimamente, com ênfase no reaparecimento de doenças tidas como praticamente 
erradicadas, como é o caso do sarampo e da febre amarela. 

 
 
A possibilidade de alcançar qualquer ponto da terra por transporte aéreo em poucas 
horas, tem proporcionado o deslocamento de vetores de um continente para outro, bem 
como o contato direto do homem com áreas remotas, onde existe a possibilidade de 
haver agentes até então desconhecidos. 

 
 
Por fim, cabe comentar que os RST ainda têm riscos ligados aos resíduos perigosos 
gerados pela movimentação de cargas de produtos químicos, cuja movimentação é 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 96.044, de 18 de maio de 1988 e pelas 
Resoluções ANTT nº 420 (e suas alterações posteriores); nº 3.665; nº 3.880; nº 5.232 e nº 
5.377. 

 
 
Em termos estaduais, os transportes de resíduos perigosos são regidos pela Norma 
Operacional do INEA – NOP INEA nº 26, de 17 de abril de 2015. 
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Entretanto, analisando a frequência de ocorrência e o impacto sobre a saúde humana e o 
meio ambiente, vê-se que a transmissão de doenças assume papel de maior importância. 

 
 
Assim, conclui-se que, no enfoque de controle e fiscalização sobre os resíduos de 
transportes, é prioritário o controle e fiscalização dos resíduos biológicos. 

 
 
A legislação a respeito dos RST tem um forte componente referente ao conceito de 
“barreira sanitária”, conforme se pode ver na sequência de resoluções do CONAMA, 
relacionada a seguir: 

 

 Resolução CONAMA n° 2/1991: dispõe sobre o tratamento a ser dado às cargas 
deterioradas, contaminadas, fora de especificações ou abandonadas. 

 

 Resolução CONAMA n° 6/1991: dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos 
provenientes de estabelecimento de saúde, portos e aeroportos. 

 

 Resolução CONAMA n° 8/1991: dispõe sobre a entrada no país de materiais 
residuais sólidos que se destinem à disposição final e incineração. 

 

 Resolução CONAMA n° 05/1993: dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos 
gerados nos portos, aeroportos, nos terminais ferroviários e rodoviários e nos 
estabelecimentos prestadores de serviços de saúde. 

 

 Resolução CONAMA n° 24/1994: exige anuência prévia da CNEN para toda 
importação ou exportação de material radioativo, sob qualquer forma e composição 
química, em qualquer quantidade, ouvido o IBAMA. 

 

 Resolução CONAMA n° 23/1996: dispõe sobre as definições e o tratamento a ser 
dado aos resíduos perigosos, conforme as normas adotadas pela Convenção da 
Basileia de 22/03/1989, sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos 
perigosos e seu depósito. 

 

 Resolução CONAMA n° 228/1997: dispõe sobre a importação de desperdícios e 
resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

 

 Resolução CONAMA n° 258/1999: obriga as empresas fabricantes e as importadoras 
de pneumáticos a coletar e oferecer destinação final, ambientalmente adequada, aos 
pneus inservíveis existentes no território nacional. 

 

 Resolução CONAMA n° 416/2009: dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental 
causada por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada. 

 
 
Além da Lei Federal nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e seu decreto regulamentador (Decreto nº 7.404/2010), do Decreto nº 96.044/1988 e das 
Resoluções CONAMA, ainda foram identificados os seguintes instrumentos reguladores 
ligados à gestão dos RST: 
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 Decretos nº 24.548/1934  e 30.691/1952, que proíbem o ingresso de produtos de 
origem animal desprovidos de certificação sanitária internacional; 

 
 Decreto 5.940/2006 que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 

pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta e sua 
destinação às associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis; 

 

 Diretriz VIGIAGRO nº 36/2006 que divulga o Manual da Vigilância Agropecuária 
Internacional; 

 

 RDC ANVISA nº 56/2008 que estabelece as práticas sanitárias no gerenciamento dos 
resíduos sólidos nas áreas dos portos, aeroportos, passagens de fronteiras e recintos 
alfandegados; 

 

 Decreto Legislativo nº 395/09, que publicou a tradução para o português do 
Regulamento Sanitário Internacional que estabelece as medidas preconizadas para 
prevenir, proteger, controlar e dar uma resposta de saúde pública contra a propagação 
internacional de doenças. 

 
 
7.8.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DE TRANSPORTES 

 
 
Os dados sobre a caracterização gravimétrica dos RST são inexistentes e não poderia ser 
diferente, face à diversidade de origens e de tipos de resíduos, conforme detalhado a 
seguir. 

 
 
Como origens, é evidente que as principais delas são os terminais, sejam eles 
rodoviários, ferroviários, aquaviários ou aeroviários. 

 
 
Porém, analisando-se um pouco mais detidamente, vê-se que cada terminal possui as 
mais diversificadas instalações, onde cada uma delas é uma origem de resíduos, em si. 

 
 
Por sua vez, as movimentações de cargas, tanto as realizadas nos terminais de carga, 
como aquelas relativas ao transporte da carga em si, são eventuais origens de resíduos, 
caso ocorra algum acidente. 

 
 
Não se pode deixar de mencionar que carregamentos de animais, plantas e até mesmo 
de carne se caracterizam como resíduos perigosos devido ao risco de transmissão de 
doenças ou de pragas para o homem e para a agropecuária. 

 
 
Por outro lado, nos terminais sujeitos à inspeção sanitária, como os terminais 
internacionais e os terminais que recebam RST provenientes de áreas endêmicas ou 
epidêmicas, a segregação na fonte, além de ter o cunho de controle sanitário, tem 
também o cunho econômico, já que o tratamento dos resíduos biológicos é muito mais 
caro que o do lixo domiciliar. 
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A Resolução CONAMA n° 05/1993 em seu Anexo 1 classifica os RST em: 

 

 Grupo A: resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 
devido à presença de agentes biológicos. 

 Grupo B: resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente 
devido às suas características químicas. 

 Grupo C: rejeitos radioativos: enquadram-se neste grupo os materiais radioativos ou 
contaminados com radionuclídeos, provenientes de laboratórios de análises clínicas, 
serviços de medicina nuclear e radioterapia, segundo Resolução CNEN 6.05. 

 Grupo D: resíduos comuns: são todos os demais que não se enquadram nos grupos 
escritos anteriormente. 

 
 
De uma maneira geral, os RST constituem-se dos seguintes componentes: 
- restos de comida (incluindo preparo de alimentos e restos de serviço de bordo); 
- produtos químicos, como materiais de limpeza e de higiene; 
- metais; 
- óleos, materiais contaminados com óleos e águas condensadas contaminadas; 
- águas de lastro; 
- papel e papelão; 
- vidros; 
- plásticos e embalagens plásticas; 
- lâmpadas fluorescentes; 
- pilhas e baterias; 
- resíduos de operações de manutenção como estopas, papéis, serragem e panos; 
- desperdícios nos processos de carga e descarga de grãos; 
- acondicionamento de cargas e limpezas; 
- materiais de escritórios. 

 
 
Grande parte destes resíduos é reciclável, sendo recomendável e desejável que se estimule 
a segregação dos mesmos no próprio terminal, seja ele de carga ou de passageiros. 

 
 
A este respeito, a FETRANSPORTES - Federação das Empresas de Transporte do 
Estado do Espírito Santo lançou uma cartilha de gestão de resíduos de transportes que 
fornece a caracterização média para os resíduos de terminais rodoviários. 

 
 
Esta caracterização, que se encontra apresentada no Quadro 7.17, nas folhas a seguir, se 
compõe, além dos tipos de resíduos, a sua classificação de acordo com a NBR 10.004, de 
2004, os tipos de recipientes usados no acondicionamento dos resíduos, sua forma de 
estocagem mais usual e a melhor forma para sua correta disposição final. 
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7.8.2 GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE TRANSPORTES 

 
 
Considerando-se a enorme quantidade de terminais rodoviários e ferroviários existentes – 
e de diferentes portes – e tendo em vista que cada município possui, pelo menos, um 
terminal rodoviário, a obtenção de dados sobre o gerenciamento de resíduos nestas 
instalações tornou-se bastante complexa, principalmente por causa de sua interface com 
os resíduos sólidos urbanos e com os resíduos de Grandes Geradores. 

 
 
Uma alternativa para minorar este problema da escassez de informações, seria a 
incorporação ao processo de licenciamento ambiental destas unidades, de um formulário 
a ser preenchido pelas concessionárias dos terminais. 

 
 
Através destes formulários, as concessionárias seriam obrigadas a fornecer todas as 
informações relativas à geração e ao manejo dos resíduos, o que ainda permitiria ao 
Poder Público exercer um controle ambiental mais rigoroso. 

 
 
7.8.2.1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 

 
 
O Estado do Rio de Janeiro, a exemplo do que ocorre em grande parte do país, é bem 
provido de rodovias, tendo pelo menos um terminal rodoviário em cada município. 

 

Assim, presumivelmente, existem mais de 100 terminais rodoviários no Estado do Rio de 
Janeiro, dos quais muitos são operados por empresas privadas. 

 

Entretanto, como já se frisou neste relatório, os dados relativos à geração de resíduos 
sólidos são inexistentes, apesar de os principais terminais rodoviários serem operadas por 
empresas particulares, passíveis de serem enquadradas na figura de Grande Gerador. 
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Quadro 7.17 – Caracterização para os Resíduos de Terminais Rodoviários 
 
 

 

Tipo de Resíduo 
 

NBR 10004 
 

Acondicionamento 
 

Estocagem Disposição 
Responsabilidade 

 

Lâmpadas fluorescentes 
(vapor de mercúrio / vapor de sódio) 

 
Classe I 

 
Caixa de madeira 

 
Área de contenção 

Empresas licenciadas para 
destinação de resíduos 
contaminados e reciclagem 

Toalhas industriais contaminadas com 
óleos e graxas 

 

Classe I 
 

Tambores 
 

Galpão coberto Lavagem por Empresa 
Licenciada 

EPI’s inservíveis Classe I Tambores Área de contenção Aterro Industrial 
 

Pilhas e baterias elétricas inservíveis 
 

Classe I Lixeiras apropriadas e 
exclusivas 

 

Almoxarifados Devolução para o 
fabricante 

 

Cartucho e tonner 
 

Classe II A Caixas de papelão ou 
madeira 

 

Almoxarifados 
 

Reciclagem 
 

Baterias chumbo-ácido inservíveis 
 

Classe I Caixas de papelão ou 
madeira 

 

Galpão coberto Devolução para o 
fabricante 

 
 
Pneus inservíveis 

 
 

Classe I 

 
 
Granel 

 
 
Depósito fechado 

Devolução para o 
fabricante ou empresa 
licenciada para reciclagem 
/ reaproveitamento 

Embalagens e tambores vazios 
contaminados com óleos, graxas, tintas, 
resinas, cera, massa plástica e 
catalisadores 

 
 

Classe I 
 
Tambores de material 
contaminados 

 
 
Área de contenção 

 
 
Aterro Industrial 

Resíduos e sobras de eletrodos de solda Classe II B Caçambas de sucata Área de contenção Aterro Industrial 
Lama contaminada com óleos, 
combustível e graxas, resultante das 
caixas separadoras 

 
Classe I 

 

Caçamba de material 
contaminado 

 
Área de contenção 

 
Aterro Industrial 

Resíduos contaminados com óleos e 
graxas provenientes do uso do kit de 
emergência e da simulação de emergência 

 
Classe I 

 

Caçambas de material 
contaminado 

 
Área de contenção 

 
Aterro Industrial 

Óleos hidráulicos, lubrificantes saturados e 
efluentes contaminados com óleos e 
graxas 

 
Classe I 

Tanque de armazenamento 
de oleosos e caixas de 
contenção 

 
Área de contenção 

Empresas licenciadas para 
reciclagem / 
reaproveitamento 
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Quadro 7.17 – Caracterização para os Resíduos de Terminais Rodoviários  

 
Continuação 

 

Tipo de Resíduo 
 

NBR 10004 
 

Acondicionamento 
 

Estocagem Disposição 
Responsabilidade 

 

Fluido de freio saturado 
 

Classe I Tanque de armazenamento 
de oleosos 

 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 
 

Líquido de arrefecimento saturado 
 

Classe I Tanque de armazenamento 
de oleosos 

 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 

 
Resíduos de sinistros 

 
Classe II B 

Caçambas de sucata 
metálica e/ou caçambas de 
entulhos 

 
Área de contenção 

 
Aterro Industrial 

 

Fita de impressão 
 

Classe II B Caixas de papelão ou 
madeira 

 

Sala do RA 
 

Reciclagem 
 

Lixo orgânico 
 

Classe II B Caçambas de resíduos 
orgânicos 

 

Área de contenção 
 

Aterro Sanitário 

Resíduos da limpeza da fossa / filtro Classe II B Caixas de fossa / filtro Área de contenção Aterro Industrial 
Papel carbono Classe II B Não aplica Área de contenção Aterro Sanitário 
Resíduos de embalagens (plástico, papel, 
vidro e metal) 

 

Classe II B Caçambas de coleta 
seletiva 

 

Área de contenção 
 

Reciclagem 
 

Equipamentos de limpeza inservíveis 
 

Classe II B Caçambas de resíduos 
orgânicos 

 

Área de contenção 
 

Aterro Sanitário 

Resíduos inservíveis contaminados (lixas, 
flexível extensão para calibração de 
pneus, boina de polimento, esponjas, 
espátula, protetor de roda, bicos de encher 
pneus, discos abrasivos, lâmpadas 
incandescentes, escova, sucatas, etc) 

 
 
 

Classe I 

 
 
 
Caçambas 

 
 
 
Área de contenção 

 
 
 
Aterro Industrial 

Resíduos contaminados com produtos 
químicos (estopas, fita colante, jornais, 
plástico, restos de tinta, etc.) 

 
Classe I 

 

Caçambas de material 
contaminado 

 
Área de contenção 

 
Aterro Industrial 

Embalagens contendo sobras de resina 
endurecida 

 

Classe II B Caçambas de material 
contaminado 

 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 
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Quadro 7.17 – Caracterização para os Resíduos de Terminais Rodoviários  
 

Continuação 
 

Tipo de Resíduo 
 

NBR 10004 
 

Acondicionamento 
 

Estocagem Disposição 
Responsabilidade 

Embalagens vazias de componentes e 
restos de resíduos provenientes do 
processo de manutenção (madeira, 
espuma e isopor) 

 
 

Classe II B 

 
 
Caçambas de Classe II 

 
 
Área de contenção 

 
 
Aterro Industrial 

 

Embalagens de detergentes 
 

Classe II B Caçambas de coleta 
seletiva 

 

Área de contenção 
 

Reciclagem 

Lacres de segurança confeccionados em 
plástico 

 

Classe II B Caçambas de coleta 
seletiva 

 

Área de contenção 
 

Reciclagem 

 
Óleo comestível saturado 

 
Classe I 

 
Caixas de contenção 

 
Próximo ao restaurante 

Empresas licenciadas para 
reciclagem / 
reaproveitamento 

Solventes contaminados com tintas e 
primer 

 

Classe I Caçambas de material 
contaminado 

 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 

Restos de demolição e de construção Classe II B Caçambas para entulhos Próximo da obra Aterro de Inertes 
 
Resíduos de borracha 

 
Classe II B 

 
Tambores 

 
Área de contenção 

Empresas licenciadas para 
reciclagem / 
reaproveitamento 

Lixo Eletrônico Classe II B Não aplica Área de contenção Aterro Industrial 
 

Resíduos de resinas e fibras de vidro Classe I / 
Classe II B 

Caçambas de material 
contaminado 

 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 

Telefones (fixos e móveis) e restos de fios 
de telefonia 

 

Classe II B 
 

Não aplica 
 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 

Filtros de ar e óleo para motores de 
veículos 

 

Classe I Caçambas de material 
contaminado 

 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 

Filtros de papel e de tecido Classe II B Não aplica Área de contenção Aterro Industrial 
Componentes contaminados com óleos e 
graxas 

 

Classe I Caçambas de material 
contaminado 

 

Área de contenção 
 

Aterro Industrial 

Resíduos inservíveis (vidro, plásticos, 
borracha e metais e materiais mistos) 

 

Classe II B 
 

Caçambas de Classe II 
 

Área de contenção 
 

Reciclagem 

FONTE: FETRANSPORTES - FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
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Segundo informações obtidas junto a operadoras privadas, a gestão dos resíduos sólidos 
gerados em seus terminais abrange os seguintes aspectos: 

 
 Responsabilidade pela Coleta 

- em  80% dos terminais a coleta é realizada pelos órgãos municipais de limpeza 
urbana; 

- em 20% por empresas privadas através de contrato. 
 

 Frequência da Coleta 
- diária em 65% das unidades; 
- 2 a 3 vezes por semana em 35% dos terminais. 

 

 Coleta Seletiva 
- 50%  dos  terminais  operados  pela  iniciativa  privada,  realizam  a  segregação  dos 

resíduos antes do descarte final. 
 

 Armazenamento 
- 90% dos terminais utilizam sacos de lixo com capacidade de 100L; 
- 10% armazenam os resíduos em contêineres. 

 
 
Seria importante que houvesse uma atuação mais presente da SEA, em parceria com as 
operadoras de terminais de transportes, desenvolvendo e distribuindo material informativo 
sobre a importância do manejo adequado dos resíduos sólidos, não só em relação à 
reciclagem, mas, principalmente, com respeito à redução da quantidade de lixo gerada. 

 

No que concerne ao transporte de cargas perigosas, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, ao promover uma reestruturação no setor federal de transporte, estabeleceu, em 
seu artigo 22, inciso VII, que compete à Agência Nacional de Transportes Terrestres - 
ANTT regulamentar o transporte de cargas e produtos perigosos em rodovias e ferrovias. 

 

O regulamento brasileiro do transporte rodoviário de produtos perigosos baseia-se nas 
recomendações emanadas pelo Comitê de Peritos em Transporte de Produtos Perigosos 
das Nações Unidas, que são atualizadas periodicamente, e publicadas no Regulamento 
Modelo conhecido como ”Orange Book”, bem como no Acordo Europeu para o Transporte 
Rodoviário. 

 

O transporte rodoviário, por via pública, de produtos que sejam perigosos, por 
representarem risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio 
ambiente, é submetido às regras e aos procedimentos estabelecidos pelo Regulamento 
para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, Resolução ANTT nº 3665/11 e 
alterações, complementado pelas instruções aprovadas pela Resolução ANTT nº 420/04 
e suas alterações, sem prejuízo do disposto nas normas específicas de cada produto. 

 

Os documentos citados especificam exigências detalhadas aplicáveis ao transporte 
rodoviário de produtos perigosos, estabelecendo prescrições referentes à classificação do 
produto, marcação e rotulagem das embalagens, sinalização das unidades de transporte, 
documentação exigida entre outras. 
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A Resolução ANTT 420/04 foi resultado da análise da equipe técnica da ANTT, tendo 
como parâmetro as recomendações internacionalmente praticadas, bem como as 
contribuições encaminhadas pelos agentes envolvidos em toda a cadeia dessa atividade, 
quando da submissão do texto da referida resolução a processos de Audiência Pública. 

 

Em paralelo, o INEA, com base no Decreto 42.159, de 2 de dezembro de 2009, é o 
responsável por conceder as licenças ambientais às empresas que quiserem efetuar o 
transporte de cargas perigosas no Estado do Rio de Janeiro, o que é feito através das 
Normas Operacionais NOP–INEA–26, de 17 de abril de 2015, para transporte rodoviário 
intermunicipal de resíduos perigosos, e a NOP–INEA–28, também de 17 de abril de 2015, 
para transporte rodoviário intermunicipal de resíduos de serviços de saúde. 

 

Observe-se, entretanto, que o Campo de Aplicação das duas normas citadas se restringe 
ao licenciamento de empresas que desejem realizar o transporte rodoviário 
intermunicipal de resíduos, não se aplicando nem ao transporte interestadual, nem 
ao transporte exclusivamente dentro do município. 

 

O INEA também está desenvolvendo meios mais rigorosos de fiscalizar o transporte de 
cargas perigosas já que o translado rodoviário de materiais nocivos, que corresponde a 
pelo menos 2% do transporte pesado no país, ainda é feito em condições inadequadas, 
segundo pesquisa da Confederação Nacional do Transporte. 

 

A Gerência de Risco Ambiental do INEA acredita que nas operações de fiscalização em 
rodovias estaduais, realizadas em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e as concessionárias envolvidas, cerca de 
80% dos  veículos que transportam cargas e resíduos perigosos apresentam alguma 
irregularidade. 

 

A FETRANSPOR – Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro criou o Centro de Serviços Ambientais, que é uma iniciativa voltada 
para o atendimento interno de suas empresas e sindicatos filiados e tem como objetivo o 
aprimoramento da gestão ambiental nas empresas, garagens e terminais de transporte de 
seus afiliados. 

 
 
7.8.2.2 TRANSPORTE FERROVIÁRIO 

 
 
Comparativamente com o restante do país, o Estado do Rio de Janeiro é bem provido de 
ferrovias. 

 

Entretanto, também para este tipo de transporte os dados relativos à geração de resíduos 
sólidos são inexistentes, apesar de as principais ferrovias serem operadas por empresas 
particulares, passíveis de serem enquadradas na figura de Grande Gerador e, 
consequentemente, mais fáceis de serem fiscalizadas pelos órgãos estaduais e 
municipais de controle ambiental. 
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Cabe salientar que, após o programa de privatização do Governo Federal, todas as linhas 
privatizadas da malha sudeste, o que inclui todo o Estado do Rio de Janeiro, passaram a 
fazer exclusivamente o transporte de cargas, em especial o transporte de minérios, 
extinguindo de vez com o transporte de passageiros. 

 

Atualmente, o transporte fluminense de passageiros só subsistiu na área urbana do Rio 
de Janeiro e da Baixada Fluminense, operado pela SuperVia. 

 

O Município de Duque de Caxias é atendido por esta empresa através do ramal de 
Manguinhos (que segue até Guapimirim), com 7 (sete) estações – Duque de Caxias; 
Corte Oito; Gramacho; Campos Elíseos; Jardim Primavera; Saracuruna; e Parque Estrela 
– e do ramal de Saracuruna (que vai até Inhomirim), com mais 4 (quatro) estações: 
Morabi; Imbariê; Manoel Belo; e Parada Angélica. 

 

A SuperVia foi a única empresa a apresentar um Plano de Gestão Ambiental, concluído 
em julho de 2011, mas não fornece elementos significativos ligados ao setor de Resíduos 
Sólidos. 

 

Dentre as ações preconizadas pelo Plano de Gestão Ambiental estão as Ações Corretivas 
nas Estações e as Ações Corretivas nas Linhas, detalhadas nos tópicos a seguir. 

 

 Ações Corretivas nas Estações 
 

O lixo atualmente é recolhido e acondicionado em sacos plásticos e depositado 
temporariamente em locais não apropriados. 
Por isto, a empresa se propõe a realizar adequações nas estações com ampliação da 
quantidade de recipientes para as demandas do dia a dia nos ramais ferroviários e 
preparação de locais adequados para a deposição temporária até o recolhimento. 

 

 Ações Corretivas nas Linhas 
 

Atualmente o lixo doméstico lançado de forma irregular na linha do trem é recolhido 
pela SuperVia e destinado para descarte. No entanto, verifica-se a existência de 
inúmeras áreas com acúmulo de resíduos sólidos, notadamente junto a viadutos e 
passarelas que cruzam a linha férrea. 
A SuperVia adota procedimentos, além das ações de educação ambiental e 
comunicação social, para evitar estes lançamentos e, quando não efetivo, coletar os 
resíduos periodicamente colocando-os em áreas de armazenamento provisório 
adequadas possibilitando posterior coleta pelas empresas de limpeza. 

 
 
Ao lado destes programas de cunho interno, a SuperVia tem convênios e acordos com 
entidades estatais e paraestatais visando a redução ou mesmo a eliminação do 
lançamento clandestino de lixo urbano na malha ferroviária, em especial nas imediações 
das estações de passageiros e nas regiões junto às comunidades lindeiras à faixa de 
domínio. 
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Ainda em termos de transporte de passageiros, não se pode deixar de citar o trem 
metropolitano (metrô) da cidade do Rio de Janeiro, já que este sistema apresenta 
interligações com a SuperVia nas estações Central, São Cristóvão, Maracanã, Triagem e 
Pavuna. 

 

Quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, a concessionária possui um sistema 
bastante eficiente, com permanente limpeza dos carros nas estações finais e com 
quantidade suficiente de papeleiras dispostas em locais visíveis para o usuário, inclusive 
permitindo que a segregação dos resíduos em lixo reciclável e lixo orgânico seja feita na 
fonte geradora. 

 

Porém, não há dados disponíveis sobre o volume de lixo gerado diariamente. 
 
Ratificando a boa gestão de resíduos sólidos, a empresa celebrou, em 2012,  uma parceria 
com o Ministério do Meio Ambiente e com a empresa Descarte Certo para implantar, 
na Estação Carioca, um posto de coleta de lixo eletroeletrônico. 

 
 
7.8.2.3 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO 

 
 
Algumas regulamentações pertinentes à proteção ao meio ambiente e ao controle da 
poluição ambiental em corpos hídricos surgiram por demanda da Marinha do Brasil 
(Diretoria de Portos e Costas – DPC), da ANVISA, do CONAMA ou por influência 
internacional da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios 
(MARPOL). 

 

No entanto, com relação aos resíduos sólidos gerados por transportes aquaviários, ainda 
hoje há dúvidas e pouca integração entre estas entidades, as quais, embora atuem sob 
distintas responsabilidades, têm por propósito a adequação de serviços e a satisfação dos 
clientes quanto à garantia do transporte seguro de pessoas e cargas, sem danos 
ambientais e impactos à saúde humana. 

 

No intuito de aprimorar algumas ferramentas disponíveis para o planejamento, 
acompanhamento e a avaliação dos programas de transportes, principalmente dos 
transportes de passageiros, o Ministério dos Transportes, em parceria com o Centro de 
Formação de Recursos Humanos em Transportes da Universidade de Brasília, buscou 
desenvolver uma metodologia baseada em um conjunto de indicadores de monitoramento 
dos serviços de transportes no país. 

 

No entanto, nenhum indicador foi proposto para identificar aspectos específicos dos 
resíduos sólidos gerados pelos sistemas de transportes, tais como os tipos e a quantidade 
de resíduos sólidos gerados dia a dia, parâmetros estes que são de extrema relevância 
para o controle dos impactos ambientais, uma vez que o descarte, o armazenamento, o 
acondicionamento, o tratamento e a destinação destes resíduos podem interferir 
diretamente nos quesitos operacionais do modal em análise. 
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Quanto às normas internacionais, a Convenção sobre a Responsabilidade Civil em Danos 
Causados por Poluição por Óleo, realizada em Bruxelas, em 1969, teve o intuito de 
estabelecer o limite de responsabilidade civil por danos a terceiros advindos de 
derramamentos de óleo no mar, excluindo-se os derivados claros (gasolina, óleo diesel e 
querosene). Esta convenção foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº 79.437/1977 e 
regulamentada pelo Decreto nº 83.540/1979. 

 

A Convenção sobre a Prevenção da Poluição Marinha por Alijamento de Resíduos e 
Outras Materiais, realizada em 1972 na cidade de Londres, foi internalizada no país pelo 
Decreto nº 87.566/1982. 

 

Esta convenção objetivou promover o controle individual e coletivo de todas as fontes de 
contaminação do meio marinho e o comprometimento especial em relação à adoção de 
medidas possíveis para impedir a contaminação pelo alijamento de resíduos e outras 
substâncias perigosas à saúde humana, que possam prejudicar os recursos biológicos e a 
vida marinha e/ou danificar as condições naturais marítimas. 

 

A Convenção Internacional para Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS) foi adotada 
internacionalmente em 1974, porém, só no ano de 1982 é que promulgada no Brasil 
através do Decreto nº 87.186. Ela trata da segurança da navegação, abordando 
equipamento de comunicação, aberturas de porão, portos de refúgio. 

 

A MARPOL foi adotada em Londres, em 1973, e alterada pelo Protocolo de 1978, relativo 
a esta convenção. Seu texto estabelece regras para prevenção à poluição por óleo, por 
substâncias nocivas transportadas em fardos, contêineres, tanques portáteis ou vagões- 
tanque rodoviários e ferroviários. Foi promulgada pelo Decreto nº 2.508/1998, com os 
seguintes anexos: 

I − Regras para a prevenção da poluição por óleo; 
 

II – Regras para o controle da poluição por substâncias líquidas nocivas a granel; 
 

III – Regras para a prevenção da poluição causada por substâncias danosas 
transportadas por mar sob a forma de embalagens; 

IV − Regras para a prevenção da poluição causada por esgoto dos navios; 
V − Regras para a prevenção da poluição causada pelo lixo dos navios; e 
VI – Regras para a prevenção da poluição do ar causada por navios. 

 
Antes da abordagem sobre resíduos sólidos, é fundamental lembrar que as condições 
sanitárias são relevantes em uma embarcação, pois, somadas a outras atividades, 
contribuem para a geração deste material. 

 

As condições sanitárias em um navio dependem dos cuidados adotados com a entrada, o 
armazenamento e o preparo dos alimentos, mas também incluem a limpeza e as 
inspeções de todos os ambientes internos (individual e coletivo) com água ou produtos 
químicos. 
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Nesse sentido, verifica-se que os possíveis resíduos gerados devem-se às atividades de 
limpeza e conservação dos ambientes interno e externo, tais como resíduos orgânicos 
(alimentos e sanitários), resíduos de serviço de saúde (medicamentos, curativos), 
materiais recicláveis (embalagens de medicamentos e de alimentos), resíduos 
provenientes de limpeza (produtos químicos e de controle de pragas) e resíduos de 
manutenção referentes ao reparo de peças e de equipamentos (materiais sujos com 
óleos, estopas, papelão e serragem, entre outros). 

 

O gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes líquidos nos portos brasileiros não 
atende totalmente às exigências legais, sendo que os portos brasileiros estão em estágios 
distintos quanto à elaboração, aprovação e execução dos planos de gerenciamento desses 
materiais. 

 
 
7.8.2.4 TRANSPORTE AÉREO 

 
 
O serviço de transporte aéreo no país é administrado pela INFRAERO, uma empresa 
pública sediada em Brasília e vinculada à Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 
República. 

 

Em relação à gestão dos resíduos nos aeroportos, a situação é bem mais satisfatória, 
existindo um sistema de controle executado pela INFRAERO e as administradoras dos 
aeroportos que são informadas pelas companhias aéreas. 

 

A organização é maior através da fiscalização da ANVISA e da VIGIAGRO que exigem 
um controle do manejo dos resíduos sólidos pelas empresas coletoras, de transporte e 
destino final, das companhias aéreas de passageiros e cargas e da INFRAERO. 

 

Embora não sejam informadas as quantidades, é possível se obter informações a respeito 
do total de resíduos gerados, da data de implantação dos planos de gerenciamento, do 
número de incineradores e autoclaves em funcionamento, de pilhas e baterias coletadas 
anualmente em unidades ou peso e outras. 

 

A Política de Gestão de Resíduos desenvolvida pela INFRAERO busca conciliar controle 
sanitário e proteção ao meio ambiente, por meio da adoção de tecnologias que permitam 
o tratamento adequado dos resíduos sólidos e a redução dos custos operacionais. 

 

Para planejar melhor as ações de coleta e destinação de resíduos sólidos, em 2011 a 
INFRAERO deu início a um levantamento para agregar, em um único banco de dados, 
informações dos últimos dez anos sobre o gerenciamento de resíduos nos aeroportos. 

 

A ideia é trabalhar com os dados de forma estatística, definindo um indicador mais preciso 
da quantidade de resíduo gerada por passageiro em cada aeroporto. 
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Esse estudo vai contribuir para planejar melhor as ações de coleta – por exemplo, a 
definição do número ideal de contêineres para absorver o lixo – e também para o 
estabelecimento de metas capazes de reduzir a geração de resíduos sólidos. 

 

A gestão de resíduos sólidos é uma atividade que integra o escopo de ações ambientais 
da INFRAERO há vários anos. Os primeiros planos de gerenciamento de resíduos nas 
unidades aeroportuárias foram contratados entre 2000 e 2003. 

 

Com o lançamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, a Empresa iniciou 
a revisão dos planos de gerenciamento de resíduos de todos os aeroportos. Muitos deles 
já estavam alinhados às recomendações da nova legislação, em vários aspectos, 
apresentando inclusive orientações específicas para o tratamento de resíduos com alto 
risco de contaminação. 

 

A prática da coleta seletiva tem-se expandido nos aeroportos da rede. Além de reduzir o 
material destinado aos aterros sanitários, a Empresa contribui para geração de emprego e 
renda, por meio de contratos com cooperativas de catadores. 

 

Os oito aeroportos do Estado do Rio de Janeiro são administrados pela Superintendência 
Regional do Rio de Janeiro e têm a seguinte localização: 

 

 Aeroporto Bartolomeu Lisandro - Campos dos Goytacazes; 
 

 Aeroporto de Macaé - Macaé; 
 

 Aeroporto Santos Dumont - Rio de Janeiro; 
 

 Aeroporto de Jacarepaguá - Rio de Janeiro; 
 

 Aeroporto Antônio Carlos Jobim (Galeão) - Rio de Janeiro; 
 

 Aeroporto Internacional de Cabo Frio – Cabo Frio; 
 

 Aeroporto Regional de Itaperuna - Itaperuna; 
 

 Aeroporto Laélio Baptista – Maricá; 
 
 
A INFRAERO vem desenvolvendo alguns programas de segregação dos resíduos na 
fonte, dos quais podemos destacar o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo e o Aeroporto 
Afonso Pena, em Curitiba. 

 

O modelo de gestão de resíduos recicláveis adotado em Congonhas teve início em 2010, 
com a coleta seletiva solidária nas áreas administrativas, salas de embarque e 
desembarque, corredores e áreas de circulação do público em geral. Posteriormente, 
estendeu seu programa de reciclagem para um processo de coleta seletiva a bordo das 
aeronaves. 

 

A Coordenação de Meio Ambiente expandiu a gestão de resíduos recicláveis para os 
concessionários que atuam no Terminal de Passageiros – lojas, restaurantes, lanchonetes, 
escritórios e outros – e também para as companhias aéreas. 
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Atualmente, as companhias aéreas estão desenvolvendo campanhas de conscientização 
dos passageiros, especialmente dos voos mais longos. 

 
Por sua vez, a INFRAERO está oferecendo todo o aparato necessário para a separação 
do lixo em seus terminais de passageiros. Em pontos estratégicos do aeroporto, visíveis 
para a população em geral, estão dispostos contêineres específicos para resíduos 
recicláveis e não recicláveis. 

 

Também foram distribuídas cartilhas orientando os concessionários sobre a forma 
adequada de armazenar os resíduos para facilitar a identificação: recicláveis em sacos 
transparentes e não recicláveis em sacos pretos. 

 

A coleta seletiva solidária em Congonhas possui ainda um caráter social, pois os resíduos 
recicláveis são encaminhados a cooperativas de catadores conveniadas com a 
INFRAERO. Semanalmente, o total recolhido fica em torno de uma a duas toneladas de 
lixo. 

 

No Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena, existe, há mais de dez anos, um 
trabalho de gestão de resíduos sólidos que visa o aproveitamento da fração orgânica do 
lixo. 

 

Desde 2010, mensalmente são recolhidas, na praça de alimentação, 10 toneladas de 
resíduos orgânicos que antes eram descartadas e, agora, são encaminhadas para 
compostagem fora do aeroporto. 

 

As lixeiras coloridas e identificadas, assim como a comunicação visual em placas 
indicativas, levam os passageiros e visitantes a destinar corretamente os resíduos. 

 

Porém, todo este trabalho é fruto da mobilização da classe aeroportuária que é 
capacitada desde o momento de sua contratação. 

 

No intervalo dos cursos de capacitação obrigatória, a Coordenação de Meio Ambiente do 
Aeroporto de Curitiba transmite orientações sobre segregação de resíduos  na fonte, coleta 
seletiva, tipos de tratamento, destinação correta de resíduos e importância da 
reciclagem para o meio ambiente. 

 

A partir da educação ambiental, os funcionários sentem-se motivados a colaborar e 
passam a divulgar na comunidade as ações desenvolvidas no Aeroporto Internacional de 
Curitiba - Afonso Pena. 

 

Hoje os resíduos são recolhidos por uma empresa que faz a triagem e trabalha em 
parceria com uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis, alternativa 
encontrada para o repasse, aos catadores, do dinheiro arrecadado com os resíduos, uma 
vez que a Associação não dispõe de galpão para separação do lixo. 

 

Segundo informações da INFRAERO em seu documento interno, datado de 2011, 
"Resíduos Sólidos Gerados por Aeroporto", os aeroportos do Rio de Janeiro geraram as 
quantidades de resíduos apresentadas no quadro, a seguir. 
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Quadro 7.18 – Resíduos Gerados na Superintendência Regional do Rio de Janeiro 
 

 
Aeroporto Resíduos Gerados 

kg/mês) 
Ano do 
PGRS 

Resíduos para Cooperativas 
(Kg/mês) 

Antônio Carlos Jobim (Galeão) 415.166 2.006 30.000 
Santos Dumont 97.500 2.006  
Bartolomeu Lisandro (Campos) 1.100 2.004  
Jacarepaguá 13.543 2.003 7.200 
Macaé 7800 2.007  

FONTE: INFRAERO – 2.011. 
 
 
Da observação do quadro anterior, vê-se que os dados de resíduos sólidos coletados 
variam de acordo com o porte dos aeroportos, do sistema de controle e gerenciamento 
dos resíduos sólidos e da implantação / atualização do PGRS. 

 

No caso da regional do Rio de Janeiro, além de não haver disponibilidade de dados para 
os aeródromos de Maricá, Itaperuna e Cabo Frio, constatou-se que o Aeroporto 
Internacional do Galeão é aquele que gera e coleta mais resíduos sólidos, 
comparativamente com os demais desta regional, seguido do Aeroporto Santos Dumont e 
de Jacarepaguá. 

 

No PGRS de 2006, não foram encontrados registros para o percentual de resíduos como 
pneus, óleos lubrificantes/combustíveis, embalagens de óleos lubrificantes/combustíveis, 
filtros de óleo/combustível, trapo e estopa contaminados com óleos e graxas, cartuchos e 
tonners de impressão, além dos eletroeletrônicos. 

 

Com relação ao tratamento e à disposição final, observou-se que todos os aeroportos que 
separam os resíduos sólidos em diversos tipos de materiais não abordam sobre o 
encaminhamento para tratamento e disposição final. 

 

No caso dos resíduos de serviços de saúde, fica evidente que quando há incineradores e 
autoclaves, os RSS são tratados nestes equipamentos. Porém, não há informações 
precisas com respeito a quanto cada equipamento trata, pois não há detalhamento dos 
dados neste sentido. 

 

Quando o aeroporto realiza a segregação dos resíduos sólidos recicláveis e há 
cooperativas de coleta, esses materiais são encaminhados para estas organizações, 
como é o caso dos aeroportos de Galeão e Jacarepaguá. 

 
 
7.9 RESÍDUOS DE MINERAÇÃO – RSMin 

 
 
O setor de mineração e, consequentemente, seus resíduos, se acha dividido em dois 
grandes setores, a saber: 
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Mineração de Substâncias Não Energéticas 

 
Grupo composto basicamente pela exploração e beneficiamento de metais, rochas 
ornamentais, areias e terras diatomáceas. 

 
 
Mineração de Substâncias Energéticas 

 
Grupo que engloba a exploração e produção de petróleo e gás natural no território 
brasileiro, assim como o refino de petróleo e de produção de energia a partir de 
combustíveis fósseis. 

 
 
O primeiro setor tem grande importância social e econômica para o país, respondendo por 
4,2% do PIB e 20% das exportações brasileiras. Além disso, é responsável por 1 milhão 
de empregos diretos – 8% dos empregos da indústria – e também está ligado à base de 
várias cadeias produtivas, conforme definido no Plano Nacional de Mineração, com 
horizonte até o ano 2030. 

 
 
O Brasil produz cerca de 80 substâncias minerais não energéticas, destacando-se, entre 
outras, as produções de nióbio, minério de ferro, bauxita e manganês. 

 
 
Embora seja um importante produtor mundial de várias substâncias, o país depende da 
importação de minerais que são essenciais para a economia, como o carvão metalúrgico 
(ver Quadro 7.19). 

 
 
Outro exemplo típico desta dependência é o fato de o Brasil ser o quarto maior 
consumidor de fertilizantes, mas contribuir com apenas 2% da produção mundial, 
importando 91% do potássio e 51% do fosfato utilizados na produção destes insumos 
agrícolas. 

 
 

Quadro 7.19 – Posição Estratégica do Brasil quanto à Produção de Minérios 
 

 
Exportador Importante 

 
Exportador 

 
Autossuficiente Importador e 

Produtor 
 

Importador 

 
Nióbio 

 
Níquel 

 
Calcário 

 
Fosfato Carvão 

Metalúrgico 
Minério de Ferro Magnésio Diamante Industrial Diatomita Potássio 
Manganês Caulim Titânio Zinco Enxofre 
Tantalita Estanho Cobre  Terras Raras 
Grafite Vermiculita Tungstênio   

Bauxita Cromo Talco   

Rochas Ornamentais Ouro    
Fonte: IBRAM – Informações e Análises da Economia Mineral Brasileira, 2010. 
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Por sua vez, o setor de exploração e produção de petróleo e gás natural, somado aos 
setores de geração de energia a partir de combustíveis fósseis e do refino de petróleo, 
também tem grande importância social e econômica para o país, pois fornece uma das 
parcelas mais significativas da matriz energética do Brasil, induz o investimento na 
economia nacional e está na base de várias cadeias produtivas, como é o caso das 
indústrias de materiais plásticos. 

 
 
Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (2010), o petróleo e seus derivados, 
juntamente com o gás natural, correspondem a 46,6% da energia gerada no país. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.68 – Composição da Matriz Energética Brasileira 
FONTE: EPE, 2010. 

 
 
Uma das questões cruciais para a qualidade do trabalho foi, sem dúvida, a obtenção de 
dados estatísticos confiáveis. 

 
 
Por isso, buscou-se trabalhar com base em pesquisas de órgãos conceituados que 
refletissem números condizentes com a realidade do Estado do Rio de Janeiro no que 
tange a exploração mineral. 
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Para o presente trabalho usou-se como base os dados obtidos em pesquisa realizada 
pelo Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), mais especificamente na avaliação 
do Cadastro de Atividades Minerais (CAM). 

 
 
7.9.1 RECURSOS MINERAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
 
O perfil da mineração fluminense está longe daquela mineração tradicionalmente 
reconhecida no País, fundamentada nas commodities e nas grandes minas, que tem 
características essencialmente exportadoras de matérias-primas, principalmente os 
minerais metálicos. 

 
 
A mineração no Estado do Rio de Janeiro possui um aspecto definido pelos especialistas 
como “mineração social”, já que o setor concentra esforços em fornecer bens minerais 
para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da infraestrutura. 

 
 
Observando-se os dados da Figura 7.69, percebe-se que a contribuição da região sudeste 
é significativa no que tange à produção mineral do país, respondendo por 51% da produção 
nacional. Porém, quando se estratifica os dados, percebe-se que a contribuição do Estado 
não é tão significativa no que tange à produção mineral do país, correspondendo a 
apenas 3% da produção regional, ou seja, 1,5% da produção mineral do país. 

 
 

  

Figura 7.69 - Participação na Produção Mineral 
Região Sudeste no Brasil Estados na Região Sudeste 

FONTE: Anuário Mineral Brasileiro, 2010. 
 
 
Especificamente no que concerne ao Município de Duque de Caxias, a produção mineral 
está restrita apenas à extração do coríndon (óxido de alumínio), mineral muito usado 
como abrasivo para polimento, assim como à extração de gnaisses e granitos que ocorrem 
em todo o Estado. 
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Outro aspecto interessante a respeito do município é que, apesar de contar com 38 
empresas dedicadas ao beneficiamento e comercialização de mármore, Caxias não 
aparece como local de ocorrência de rochas ornamentais. 

 
 
De forma similar, Caxias abriga mais de 20 estabelecimentos dedicados à 
comercialização de cerâmicas, mas não aparece entre os principais extratores de argila. 

 
 
Porém, se o município não se encontra em posição de destaque na extração de minerais 
não energéticos, no campo de refino e beneficiamento de petróleo e gás natural ele 
consta como um dos principais elementos, graças à presença da REDUC. 

 
 
Com base no exposto, os setores considerados como relevantes para a geração de 
resíduos no Estado do Rio de Janeiro são, basicamente: 

 

• Mineração de não metálicos, em especial a extração de rochas ornamentais; e 
 
• Produção, exploração e refino de petróleo e gás natural. 

 
 
7.9.2 GERAÇÃO DE RESÍDUOS DE MINERAÇÃO 

 
 
Até a publicação da Lei Federal n° 12.305 / 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – PNRS, os resíduos de mineração faziam parte do grupo de resíduos 
industriais, sendo que boa parte deles, por serem inertes (Classe II B) ou não inertes 
(Classe II A), acabavam sendo contabilizados na categoria de resíduos sólidos urbanos 
ou simplesmente eram ignorados. 

 
 
Por esta razão, os dados específicos relativos à geração de cada um dos setores destes 
resíduos são praticamente inexistentes, restringindo-se a algumas informações esparsas. 

 
 
7.9.2.1 RESÍDUOS ORIUNDOS DA MINERAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS NÃO ENERGÉTICAS 

 
 
Na mineração de substâncias não energéticas, grandes volumes e massas de materiais 
são extraídos e movimentados. A quantidade de resíduos gerada pela atividade depende 
muito do processo utilizado para extração do minério, da concentração da substância 
mineral estocada na rocha matriz e da localização da jazida em relação à superfície. 

 

Na atividade de mineração, existem dois tipos principais de resíduos sólidos: os estéreis, 
que são os materiais escavados, gerados pelas atividades de lavra (não têm valor 
econômico e ficam geralmente dispostos em pilhas) e os rejeitos que são resíduos 
resultantes dos processos de beneficiamento a que são submetidos os minerais. 

 

Estes processos têm a finalidade de padronizar o tamanho dos fragmentos, remover 
substâncias associadas sem valor econômico, aumentando a pureza do produto final. 
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Existem  ainda  outros  resíduos,  constituídos  por  um  conjunto  bastante  diverso  de 
materiais, tais como efluentes do tratamento de esgoto gerado nas plantas de mineração, 
carcaças de baterias e pneus utilizados pela frota de veículos, provenientes da operação 
das plantas de extração e de beneficiamento das substâncias minerais. 

 

A quantificação do volume de resíduos sólidos gerados pela atividade de mineração é 
difícil devido à complexidade e à diversidade das operações e das tecnologias utilizadas 
nos processos de extração e beneficiamento das substâncias minerais. 

 

Além disso, as informações estão dispersas entre várias agências governamentais, tanto 
no âmbito federal quanto nos estados. Não existe, por exemplo, um controle sistemático e 
em escala nacional sobre a quantidade de estéreis gerados pela atividade de mineração. 

 
 
Estéreis da Mineração Não Energética 

 
No caso específico do Rio de Janeiro os setores da mineração que mais causam 
impactos ao meio ambiente levando-se em consideração a sua extração são a extração 
de calcário e argila para fabricação de cimento (Figura 7.70); a extração de brita 
(Figura 7.71); a extração de argila para fabricação de produtos cerâmicos (Figura 7.72); 
e a extração de rochas ornamentais (Figura 7.73). 

 
  

FIGURA 7.70 – Extração de Calcário FIGURA 7.71 – Extração de Brita 
 
 

  
FIGURA 7.72 – Extração de Argila FIGURA 7.73 – Extração de Rochas 
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Entretanto, em termos de resíduos sólidos, os estéreis, via de regra, são devolvidos à 
cava aberta, não acarretando maiores danos ao meio ambiente. 

 

Nota-se, porém, que o conjunto de operações técnicas coordenadas para extrair as 
substâncias minerais e obter o aproveitamento industrial das jazidas, por si só, já 
possui riscos ambientais consideráveis. 

Atrelado a essa característica, o setor ainda necessita de grande área física para 
desenvolver sua atividade, normalmente associada à derrubada de árvores, à remoção 
de solos e à dispersão da fauna, causada principalmente pelas fortes explosões 
inerentes aos processos de extração. 

Somando-se aos fatores de riscos mencionados anteriormente, o setor gera uma grande 
quantidade de estéreis que, quando não dispostos adequadamente, acabam por 
causar danos ao ambiente. 

Além da disposição na área de extração, também é comum observar-se a deposição 
de estéreis às margens das vias e estradas onde as lavras estão localizadas. 

Normalmente, a disposição inadequada está associada a métodos extrativos antiquados 
que, além de serem pouco lucrativos, também provocam danos ao meio ambiente e 
à saúde dos trabalhadores envolvidos no processo. 

Uma forma eficaz de reverter esse processo e melhorar a imagem do setor é buscar 
tecnologias mais eficazes de produção, bem como tratar adequadamente os estéreis 
gerados. 

No Estado do Rio de Janeiro, verifica-se que pouco ou quase nada, tem sido feito no 
sentido de ordenar e regular a disposição ou mesmo o aproveitamento dos estéreis, em 
que pese ações pontuais das regionais do INEA. 

 
Rejeitos do Beneficiamento de Rochas 

 
Os rejeitos do beneficiamento de rochas são constituídos basicamente pelo pó de 
pedra proveniente do corte dos blocos extraídos na área de lavra. 

Como o corte destas rochas é muito abrasivo, há a necessidade de lançar água fria 
sobre a serra e o pó de pedra gerado é carreado pelo fluxo de água, para depois ser 
depositado num tanque. 

Da mesma forma que na lavra, processos antiquados lançavam o pó de pedra 
diretamente no corpo receptor, sem nenhum tipo de tratamento, provocando o 
assoreamento do leito dos rios e causando enchentes nos trechos a montante e afetando 
de modo decisivo a fauna aquática da região. 

Embora não haja números disponíveis para este tipo de rejeito, estima-se que seja 
gerada uma quantidade significativa, pois, segundo dados da última edição do Anuário 
Mineral Brasileiro (DNPM, 2010), foram processadas, no ano de 2009, 74.389 
toneladas de rochas ornamentais e a produção beneficiada foi de apenas 20.994 
toneladas. 
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No caso de Caxias, é importante que se faça um controle mais eficiente deste setor, 
tendo em vista que, como se citou anteriormente, o município conta com inúmeras 
marmorarias, muitas das quais efetuam, em solo caxiense, o corte dos blocos de 
mármore provenientes de Santo Antônio de Pádua e até mesmo do Espírito Santo. 

 

Porém, é importante frisar que tudo o que até então permanece tratado como rejeito, 
resíduo ou passivo da atividade mineral, pode (e deve) ser qualificado como estoque 
remanescente, dada sua aptidão para o aproveitamento na confecção de produtos. 

 
 
Rejeitos do Beneficiamento de Outros Minérios 

 
De acordo com dados do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM (2006), 
as 14 substâncias constantes do Quadro 7.20 a seguir são as responsáveis pela 
geração de 90% dos rejeitos da produção mineral brasileira. 

 
 

Quadro 7.20 – Produção Bruta e Produção Beneficiada de Substâncias Minerais 
 

Substâncias Produção Bruta Produção Beneficiada 

Ferro 376.195.336 280.553.913 
Calcário 80.379.623 71.321.864 
Titânio 36.253.585 179.297 
Fosfato 34.533.549 5.450.058 
Bauxita 31.194.142 20.307.425 
Ouro 28.369.266 38 
Estanho 24.041.692 23.510 
Cobre 18.190.048 440.133 

 
 

Quadro 7.20 – Produção Bruta e Produção Beneficiada de Substâncias Minerais 
continuação 

 

Substâncias Produção Bruta Produção Beneficiada 

Zircônio 13.439.387 25.451 
Nióbio 12.633.102 107.344 
Caulim 6.621.824 2.318.515 
Manganês 6.429.393 3.862.012 
Níquel 4.849.504 87.586 
Zinco 2.207.857 387.152 

Fonte: DNPM, 2006. 
 
 

Destas substâncias, para o Estado do Rio de Janeiro têm maior relevância o ferro, por 
causa das três grandes siderúrgicas instaladas, o calcário, usado nas cimenteiras e na 
construção civil, e o caulim, por causa das cerâmicas. 
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Porém, como visto em tópico anterior, para o município de Duque de Caxias este tipo 
de rejeito não apresenta maior significado, ficando restrito aos resíduos de calcário 
(construção civil) e de caulim (cerâmicas). 

 
 
7.9.2.2 RESÍDUOS ORIUNDOS DA MINERAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENERGÉTICAS 

 
 
Como já se mencionou neste documento, o Estado do Rio de Janeiro é o maior produtor 
de petróleo e gás natural do Brasil sendo responsável pela produção de 68,4%  do petróleo 
nacional e de 34,8% da geração de gás natural. 

 

Dentro deste contexto, Duque de Caxias aparece como um dos principais produtores de 
petróleo refinado, graças à REDUC que, sozinha, responde por 10,9% do refino de 
petróleo, sendo responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior 
processamento de gás natural do Brasil. 

 

Sendo assim, o presente tópico abordará a geração de resíduos em todas as fases da 
mineração de petróleo e gás natural, desde a extração até o refino. 

 

Os métodos de perfuração para a extração do petróleo e gás natural normalmente 
utilizados, são a percussão e rotativo. 

 

No método a percussão, as rochas são golpeadas por uma broca pontiaguda de aço com 
movimentos alternados ocasionando fraturamento ou esmagamento. Periodicamente é 
preciso remover os detritos cortados pela broca, o que é conseguido através da descida 
no poço de um tubo equipado com uma alça na sua extremidade superior e uma válvula 
na inferior (caçamba). 

 

A válvula de fundo é alternadamente aberta e fechada por uma haste saliente que bate 
contra o fundo do poço quando a caçamba está sendo movimentada. Isto provoca a 
entrada na caçamba dos detritos, que são retirados do poço. 

 

O método rotativo emprega uma tecnologia diferente. Neste, a broca é girada e 
comprimida sobre as formações, que se fragmentam. Esses fragmentos são carreados 
por um fluido, conhecido como lama de perfuração, que é injetado pelo interior de tubos 
de aço até o fundo do poço, retornando à superfície pelo espaço anular entre o poço e as 
paredes externas da tubulação. O fluido é separado dos cascalhos em peneiras 
vibratórias, retornando aos tanques e, se preciso, é tratado, sendo reinjetado no poço, 
operando-se assim em circuito fechado. 

 

À medida que o poço vai sendo aprofundado, novos tubos de aço vão sendo conectados 
à coluna que se encontra no poço. 
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FIGURA 7.74 – Perfuração de Poços de Petróleo – Método Rotativo 
FONTE: MME – 2.011 

 
 
Rejeitos da Exploração e Produção do Petróleo e Gás Natural 

 
Como mencionado, os fragmentos das rochas cortados pela broca (cascalhos) são 
carreados pela lama de perfuração até as peneiras vibratórias na superfície, onde são 
separados e descartados em um dique. 

 

Por não haver uma remoção total do fluido impregnado nos cascalhos, estes podem 
conter contaminantes, tais como: 
• Metais pesados; 
• Alta salinidade, uma vez que os fluidos, em sua maioria têm sais em sua 

composição, cujo objetivo é o de minimizar o inchamento das formações argilosas 
perfuradas, promovendo a estabilidade do poço; 

• Óleos e graxas; 
• Elementos que causam Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO); 
• Elementos que causam Demanda Química de Oxigênio (DQO); 
• Elementos que causam alcalinidade. 
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Os processos mais comuns para a disposição desta lama são a impermeabilização de 
diques de perfuração e a disposição em aterros. 

 
Estes resíduos, a depender do tipo de fluido de perfuração utilizado, podem conter 
produtos tóxicos, conforme visto anteriormente. Sem uma proteção adequada, estes 
rejeitos que possuem produtos químicos, metais pesados e sais, com o tempo podem 
percolar através da formação, indo atingir o lençol freático. Com o término  dos trabalhos 
de perfuração, esses rejeitos devem receber uma disposição adequada, a fim de 
minimizar a agressão ao meio ambiente. 

 

No Rio de Janeiro, os poços perfurados são off-shore, em sua maioria, e a lama de 
perfuração é coletada e transportada para tratamento em terra. 

 

Também as borras oleosas são resíduos típicos das operações de exploração e 
produção (E&P) on-shore ou off-shore e são resíduos sólidos perigosos, de 
consistência pastosa e de composição química complexa, apresentando uma série de 
compostos químicos, com destaque para os asfaltenos, resinas e os hidrocarbonetos 
policíclicos aromáticos, além da presença de alguns metais pesados. 

 

Outros resíduos típicos são os produtos químicos e suas embalagens, que são 
demandados para emulsificação, controle da corrosão, entre outros. Entretanto, apesar 
de a geração destes resíduos ter crescido nos últimos anos, houve uma evolução nos 
processos de recuperação destes resíduos produzindo um abatimento acentuado na 
quantidade final de rejeito a ser destinada. 

 

Com a crescente demanda de derivados de petróleo, houve também o crescimento da 
geração dos rejeitos provenientes da exploração e produção (E&P) de combustíveis 
fósseis, como indica a Figura 7.75. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.75 – Produção de Poços e Gás Natural – Geração de Resíduos 
FONTE: MME – 2.011 
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Observe-se, entretanto, que as operações on-shore correspondem a, 
aproximadamente, 2/3 da geração de resíduos perigosos do segmento analisado, o 
que demonstra que a quantidade de resíduos gerada na exploração e produção está 
relacionada com a idade e o número de poços, e não com a produção. 

 
 
Rejeitos da Geração de Energia a partir do Petróleo e Gás Natural 

 
No nosso país, as usinas termelétricas desempenham relevante papel para a 
segurança e confiabilidade do parque de geração hidrotérmico, reduzindo o risco de 
déficit de energia, dada a sua maior disponibilidade para geração de energia elétrica, 
posto que independem de sazonalidades. 

 

Estas usinas são as principais fontes de suprimento elétrico existentes em condições 
de atender às ordens de despacho pleno por parte do Operador Nacional do Sistema - 
ONS, considerando a evolução da diversidade do Sistema. 

 

Atualmente, o Estado do Rio possui 10 usinas térmicas convencionais a partir de 
combustíveis fósseis, chegando a uma potência instalada superior a 6.500 megawatts. 

 

Em Duque de Caxias, a Petrobrás implantou a Usina Governador Leonel Brizola com 
potência instalada de 1.058 MW. Construída junto à Refinaria Duque de Caxias 
(Reduc), a Usina permitiu que o estado do Rio de Janeiro, que até 1999 importava 
cerca de 60% da energia elétrica consumida, passasse a ter um excedente de 20% na 
capacidade de geração elétrica em relação ao consumo. 

 

A evolução da geração de resíduos no setor de geração de energia em território 
nacional a partir de combustíveis fósseis está apresentada na Figura 7.76. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.76 – Energia a partir de Combustíveis Fósseis – Geração de 
Resíduos 

FONTE: MME – 2.011 
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A  grande  variação  da  quantidade  de  resíduos  durante  o  período  apurado  está 
relacionada à entrada e saída de operação das unidades. Nos anos de 2009 e 2010, 
ocorreu o menor número de horas operadas nas unidades quando comparado ao ano 
de 2008 dado que a operação das termelétricas é em função da demanda do ONS. 

Conforme se pode ver da Figura 7.77, a maior parte dos resíduos perigosos gerados no 
ano de 2010 foi encaminhada para incineração, devido às propriedades e 
características dos mesmos, tendo em vista que muitos resíduos químicos são 
gerados, especialmente no tratamento das águas e nos processos anticorrosão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7.77 – Rotas de Abatimento de Resíduos Perigosos Gerados nos 
Processos de Geração de Energia no Brasil 

FONTE: MME – 2.011 
 

 
Rejeitos do Beneficiamento do Petróleo e Gás Natural - Refino do Petróleo 

 

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP): “O refino de petróleo é, 
basicamente, um conjunto de processos físicos e químicos que objetivam a 
transformação dessa matéria-prima em derivados. Ele começa pela destilação 
atmosférica, que consiste no fracionamento do óleo cru a ser processado em toda e 
qualquer refinaria. Tal operação é realizada em colunas de fracionamento, de 
dimensões variadas, que possuem vários estágios de separação, um para cada fração 
desejada”. 

Conforme o estágio de separação do petróleo e a capacidade operacional da refinaria, 
são produzidos diversos tipos de derivados a serem encaminhados diretamente para o 
mercado consumidor, como: gasolina, diesel e querosene, sendo que, para cada tipo 
de produto, existe uma gama específica de resíduos, a maioria dos quais perigosos. 

Dentre os vários setores da indústria do petróleo e gás natural, as operações de refino 
são reconhecidas na literatura como parte predominante na geração de resíduos 
perigosos, devido ao número elevado de operações envolvidas na manufatura da 
matéria-prima e da diversidade de produtos, como se pode ver da figura abaixo. 
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FIGURA 7.78 – Esquema Geral de uma Refinaria 
Resíduos Sólidos da Atividade de Mineração Energética 

FONTE: MME – 2.011 
 
 

A geração de resíduos se dá tanto nas unidades de processos quanto nas unidades 
auxiliares, verificando-se que, além de serem gerados em grande quantidade, 
possuem características qualitativas as mais diversas. 

 

Como os processos de refino variam de acordo com a matéria prima e com os tipos 
de produtos que se pretende obter, não há como se mostrar um fluxo padrão. 

 

Por isto, será adotado um fluxograma hipotético, similar ao da REDUC onde, além de 
se mostrar a sequência dos processos, serão identificados os pontos de geração de 
resíduos perigosos (ver Figura 7.79 na página a seguir). 

 

Complementando os locais de geração de resíduos, apresentamos no Quadro 7.21 os 
diferentes resíduos perigosos que são gerados em cada um dos pontos identificados. 
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Quadro 7.21 – Geração de Resíduos no Processo de Refino de Petróleo 
 

Nº Etapa do Refino Tipo de Resíduo Características 
 

1 
 
Dessalinização 

 
Lama do dessalinizador Areia,  ferrugem,  água,  metais,  argila, 

óleo emulsionado 
2 Coqueamento Resíduo de coque Partículas de carbono e HC 

 
3 

 
Craqueamento catalítico 

Catalisador exausto 
Finos do catalisador exausto 

Metais pesados do óleo cru e HC 
Silicato de alumínio e metais 

 
4 Hidrocraqueamento 

catalítico 
 
Finos do catalisador exausto 

 
Metais pesados e HC 

5 Hidrotratamento Finos do catalisador exausto Silicato de alumínio e metais 

6 Alquilação Lama de alquilação neutralizada Ácido sulfúrico e HC 
 

7 
 
Isomerização 

 
Lama da isomerização Cloreto  de  cálcio  (Neutralização  do 

HCl) 
8 Reforma catalítica Finos do catalisador exausto Silicato de alumínio e metais 

 
9 

 
Tanques de estocagem 

 
Lama de fundo Areia,  ferrugem,  água,  metais,  argila, 

óleo emulsionado 
 

Os principais resíduos gerados no processo de refino são os seguintes: 
 
 Lama de dessalinização: dentre os componentes perigosos destaca-se o benzeno; 

 
 Resíduos do coqueamento retardado: a periculosidade deste resíduo  está associada 

aos hidrocarbonetos de elevado peso molecular em sua estrutura química. 
 

 Catalisador exausto do craqueamento catalítico: considerado perigoso devido aos 
hidrocarbonetos da corrente de alimentação, aos produtos das reações de reforma, 
inclusive o benzeno, e aos metais que compõem o catalisador. 

 

 Catalisador exausto do hiodrocraqueamento catalítico e do hidrotratamento: 
periculosidade devida aos metais pesados como cobalto, níquel e molibdênio. 

 

 Resíduos da alquilação: catalisador exaurido com periculosidade devida à 
característica corrosiva do ácido sulfúrico e lama de lavagem cáustica com 
periculosidade associada aos hidrocarbonetos presentes em sua composição. 

 

 Resíduos da Isomerização: catalisadores contendo platina ou cloreto de platina, 
suportados em alumina e argilas de tratamento com periculosidade associada à 
presença de hidrocarbonetos, como o benzeno. 

 

 Catalisador exausto da reforma catalítica: possui como constituintes perigosos os 
hidrocarbonetos presentes da corrente de alimentação dentre eles o benzeno, 
tolueno e o xileno, além de metais pesados. 

 

 Lama de fundo dos tanques de armazenamento: presença de compostos tais como 
o benzeno, o tolueno, o etilbenzeno e o xileno, além do enxofre e de alguns metais. 
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FIGURA 7.79 – Esquema Geral de uma Refinaria - Identificação de pontos de geração de resíduos perigosos 
FONTE: Canejo, Carlos Eduardo - Gestão de resíduos perigosos em refinarias de petróleo –   2.009 

199 
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Além dos resíduos gerados no processo de refino, existem os resíduos gerados nos 
processos de serviços, considerados como processos auxiliares, tais como: 
 Lamas da estação de tratamento de efluentes: ricos em compostos orgânicos tais 

como hidrocarbonetos e fenóis, metais pesados e sais. 
 Lama  dos  trocadores  de  calor:  presença  de  compostos  de  cromo  e  chumbo, 

provenientes de aditivos químicos. 
 Soda exausta: alta reatividade e elevada alcalinidade. 
 Resíduos de enxofre: enxofre e amina fora das especificações. 

 
Para efeito prático deste Plano apresentamos o inventário de resíduos da Refinaria de 
Duque de Caxias (REDUC) do ano de 2003, com o intuito de se avaliar a 
caracterização e o quantitativo de resíduos sólidos perigosos gerados. 

 

Pelo que foi possível constatar, a discriminação dos resíduos não segue o padrão 
normativo da NBR 10.004, por isso, a identificação prática e quantitativa dos resíduos 
dos resíduos torna-se deficiente. Também não há discriminação dos resíduos  de acordo 
com seus processos originários, forma de caracterização apresentada anteriormente. 

 

O Quadro 7.22 abaixo apresenta as informações obtidas no inventário da REDUC 
relativo ao ano de 2003. 

 

Quadro 7.22 – Geração de Resíduos Perigosos na REDUC em 2003 
 

RESÍDUOS Quant. (t/ano) 
Argila contaminada com óleo 1.508,57 
Borra oleosa 58.678,72 
Terra contaminada 3.398,45 
Óxido de ferro 21,34 
Refratários 35,00 
Resíduos diversos 152,04 
Coque do gasóleo 102,95 
FONTE: Inventário Anual da REDUC, 2003. 

 
Após a análise dos dados do quadro anterior, é possível constatar que não há muitas 
informações que possibilitem discriminar a tipologia dos resíduos gerados na REDUC, 
levando a crer que os diversos resíduos perigosos avaliados são agrupados e 
identificados somente como borra oleosa, apesar de possuírem diversas características 
que os diferenciam. 

 

Pelas dificuldades encontradas para obtenção de valores de geração dos resíduos aqui 
avaliados, foi possível constatar deficiências nos modelos de gestão que hoje vigoram, 
tanto na gestão do empreendedor, quanto na gestão do Estado, que deveria, através 
de seu órgão ambiental, possuir controle atualizado da geração, do volume e da 
tipologia destes resíduos, fato que não ocorre. 
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Ressalte-se que deveria ser de interesse do empreendedor caracterizar a geração de 
seus resíduos de acordo com os processos originários, pois assim poderiam ser 
tomadas medidas para minimizar sua geração ou até mesmo recuperar os resíduos 
gerados. 

 

Da mesma forma, deveria ser de interesse do órgão ambiental cobrar a correta 
caracterização dos resíduos, para melhor controlar o fluxo de tratamento e destinação 
final dos mesmos, não deixando brechas para caracterizações equivocadas e fluxos de 
gestão que podem pôr em risco o meio ambiente e a sociedade. 

 

Concluindo este diagnóstico, por absoluta falta de dados específicos, inclusive após 
pesquisar os dados disponíveis do órgão estadual de controle ambiental, apresentamos 
a seguir a geração global de resíduos sólidos perigosos no setor de refino de petróleo 
no Brasil, relativo ao ano de 2011 (Figura 7.80), assim como as quantidades  de resíduos 
destinadas (Figura 7.81). 

 

 

FIGURA 7.80 – Geração de Resíduos Sólidos Perigosos no Setor de Refino 
de Petróleo no Brasil 

 

FIGURA 7.81 – Abatimento de Resíduos Sólidos Perigosos no Setor de 
Refino de Petróleo no Brasil 

FONTE: MME – 2.011 
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A análise conjunta das Figuras 7.80 e 7.81 permite verificar que a variação das 
quantidades de resíduos gerados não é função do volume processado. 

 

Assim, pode-se inferir que a geração de resíduos perigosos é função das tecnologias 
de processo empregadas, características dos óleos a serem refinados e do número de 
operações de limpeza e de manutenção, uma vez que a capacidade de refino do 
parque brasileiro não variou significativamente nos últimos anos e as unidades visam 
sempre usar a capacidade máxima de refino, por simples questões de produtividade e 
rentabilidade. 

 

A comparação das figuras permite ainda verificar que a quantidade de resíduos 
destinada ano a ano é diferente da quantidade gerada. 

 

Isso se deve às operações de armazenamento, conforme práticas tradicionais de 
gerenciamento de resíduos e também, a necessidade de ganho de escala para melhoria 
de preços dos serviços de tratamento ou disposição final. 

 

O refino de petróleo se vale de várias tecnologias para abatimento dos seus resíduos 
gerados. 

 

Para facilitar o entendimento, tais tecnologias foram agrupadas nas seguintes 
operações: 

 Disposição em aterros; 
 Tratamento biológico; 
 Incineração; 
 Reciclagem; 
 Recuperação; 
 Reuso como Combustível; e 
 Outros. 

 
Na categoria “Outros”, foram incluídas as demais tecnologias, que não aquelas já 
citadas, e as operações que utilizam mais de uma tecnologia para o efetivo tratamento 
dos resíduos. 

 

A Figura 7.82 apresenta a evolução do uso das tecnologias de tratamento de resíduos 
no período de 2008 a 2010. 

 

Verifica-se que o setor de refino vem buscando diminuir a disposição de resíduos em 
aterro ao longo do tempo monitorado. 

 

Em 2008, aproximadamente, 26% dos resíduos foram destinados para aterros e, em 
2010, este valor foi de aproximadamente, 17%, um terço menor. 

 

Verifica-se ainda aumento no uso de alternativas de reciclagem, recuperação e reuso 
e, em 2010, quase metade dos resíduos foram destinados a estas rotas. 
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FIGURA 7.82 – Rotas de Abatimento de Resíduos Perigosos 
Gerados nos Processos de Refino de Petróleo no Brasil 

FONTE: MME – 2.011 
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CAPÍTULO 8 – GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

NO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS – DIAGNÓSTICO 
 
 
Neste capítulo, será apresentado o Diagnóstico da Gestão dos Resíduos Sólidos para 
cada uma das tipologias estabelecidas na Lei Federal n° 12.305 de 2010 – PNRS e 
abordadas no Capítulo 7 deste Plano, desde a sua geração até a disposição final. 

 
 
Na montagem do diagnóstico, foi feita a identificação dos procedimentos adotados em 
Duque de Caxias para gestão das diversas tipologias de resíduos sólidos, abordando-se 
os métodos operacionais empregados no manejo dos resíduos, desde o seu 
acondicionamento na fonte geradora, passando pela coleta, transporte, tratamento, 
quando houve, até chegar à destinação final. 

 
 
No tocante ao acondicionamento, foram levantadas as formas mais comuns utilizadas 
pela população, avaliando-se, em seguida, as características dos recipientes usados e 
sua adequabilidade. 

 
 
Quanto à coleta, foram analisados o serviço regular realizado pela administração pública 
ou por terceiros e também avaliados alguns aspectos da coleta seletiva. 

 
 
Sobre o tratamento, foi dada ênfase aos aspectos da reciclagem, considerando-se, não só 
a reciclagem pré-consumo, como também a reciclagem pós-consumo. Foi ainda realizada 
uma breve análise da compostagem, tendo em vista que se trata de uma tecnologia 
pouco empregada em Caxias. 

 
 
Finalmente, foi avaliada a existência de locais de disposição final e/ou de recepção dos 
resíduos atualmente em uso no município e em municípios vizinhos, incluindo instalações 
para resíduos Classe I, aterros sanitários e até mesmo aterros clandestinos (lixões). 

 
 
Por fim, foram analisadas as questões econômicas inerentes à gestão dos resíduos 
sólidos, em particular, a geração energética. 

 
 
8.1 A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

 
 
A primeira tipologia abordada é a dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), que compreende 
os Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) e os Resíduos da Limpeza Urbana (RLU). 

 
 
A estimativa de geração de resíduos sólidos urbanos pressupõe a utilização de índices de 
geração per capita compatíveis com a realidade do município. 
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Para o presente diagnóstico, a dificuldade de obtenção de dados confiáveis torna difícil a 
identificação do melhor índice per capita para o Município de Duque de Caxias. 

 
 
Desta forma, na falta de dados consistentes, foi realizada uma análise comparativa dos 
índices de geração per capita já disponíveis, de forma a entender a sua origem, identificar 
o seu grau de certeza e, com isso, estabelecer um critério de seleção do índice de 
geração per capita a ser adotado neste PMGIRS. 

 
 
Com o propósito de homogeneizar as informações, utilizou-se uma metodologia onde, 
com o auxílio de critérios estatísticos adotados para o Município, foram eliminados os 
dados mais distantes da média e assumido o valor mais próximo da mediana. O quadro a 
seguir apresenta as fontes consultadas e os respectivos índices de geração per capita. 

 
 

Quadro 8.01 – Índice de Geração Per Capita de RSU 
 

FONTE Kg/hab.dia 
Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – IBGE (2010) 1,72 
Plano Estadual de Gestão Integrada Resíduos Sólidos – PEGIRS/UERJ (2010) 1,22 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS/ECOLOGUS (2013) 1,17 
Assoc. Bras. Emp. Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE (2015) 1,34 
Sistema Nacional de Informações s/ Saneamento – SNIS – Min. Cidades (2016) 1,39 

 
Com base nos critérios mencionados e nos dados do quadro anterior, foi adotada para a 
geração per capita do município de Duque de Caxias, o valor de 1,34 kg/hab.dia. 

 
 
A aplicação deste índice de geração per capita à população urbana do município, de 
887.968 habitantes, estimada pelo IBGE para o ano de 2017 como extrapolação do censo 
de 2010, resulta numa geração total de RSU de 1.190 t/dia. 

 
 
Conforme citado anteriormente, a PNRS define que os resíduos sólidos urbanos (RSU) 
compreendem os Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO), considerados como os resíduos 
que têm origem nas atividades domésticas de residências urbanas e os Resíduos Sólidos 
de Limpeza Urbana (RLU), que são aqueles resultantes da varrição e limpeza de 
logradouros públicos e outros serviços de limpeza urbana, como a capina e a roçada. 

 
 
De acordo com os dados disponibilizados no SNIS - 2016 (Diagnóstico de Manejo de RSU 
de 2015), considerada a população urbana de 879.725 habitantes e uma cobertura dos 
serviços de 90,0 % da população, o índice estimado para a geração de RDO em relação à 
massa coletada de RSU é 49,9%, isto é, de 0,75 kg/hab.dia de RDO e 0,76 kg/hab.dia de 
RLU, o que resulta em uma geração média total de 597 t/dia de RDO e 600 t/dia de RLU 
para o ano de 2015. 
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Segundo a Subsecretaria Municipal de Limpeza Urbana, a média diária de RSU coletada / 
removida nos primeiros 6 (seis) meses de 2017 foi de 1.428 toneladas, compostas por 
557 t/dia de RDO e 871 toneladas de RLU, incluídas aí cerca de 400 t/dia de RCC, das 
quais 300 t/dia são descarregadas na ETR Jardim Gramacho e outras 100 t/dia dispostas 
na unidade de processamento de RCC da ACEX (Associação Carioca de Catadores e Ex- 
catadores). 

 
 
Considerados os valores acima, a atual geração per capita de Duque de Caxias ficaria na 
faixa de 1,286 Kg/hab.dia de RSU, mantido o atendimento da coleta regular para 90% da 
população urbana. 

 
 
8.1.1    RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – RDO 

 
 
Quanto à geração dos resíduos sólidos domiciliares, foi dada ênfase à caracterização 
gravimétrica dos mesmos, através de uma extrapolação de dados secundários obtidos de 
estudos realizados pela Gerência de Pesquisas Aplicadas da Diretoria Técnica e de 
Engenharia da COMLURB, no município do Rio de Janeiro. 

 

 
A gravimetria é a determinação dos percentuais, em peso, de cada um dos componentes 
dos resíduos domiciliares, dentre os quais os mais importantes são a matéria orgânica 
putrescível, os materiais plásticos e os papéis e papelões, que, historicamente, 
constituem cerca de 90% do resíduo domiciliar da cidade do Rio de Janeiro. 

 
 
Os 10% restantes são constituídos de vidros, metais, folhas, madeiras, borracha, pano e 
trapo, couro, osso, velas e parafinas, eletroeletrônicos e agregados finos. 

 
 
Desta forma, a gravimetria é importante para a gestão dos RDO porque, dentre outros 
fatores, é através dela que se pode avaliar o potencial destes resíduos para efeito de 
reciclagem (recuperação dos materiais recicláveis) e/ou aproveitamento da fração 
orgânica (compostagem ou processos de digestão anaeróbica). 

 
 
Porém, apesar de sua importância, no Estado do Rio de Janeiro apenas o Município do 
Rio de Janeiro realiza regularmente estudos de caracterização gravimétrica dos resíduos 
sólidos gerados, não apenas do total do município, mas também por Áreas de 
Planejamento (AP), as quais são constituídas por um conjunto de bairros, e também por 
diferentes tipologias de resíduos, como RSU em geral, Resíduos de Grandes Geradores, 
Resíduos da Construção Civil, Resíduos de Serviços de Saúde e Resíduos dos Serviços 
de Remoção Gratuita. 

345 

 

 

A Figura 8.01 a seguir, apresenta esquematicamente a operação de realização de estudo 
de análise gravimétrica, com a separação dos resíduos domiciliares em seus diferentes 
componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.01 – Separação dos RDO em seus Componentes 
 
 
Conforme citado anteriormente, procurou-se identificar, com base em características 
urbanas e sociais, a Área de Planejamento do Rio de Janeiro que mais se assemelha ao 
Município de Duque de Caxias. 

 
 
Por esta razão, este tópico irá apresentar os resultados obtidos pela Gerência de 
Pesquisas da Diretoria Técnica e de Engenharia da COMLURB, referente aos anos de 
2012 e 2016, para a AP – 5.2, que compreende os bairros da XVIII Região Administrativa, 
a saber: Campo Grande, Santíssimo, Senador Vasconcelos, Inhoaíba e Cosmos. 

 
 
O Quadro 8.02, a seguir, apresenta, para os anos de 2012 e 2016, os valores percentuais 
dos componentes dos resíduos sólidos domiciliares coletados na AP – 5.2 do Município 
do Rio de Janeiro, que assumimos como referência à dos resíduos gerados em Caxias. 

 
 
A geração de resíduos sólidos domiciliares – RDO foi calculada a partir da geração per 
capita estimada no item 8.1 deste PMGIRS. 

 
 
É importante observar que os resultados apresentados pela COMLURB, referentes às 
AP’s do município do Rio de Janeiro, não levam em consideração os recicláveis retirados 
pelos catadores de rua. 
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Esse fator contribui para o aumento no percentual de matéria orgânica, já que catadores 
retiram uma fração considerável de papel, papelão, plástico, metal não ferroso (alumínio), 
deixando sobressair o componente orgânico. 

 
 

Quadro 8.02 – Composição Gravimétrica dos RSU 
 

DUQUE DE CAXIAS 

Ano 2012 2016 

População Urbana (hab)1
 864.116 883.899 

Geração RDO (t/dia) 579,0 573,7 
Geração RDO (t/ano) 208.440 209.390 

Composição Gravimétrica2
 % 10³ t/ano % 10³ t/ano 

Matéria Orgânica 56,8 118,4 58,2 121,9 
Papel, Papelão 13,4 27,9 13,3 27,8 

Plásticos 18,6 38,8 17,7 37,1 
Vidros 2,8 5,8 2,2 4,6 
Metais 1,6 3,3 1,6 3,4 

Outros 6,8 14,2 7,0 14,6 
Fontes: 1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; 

2. Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB; Gravimetria da AP 5.2 do Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
A observação dos valores de composição gravimétrica constantes do Quadro 8.02 nos 
permite tecer os seguintes comentários: 

 

 O pequeno aumento que se observa no percentual de “matéria orgânica” em 2016, 
compensado por uma redução do percentual de “plásticos”, mostra uma melhora na 
eficiência da análise gravimétrica. 

 

 Quanto à análise da composição dos demais componentes, não se observou variações 
importantes, que indiquem eventuais tendências de aumento ou redução de consumo. 

 
 
8.1.1.1 ACONDICIONAMENTO 

 
 
No Município de Duque de Caxias, em face da inexistência de normas e regulamentos 
específicos sobre o acondicionamento de resíduos sólidos na origem (no gerador), a 
população dispõe os seus resíduos com variadas formas de acondicionamento. 

 
 
Dentre as principais formas destacamos: sacos plásticos, especiais para o descarte de 
RDO e genéricos obtidos no comércio: como sacolas de supermercados, sacos de papel, 
caixas de papelão, caixotes velhos, baldes, latas variadas, tambores de óleos e 
contêineres (Figuras 8.02 e 8.03). 
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FIGURA 8.02 – Formas de Acondicionamento 
 
 

  

FIGURA 8.03 – Formas de Acondicionamento 
 
8.1.1.2 COLETA DOMICILIAR 

 
 
Em Duque de Caxias, os serviços de coleta domiciliar são terceirizados e realizados por 
duas empresas privadas, a saber: 

 
 
 Estevão Construtora Ltda. - EPP, contratada em caráter emergencial, com vencimento 

previsto para 11 de janeiro de 2018, que realiza os serviços de coleta no distrito sede, 
Duque de Caxias e em parte do segundo distrito, Campos Elíseos, ao preço contratual 
de R$ 174,14 por tonelada de RDO. 
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Esta empresa realiza a coleta domiciliar com uma frota composta de 11 caminhões 
compactadores trucados de 16 m³ e 24 caminhões compactadores toco de 10 m³ de 
capacidade (Figura 8.04). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.04 – Compactador da Empresa Estevão 
 
 
 Green Life Execução de Projetos Ambientais, que possui contrato de prestação de 

serviços de limpeza urbana, que se encontra atualmente em processo de renovação 
por mais 20 meses, conforme previsto no contrato inicial. 

 

A área de operação da empresa corresponde ao distrito de Campos Elíseos e aos 
distritos de Imbariê e Xerém, cobrando o preço de R$ 170,54 por tonelada de resíduos 
coletada e utilizando para tal a frota de equipamentos indicada no Quadro 8.03 e 
visualizada na Figura 8.05, a seguir. 

 
 

Quadro 8.03 – Frota de Coleta da Empresa Green Life 
 

 
Quantidade 

 
Descrição Capacidade 

Volumétrica 

2 Caminhão Basculante Toco 7 m³ 

2 Caminhão Compactador Trucado 16 m³ 

37 Caminhão Compactador Toco 10 m³ 

1 Caminhão Roll On – Roll Off  
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FIGURA 8.05 – Compactador da Empresa Green Life 
 
 
É atribuição das empresas contratadas a programação dos serviços, desde o roteiro dos 
itinerários até a seleção e o dimensionamento dos equipamentos de coleta e da mão de 
obra alocada, assim como a definição dos horários e frequências para a realização dos 
serviços, cabendo à administração pública, a supervisão e a fiscalização da eficiência, 
desempenho, ao lado do controle das quantidades dos serviços prestados. 

 

A coleta é realizada na maior parte do município no sistema porta a porta, exceto em 
alguns locais de difícil acesso, locais de muito baixa geração de resíduos e condomínios 
compostos de várias edificações. 

 

Em grande parte do município (98%), a frequência de coleta é de duas ou três vezes por 
semana, sendo que no 1º Distrito, no Centro e nas vias principais a coleta é diária (2%), 
exceto aos domingos. 

 

Os serviços são realizados basicamente em três horários, matutino das 07:00 às 14:00 
horas; vespertino, das 15:00 às 19:00 horas; e noturno, das 20:00 às 01:00 horas. 

 

A coleta domiciliar é realizada quase totalmente por veículos compactadores com 
capacidades de 10 e 16 m³, a maioria dos quais equipados com dispositivos para báscula 
automática de contêineres. 

 

Em algumas áreas periféricas e em locais de difícil acesso, a coleta é feita com caminhões 
basculantes ou tratores agrícolas acoplados a pequenas carretas. 
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Participam dos serviços de coleta domiciliar cerca de 340 trabalhadores (garis) e 90 
motoristas. 

 
Em Duque de Caxias, todos os resíduos sólidos domiciliares coletados são transportados 
pelos próprios veículos coletores para a estação de transbordo ETR Jardim Gramacho, 
localizada à Rodovia Washington Luiz nos 6360 a 6390, em Jardim Gramacho. 

 

Segundo dados levantados junto à administração municipal e informados no “Diagnóstico 
de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos” referente ao ano de 2016 (SNIS 2017 ainda a 
ser publicado), a coleta regular dos Resíduos Domiciliares vem alcançando 90,0% da 
população  urbana  do  município,  isto  é,  796.870  habitantes,  atingindo  uma  cifra  de 
209.390 toneladas no ano de 2016, ou 573,7 t/dia, correspondendo a uma geração per 
capita de 0,72 kg/hab.dia. 

 

Comparando-se as informações referentes aos diagnósticos de manejo de Resíduos 
Sólidos Urbanos de 2015 e 2016 (SNIS 2016 e 2017), verifica-se uma redução de 4,0% 
na geração per capita de resíduos domiciliares, o que provavelmente, retrata a crise 
recessiva pela qual passa o país e mais particularmente, o Estado do Rio de Janeiro, com 
reflexos em todos os municípios, principalmente os municípios da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro. 

 

O diagnóstico elaborado pelo PERS em 2013 corrobora estes dados gerais, acusando 
uma cobertura próxima a 100% para a coleta de resíduos sólidos urbanos em todas as 
áreas urbanas do Município. 

 
 
8.1.1.3  COLETA SELETIVA 

 
 
Em Caxias não existe nenhum programa formal de coleta seletiva porta a porta, nem 
tampouco pontos de entrega voluntária (PEV’s) ou postos de trocas de recicláveis. 

 
 
Recicláveis a Partir da Quantidade Coletada 

 
Como inexistem índices de geração de recicláveis específicos para o Município de 
Duque de Caxias, serão utilizados, por similaridade, os índices da AP 5.2 da cidade do 
Rio de Janeiro referentes ao ano de 2016, índices estes que já foram fornecidos no 
item 8.1.1 (Quadro 8.02). 

 

Aplicando-se os respectivos percentuais de materiais componentes dos resíduos 
sólidos domiciliares às 573,7 t/dia1 de RDO atualmente coletadas, obtêm-se os valores 
estimados da geração de recicláveis, de matéria orgânica e de rejeitos do município, 
conforme o Quadro 8.04 a seguir. 

 
 
 
 

1 Informação da Subsecretaria Municipal de Limpeza Urbana de Duque de Caxias, no Diagnóstico de 
Manejo de RSU de 2016, encaminhada ao Ministério das Cidades com vistas à elaboração do SNIS 2017. 
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Quadro 8.04 – Geração de Recicláveis 
 

População Urbana 2016 (hab) 883.899 

Quantidade Coletada de RDO – (t/dia) 573,7 

Quantidade Coletada de RDO – (t/ano) 209.390 
 

COMPONENTES Quantidades 
(t/ano) 

Papel, Papelão 27.849 

Plásticos 37.062 

Vidros 4.607 

Metais 3.350 

Total de Recicláveis 72.868 

Outros 14.657 

Matéria Orgânica 121.865 
 

Pelo exposto, 121.865 toneladas de matéria orgânica são descartadas anualmente sem 
nenhum tipo de aproveitamento. 

 

Como cada tonelada da matéria orgânica extraída dos RDO pode produzir até 50% de 
composto orgânico, Caxias poderia produzir pelo menos cerca de 60.000 t/ano deste 
condicionador de solos. 

 

É viável admitir-se ainda, a utilização da matéria orgânica para a geração de biogás. 
Em termos genéricos podem ser gerados 140 m³ de biogás para cada tonelada de 
matéria orgânica, o que representa para o Município de Duque de Caxias, um potencial 
energético de cerca de dezessete milhões de metros cúbicos de biogás por ano. 

 

Vale assinalar que novas tecnologias de tratamento da fração orgânica dos RSU 
permitem, não só a produção de composto orgânico, como a geração de energia 
elétrica a partir da queima do biogás produzido pela mesma massa de resíduos 
domiciliares. 

 
 
Catadores e Cooperativas 

 
Segundo o INEA, no entorno do aterro controlado de Jardim Gramacho (com suas 
operações encerradas desde junho de 2012), estão em funcionamento mais de 50 
(cinquenta) lixões clandestinos, bem como galpões de sucateiros onde são 
comercializados os materiais recolhidos pelos catadores e cooperativas de catação 
durante a coleta domiciliar e posteriormente, no local de destinação. 

352 

 

 

Funcionando no bairro de Jardim Gramacho existem mais de 20 (vinte) cooperativas e 
galpões de sucateiros, a saber: 
• ACAMJG; 
• AMBIENTAL COOPER; 
• ATT GRAMACHO; 
• COOP PROSPERAR; 
• COOPEAMIGOS DA REMANSO; 
• COOPER ECOLÓGICA; 
• COOPER NOVA ERA; 
• COOPERAMIGOS; 
• COOPER MAIS VERDE; 
• COOPERCAMJG; 
• COOPERCAXIAS; 
• COOPERGRAMACHO; 
• COOPERIDEAL; 
• COOPERJARDIM; 
• COOP METROPOLITANA; 
• COOPERTOTAL; 
• COOPERVIDA; 
• COOPER GRUPO AMBINTAL; 
• COOPERATIVA REDE RECICLA VERDE; 
• RECICLAGEM DOS IRMÃOS. 

 
 

Cabe destacar que a Cooperativa Rede Recicla Verde, composta por seis funcionários 
que em 2016 comercializaram 290 t de recicláveis, conta com o apoio da Prefeitura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.06 – Cooperativa Recicla Verde 
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Além das cooperativas listadas anteriormente, estima-se a existência de outras 10 
(dez) cooperativas operando no Município de Duque de Caxias. 

 

Em 2015, com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, o IBASE – 
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas realizou uma pesquisa em 15 
cooperativas de catadores que funcionam em Jardim Gramacho. 

 

Nesta pesquisa, entre outros aspectos, os cooperativados foram analisados quanto a 
diversos fatores, dos quais destacamos: faixa etária, escolaridade, remuneração, 
acesso a bens de consumo e condições de trabalho. 

 

Da relação de cooperativas acima, cinco fazem parte do Polo de Reciclagem da Baixada 
Fluminense que foi institucionalizado em novembro de 2013. 

 

A organização dos catadores em cooperativas apresenta algumas vantagens, entre as 
quais podemos destacar: 
o Geração de emprego e renda; 

 
o Resgate da cidadania dos catadores; 

 
o Redução das despesas com programas de reciclagem; 

 
o Organização do trabalho dos catadores nas ruas; 

 

o Redução do espalhamento de material em logradouros públicos; 
 
 
Polo Metropolitano de Reciclagem de Jardim Gramacho 

 
Com o objetivo inicial de aproveitar cerca de 400 catadores que atuavam no aterro 
controlado de Jardim Gramacho, fechado em junho de 2012, foram feitos estudos para 
a implantação de um polo metropolitano para a reciclagem dos resíduos sólidos 
provenientes da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Assim, neste mesmo ano, foi firmado um convênio entre a Secretaria de Estado do 
Ambiente (SEA), a Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), e a Organização Civil 
PANGEA – Centro de Estudos Socioambientais e, em 22 de novembro de 2013, foi 
criado o primeiro Polo de Reciclagem de Resíduos Sólidos do Brasil, cujo objetivo era 
dar melhores condições de trabalho aos catadores do antigo aterro controlado de 
Jardim Gramacho, operado pela COMLURB. Na primeira etapa do projeto, cerca de 
140 catadores tinham, à disposição, dois galpões voltados para o recebimento, triagem, 
enfardamento e estocagem de resíduos para venda. 

 

O Polo seria integrado pelas cooperativas COOPERCAMJG, COOPERCAXIAS, 
COOPERGRAMACHO e COOPERJARDIM, cujo serviço principal consistiria na 
comercialização de materiais recicláveis provenientes dos Grandes Geradores da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro e dos resíduos oriundos dos municípios de 
Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias e Belford Roxo. 
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FIGURA 8.07 – Polo de Reciclagem de Jardim Gramacho 
 
 

A construção do Polo integrava as iniciativas previstas no Programa Lixão Zero da 
SEA, que visava a erradicação de lixões municipais do Estado do Rio de Janeiro até 
2014. 

 

Os recursos seriam provenientes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado 
em outubro de 2011 entre a Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, o Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA) e a Petrobrás (REDUC), no valor total de um milhão de 
reais e ainda com possibilidade de serem utilizados recursos do Fundo Estadual de 
Conservação Ambiental (FECAM). 

 

Em agosto de 2012, também como parte do TAC da REDUC, foi firmado um segundo 
convênio com a Associação de Catadores do Aterro Metropolitano Jardim Gramacho 
(ACAMJG), no qual a refinaria se comprometia a doar seus resíduos recicláveis ao 
Polo Metropolitano. 

 

A área construída foi estimada em 9.700 m² (1ª e 2ª fase), prevendo-se a construção 
de seis galpões para abrigar o maquinário e duas unidades de processamento de 
resíduos, além de um centro administrativo para cursos de qualificação profissional e 
uma creche. 

 

Já a capacidade de produção foi calculada com base na produtividade máxima dos 
equipamentos  instalados  e  na  estrutura  dimensionada  (Quadro  8.05),  conforme  o 
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Estudo de Viabilidade Econômica do Polo Metropolitano de Reciclagem de Jardim 
Gramacho, realizado pela PANGEA. 

 
Quadro 8.05 – Produção Estimada do Polo de Reciclagem 

 
 
 

Material 
Produção Física Mensal por Município 

 
Nilópolis Duque de 

Caxias 
São João 
de Meriti 

Belford 
Roxo 

 
TOTAL 

 
% 

Papel/Papelão 350,10 1.685,50 1.847,46 985,13 4.868,19 31,4 
PET 20,09 143,05 104,08 332,82 600,04 3,9 
Lixo Eletrônico - - 39,03 - 39,03 0,3 
Plást. Misturado 48,67 245,67 221,17 332,82 848,33 5,5 
Plástico Filme 387,61 2.581,12 1.314,04 985,13 5.267,90 34,0 
Alumínio 8,48 43,54 39,03 - 91,05 0,6 
Ferro 40,19 317,20 117,09 492,57 967,05 6,2 
Vidro 51,80 167,93 39,03 - 258,76 1,7 
Embalagens 
Cartonadas 

 
28,58 

 
62,20 

 
39,03 

 
492,57 

 
622,38 

 
4,0 

Tecidos - - 520,41 399,38 919,79 5,9 
Madeira - - 520,41 492,57 1.012,98 6,5 

TOTAL 935,52 5.246,21 4.800,78 4.512,99 15.495,50 100,0 
FONTE: Estudo de Viabilidade Econômica do Polo Metropolitano de Reciclagem de Jardim Gramacho – Duque de 

Caxias – RJ / PANGEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.08 – Galpão do Polo de Reciclagem 
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Pelos cálculos do Estudo de Viabilidade, o Polo de Reciclagem poderia absorver 22,7% 
da produção atual de recicláveis dos municípios, como evidenciado no Quadro 8.06, a 
seguir. 

 
 
 

Quadro 8.06 – Capacidade Instalada do Polo de Reciclagem 
 

 
Material 

Produção Mensal 
dos Municípios 

Capacidade Instalada da 
Central de Triagem 

Percentual de Captura 
do Mercado 

Papel / Papelão 4.868,2 1.496,7 30,7 
PET 600,0 116,0 19,3 
Plást. Misturado 848,3 113,7 13,4 
Plástico Filme 5.267,9 735,1 14,0 
Alumínio 91,1 27,7 30,4 
Ferro 967,1 211,3 21,9 
Vidro 258,8 138,4 53,5 
Emb. Cartonadas 622,4 236,8 38,1 

TOTAL MENSAL 13.523,8 3.075,7 22,7 
FONTE: Estudo de Viabilidade Econômica do Polo Metropolitano de Reciclagem de Jardim Gramacho – Duque de 

Caxias – RJ / PANGEA. 
 

 
Foi estudada a possibilidade de uma eventual ampliação do Polo, prevista para a 2ª 
fase do empreendimento, tendo em vista o potencial de coleta na região, que teria a 
seguinte configuração. 

 
Quadro 8.07 – Potencial de Mercado em Termos Financeiros 

 
 

Material Quantidade 
(t) 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Mensal 
(R$) 

Total Anual 
(R$) 

Papel / Papelão 4.868 350,00 1.703.866,50 20.446.398,00 
PET 600 1.600,00 960.064,00 11.520.768,00 
Plást. Misturado 848 700,00 593.831,00 7.125.972,00 
Plástico Filme 5.268 1.200,00 6.321.480,00 75.857.760,00 
Alumínio 91 2.000,00 182.100,00 2.185.200,00 
Ferro 967 320,00 309.456,00 3.713.472,00 
Vidro 259 230,00 59.514,80 714.177,60 
Emb. Cartonadas 622 220,00 136.923,60 1.643.083,20 

TOTAL 13.523 --- 10.267.235,90 123.206.830,80 
FONTE: Estudo de Viabilidade Econômica do Polo Metropolitano de Reciclagem de Jardim Gramacho – Duque de 

Caxias – RJ / PANGEA. 

357 

 

 

Infelizmente,  do  projeto  inicial,  foram  construídos  e  entraram  em  funcionamento, 
apenas dois galpões, os quais no momento estão com suas atividades prejudicadas, 
em função de um incêndio ocorrido em setembro de 2017, que destruiu grande parte 
de um galpão e os escritórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.09 – Polo de Reciclagem – Galpão Incendiado 
 
 
8.1.2 RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA – RLU 

 
 
Os serviços de limpeza urbana de Caxias são realizados sob a administração e controle 
da Subsecretaria de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Obras, responsável pela 
contratação de empresas privadas que, dentre outros, executam os seguintes serviços, já 
caracterizados no Capítulo 7 deste Plano: 

 varrição de ruas e praças; 
 capina e roçada manual e mecanizada; 
 limpeza de feiras livres; 
 lavagem de logradouros públicos em áreas de feiras livres; 
 limpeza de bocas de lobo e ralos; 
 remoção de pneus inservíveis, de resíduos volumosos e de animais mortos; 
 pintura de meio fio. 
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A varrição é realizada em três horários, das 06 às 14 horas, das 14 às 22 horas e à noite, 
das 22 às 06 horas, dependendo da importância do logradouro, sendo que em alguns 
casos, o mesmo logradouro é varrido duas e até três vezes por dia. 

 
 
Segundo o SNIS, no ano de 2016 foram varridos mais de 212.000 km de sarjetas, no 
Município. Os demais serviços de limpeza urbana, são realizados em um único turno, das 
07:00 até as 16:00 horas. 

 
 

  

FIGURA 8.10 – Serviço de Varrição Manual 
 
Os serviços de varrição, capina manual e mecanizada, roçada, limpeza e lavagem de 
feiras livres e raspagem e pintura de guias são realizados mediante contrato de prestação 
de serviços pelas empresas Estevão e Green Life e empregam cerca de 600 
trabalhadores. Conforme informação da Subsecretaria de Limpeza Urbana, os preços dos 
serviços são os constantes do Quadro 8.08. 

 
 

Quadro 8.08 – Preços de Serviços de Limpeza de Logradouros 
 

 
SERVIÇO 

 
UNID 

EMPRESA 
Estevão Green Life 

Capina Manual R$/m 0,21 0,2686 
Capina / Roçada Mecanizada R$/m² 0,29 0,2686 
Raspagem e Pintura de Guias R$/m  0,1289 
Varrição de Vias e Logradouros R$/Km 87,54 87,3487 
Limpeza e Higienização de Vias e Logradouros, 
Inclusive Feiras 

 
R$/eq. 

 
40.841,31 

 
13.874,89 

Equipes p/ Atendimentos Emergenciais R$/h.h 13,03 13,2688 
 
Complementando os serviços de limpeza urbana, a Secretaria de Meio Ambiente realiza 
os serviços de poda de árvores, que consiste no corte dos galhos de árvores e arbustos, 
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conforme técnica e periodicidade necessárias para cada espécie, por meios mecanizados 
ou manuais, inclusive com a limpeza e retirada dos resíduos. 

 
 
Em Duque de Caxias, a remoção dos resíduos provenientes dos serviços de limpeza 
urbana é realizada pelas mesmas empresas, Estevão e Green Life, contratadas para a 
execução dos serviços de coleta domiciliar e limpeza urbana e que operam dentro das 
áreas de suas respectivas contratações. 

 
 
Os serviços de remoção dos resíduos da varrição e capina são realizados em sua grande 
parte (80%), pelos próprios veículos de coleta domiciliar, em seus roteiros regulares. 

 
 
Os 20% restantes são removidos pelos caminhões basculantes encarregados dos 
serviços de remoção pesada (entulho de obras), nos horários 08:00 às 15:00 horas e de 
16:00 às 23:00 horas, com o emprego de caminhões basculantes trucados com 
capacidade de 12 m³, dos quais 30 unidades pertencem à empresa Estevão Construtora, 
36 veículos são da Green Life e 8 veículos pertencem à própria Prefeitura. 

 
 
Da mesma forma que os RDO, também os resíduos sólidos provenientes dos serviços de 
limpeza urbana são transportados, em sua totalidade, para a estação de transbordo ETR 
Jardim Gramacho, de onde são destinados ao CTR Nova Iguaçu. 

 
 
8.1.3 TRANSFERÊNCIA E TRANSPORTE SECUNDÁRIO 

 

 
 
Em Duque de Caxias existe uma estação de transbordo, ETR Jardim Gramacho, 
localizada à Rodovia Washington Luiz, nº 6.360, lote 06 a 6.390, lote 07 em Jardim 
Gramacho. 

 
 
Esta unidade recebe todos os resíduos sólidos (RDO, RLU e RCC) coletados no 
Município, num total superior a 1.300 t/dia de resíduos sólidos urbanos (RSU) e de 
resíduos da construção civil (RCC), de onde os mesmos são transportados até a 
destinação final  no aterro sanitário do CTR Nova Iguaçu, a menos de 100 t/dia de 
resíduos da construção civil que são encaminhadas para as instalações de 
beneficiamento de RCC operada pela Associação Carioca dos Catadores e Ex-catadores 
– ACEX. 

 

 
 
A unidade de transbordo consiste em um galpão coberto com capacidade de 
armazenamento de 3.000 t de resíduos sólidos (Figura 8.11) e é operada com auxílio de 
três carregadores frontais Caterpillar 924 HX3 (Figura 8.12), enquanto o transporte é feito 
por 12 conjuntos cavalo mecânico / semirreboque com capacidade para transportar até 26 
toneladas de RSU (Figura 8.13). 
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A ETR possui uma balança rodoviária com capacidade de 60 toneladas e plataformas de 
18 m de comprimento por 3 m de largura, suficientes para efetuar a pesagem de carretas 
de até 45 toneladas, sendo que uma segunda unidade se encontra em fase final de 
instalação (Figura 8.14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.11 – Fosso de Recepção da ETR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.12 – Carregamento dos Semirreboques 
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FIGURA 8.13 – Conjunto de Transbordo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.14 – Balança Rodoviária da ETR Jardim Gramacho 



99
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

362 

 

 

 
A estação de transbordo opera continuamente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, seis dias 
por semana, deixando de operar somente aos domingos e feriados. 

 
 
Eventualmente, em situações excepcionais, esta quantidade de carretas se mostra 
insuficiente para atender ao fluxo de resíduos sólidos, gerando uma fila de caminhões 
coletores para vazamento e prejudicando a rotina dos serviços de coleta e remoção de 
resíduos sólidos urbanos. 

 
 
O preço pago pelos serviços de operação da estação de transbordo, pelo transporte dos 
resíduos da estação até a destinação final no aterro sanitário do CTR Nova Iguaçu e pela 
destinação final no CTR Nova Iguaçu, é de R$ 62,11 (sessenta e dois reais e onze 
centavos) por tonelada transferida, transportada e destinada. Este valor está entre os 
menores preços unitários da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 
 
8.1.4 TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 
No Município de Duque de Caxias, o único tratamento (beneficiamento) atualmente 
adotado para os resíduos sólidos é a prática da coleta seletiva por algumas cooperativas 
informais de catadores. 

 
 
Como dito antes, existem em operação hoje mais de 20 (vinte) cooperativas que 
comercializam cerca de 3.000 t de resíduos anualmente. 

 
 
Também operam em Duque de Caxias, mais especificamente no bairro de Jardim 
Gramacho, algumas empresas especializadas em reciclagem de resíduos sólidos. Dentre 
elas, destacam-se: 

 

Alutech Alumínio e Tecnologia; 
 
Classificata Comércio e Reciclagem de Sucatas Ltda.; 

Faria Comércio de Sucata e Apara de Papéis Ltda.; 

Gercon Reciclagem; 

Mônaco de Caxias Reciclagem de Plásticos Ltda.; 

Nast Rio Plast Reciclagem Ltda.; 

Prórecicle Ambiental Ltda.; 
 
Recicla Plast Rio Reciclagem Ltda.; 

Reciclagem São Jorge Ltda. 
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8.1.5 DESTINAÇÃO FINAL 
 
 
Desde o ano de 1987 até meados de 2012, o Município de Duque de Caxias nunca teve 
que se preocupar com a destinação final do lixo gerado no Município, pois todo o lixo era 
destinado ao aterro controlado de Jardim Gramacho, localizado no bairro de mesmo nome 
(Figura 8.15). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.15 – Aterro de Gramacho - Encerrado 
 
 
Em 2007, foi assinado um contrato entre COMLURB e a empresa Novo  Gramacho Energia 
Ambiental S.A. (atual Gás Verde), cujo objeto era a outorga da Concessão dos Serviços 
de Aproveitamento do Biogás do Aterro de Gramacho, pelo prazo de 15 anos. 

 
 
O contrato previa, inicialmente, a operação do aterro até o seu fechamento total, ou seja, 
o aterro continuaria a operar enquanto as obras e serviços de encerramento, como: 
acabamento da área, conformação de taludes, drenagem de águas pluviais, cobertura 
vegetal e construção de vias internas, iam se desenvolvendo. 

 
 
Além disso, previa a implantação dos sistemas de captação e tratamento de biogás e a 
operação pós-encerramento do aterro (monitoramento, captação e tratamento de 
chorume, controle de aves e manutenção das instalações e do revestimento vegetal). 
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A remuneração da concessionária seria obtida pela venda dos créditos de carbono 
decorrentes da redução das emissões de metano para a atmosfera, pela venda do biogás 
beneficiado para a Refinaria Duque de Caxias – REDUC e eventual valorização dos 
resíduos contidos no aterro, atendida a legislação sanitária e ambiental. 

 
 
O contrato previa a remuneração fixa de R$ 1.800.000,00 anuais, dos quais uma terça 
parte seriam pagos à COMLURB e o restante, no valor de R$ 1.200.000,00, seria destinado 
ao Fundo de Participação dos Catadores de Jardim Gramacho – FPCJG. 

 
 
Porém, tendo em vista que os resultados de recuperação do biogás não estão atingindo 
nem 30% dos valores esperados, a remuneração da COMLURB e da FPCJG vem sendo 
renegociada com a Concessionária, tendo sido paga até hoje, apenas a primeira parcela. 

 
 
Na Figura 8.16, a seguir, apresenta-se uma vista da unidade de captação, bombeamento, 
purificação e transporte de biogás implantada na área do aterro de Gramacho. Importante 
dizer que, atualmente, a unidade original, dimensionada para operar com 10.000 m³/h, 
está sendo desmontada e transportada para o CTR-Rio, em Seropédica. Em seu lugar a 
Concessionária importou uma unidade de menor porte que já se encontra em terminal 
alfandegário aguardando liberação para ser transportada e montada no Aterro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.16 – Unidade de Tratamento de Biogás 
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Após o fechamento desta unidade de disposição final, instalaram-se no bairro de Jardim 
Gramacho, na periferia do antigo aterro, diversos aterros clandestinos (lixões), que 
recebem, além de resíduos domiciliares, parcelas consideráveis de RCC, entre outros. 

 
 
Segundo informação do INEA, no ano de 2013, foram desativados 64 (sessenta e quatro) 
lixões (aterros clandestinos) em uma operação conjunta do órgão de controle ambiental 
com o apoio das polícias Federal, Ambiental e Civil. 

 
 
Atualmente, a estimativa do INEA é de que ainda permanecem em operação mais de 50 
(cinquenta) lixões, na região. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.17 – Aterros Clandestinos em Jardim Gramacho 
 
 
Conforme já citado, operam na região mais de 20 cooperativas de catadores que coletam 
materiais recicláveis descarregados ilegalmente nestes aterros clandestinos, além de 
empresas que também operam no mesmo ramo. Algumas destas cooperativas se utilizam 
de antigos galpões de sucateiros que existem na região para realizar seus trabalhos e 
armazenar os produtos segregados. 

 
 
Com o encerramento do Aterro de Gramacho, Caxias passou a dispor seus resíduos no 
CTR – Nova Iguaçu, operado pela empresa Haztec. No início, os resíduos eram 
descarregados numa estação de transferência de propriedade da empresa Carfilurb, 
situada à Avenida Monte Castelo, de onde seguiam para Nova Iguaçu. 
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Atualmente, como apresentado no item 8.1.3, os resíduos sólidos gerados no Município 
são enviados para a ETR Jardim Gramacho, de onde são transportados para o CTR Nova 
Iguaçu, em Adrianópolis, Nova Iguaçu (Figura 8.18), distante aproximadamente 44 km do 
centro de Duque de Caxias, sendo que o preço da disposição final dos resíduos está 
incluído no preço contratual pago pela municipalidade à ETR Jardim Gramacho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.18 – CTR – Nova Iguaçu 
 
 
Outro aspecto a ser considerado é que, apesar de apresentar a maior área rural dos 
municípios que compõem a Baixada Fluminense, o Município de Duque de Caxias não 
possui nenhuma instalação licenciada para a disposição final de seus resíduos sólidos 
urbanos, embora existam especulações sobre o licenciamento de um aterro sanitário no 
Distrito de Xerém. 

 
 
8.1.6 A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA LIMPEZA URBANA 

 
 
A Cobrança pelos Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos no Município de Duque de 
Caxias foi regulamentada pela Lei n° 1.664 de 28 de setembro de 2002, que instituiu o 
Novo Código Tributário do Município, modificada pela Lei nº 2.277, de 29 de outubro de 
2009. Em seu Art. 2°, este Código disciplina “a atividade tributária do município e 
estabelece normas complementares de direito tributário a ele pertinentes”. 
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No seu Capítulo VIII, Seção I, Art. 181 institui a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, com o 
texto reproduzido a seguir: 

 
“Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial 
do serviço, prestado ou colocado à disposição do contribuinte, dos serviços municipais de 
coleta domiciliar de lixo ordinário, compreendendo as atividades de recolhimento do lixo 
relativo ao imóvel, do seu transporte e de sua descarga”. 

 
 
E em seu Art. 182 define quem é o contribuinte: “Contribuinte da Taxa é o proprietário ou 
o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóvel alcançado pelo 
serviço, edificado ou não, que constitua unidade autônoma”. 

 
 
O valor da taxa deve refletir o custo dos serviços de coleta, transporte e destinação final 
dos resíduos sólidos gerados em um determinado imóvel edificado ou não. 

 
 
A taxa será devida anualmente, em função das seguintes variáveis: produção de lixo do 
imóvel; uso do imóvel; e localização. 

 
 
O Art. 185 estabelece os “valores de referência” para cada imóvel em função das variáveis 
acima indicadas, sendo o valor de referência de 2017 igual a R$ 2,32 (dois reais e trinta e 
dois centavos); valor este que é reajustado anualmente em função da variação do IPCA 
– Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 

 
 
Finalmente o Art. 183 define que estão isentos da taxa, os imóveis cedidos ao município, 
a qualquer título, desde que o contrato estabeleça o repasse do ônus tributário pertinente. 

 
 
O total arrecadado em 2016 com a taxa de coleta domiciliar de lixo atingiu o montante de 
R$ 11.438.933,50, para um valor orçado de R$ 15.000.000,00, o que representa uma 
cobertura orçamentária de 76,3%. Em contrapartida, no mesmo ano foram gastos pelo 
município com os serviços de limpeza urbana o valor de R$ 97.282.320,29, sendo que 
deste total R$ 28.688.388,20 foram referentes à coleta de RDO; R$ 631.157,08 foram 
para o pagamento da coleta, tratamento e disposição final dos RSS das unidades 
municipais de atenção de saúde; e finalmente R$ 8.223.983,00 foram gastos com o 
transbordo, transporte e destinação final dos RDO, perfazendo um valor total para 
reembolso das despesas de coleta, transporte e destinação final dos RDO e RSS de R$ 
37.543.528,28. 

 
 
Isto significa que, no ano de 2016, o montante gasto pela Prefeitura para custear os 
serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares - 
RDO e dos resíduos sólidos dos serviços de saúde – RSS foi 3,3 vezes maior que o 
valor arrecadado pela Prefeitura com a taxa de coleta de lixo. 
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Se colocado em termos de despesas com o manejo dos resíduos sólidos, pode-se afirmar 
que, no ano de 2016, a taxa de coleta domiciliar cobriu apenas a 11,7% do custo total 
dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no Município de 
Duque de Caxias. 

 
 
Verifica-se, portanto, a necessidade de se efetuar uma revisão nos valores 
cobrados, mesmo sabendo-se que se trata de uma medida antipopular. 

 
 
Em complemento às informações referentes aos custos operacionais da administração 
pública com os serviços de limpeza urbana, o quadro a seguir resume as despesas 
referentes a cada serviço do segmento limpeza urbana. 

 
 

Quadro 8.09 – Despesas referentes à Limpeza Urbana 
 
 

SERVIÇOS RDO RLU RSS 

Coleta / Limpeza Urbana 28.688.388,20 50.357.468,00 --- 
Transporte/ Destinação Final 8.223.983,00 9.381.324,01 --- 

TOTAL 36.912.371,20 59.738.792,01 631.157,08 
 
8.2 RESÍDUOS  DE  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS  E  PRESTADORES  DE 

SERVIÇOS – RSCom 
 
 
De acordo com a PNRS, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de 
serviços são os resíduos gerados nessas atividades, excetuados os resíduos de limpeza 
urbana, de saneamento básico, de serviços de saúde, da construção civil e de serviços de 
transportes. 

 
 
Em termos técnicos, é praticamente impossível se efetuar o controle e a fiscalização 
deste tipo de resíduo isoladamente, principalmente porque a coleta e o transporte destes 
resíduos são feitos em conjunto com o lixo domiciliar, passando a integrar os números do 
controle daquela tipologia. 

 
 
Entretanto, assim como existe no Rio de Janeiro e em Niterói, o Município de Duque de 
Caxias, através do Decreto Municipal n° 6.697/2016, caracteriza alguns estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviço como “Grandes Geradores”, atribuindo aos mesmos 
a responsabilidade pela completa gestão de seus resíduos (incluindo transporte e 
destinação final) e, desta forma, permitindo um controle em separado sobre a quantidade 
de lixo gerada por estes estabelecimentos. 
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O Decreto nº 6.697, de julho de 2016, que institui a gestão do sistema de limpeza urbana 
no município de Duque de Caxias, define, no “caput” do Artigo 8° e seu inciso IX que a 
abrangência dos resíduos sólidos urbanos inclui “o lixo que possa ser tipificado como 
domiciliar produzido em estabelecimentos comerciais, de serviços ou unidades industriais 
ou instituições / entidades públicas ou privadas ou unidades de trato de saúde humana ou 
animal ou mesmo em imóveis não residenciais, cuja natureza ou composição sejam 
similares àquelas do lixo domiciliar e cuja produção exceda o volume diário de 120 litros 
ou 60 quilogramas”. 

 
O Artigo 9° do mesmo Decreto, estabelece: “os resíduos sólidos especiais abrangem: I - o 
lixo extraordinário, consistindo na parcela dos resíduos definidos no Artigo 8°, incisos III, 
IV e IX que exceda os limites definidos neste Decreto ou estipulados pelo órgão ou 
entidade municipal competente”. 

 
Ainda no Decreto 6.697 de 2016, o Capítulo IV – Sistema de Remoção dos Resíduos 
Sólidos Especiais – RSE, define procedimentos para a gestão dos Resíduos Sólidos 
Especiais, equiparando-os ao definido como “Grande Gerador”, pela COMLURB e pela 
CLIN e conceituado através da Lei Estadual n° 7.634, de junho de 2017. 

 
A legislação estadual e a do município de Duque de Caxias definem como de 
responsabilidade de agentes privados a gestão dos resíduos sólidos gerados nos 
estabelecimentos públicos ou privados, com atividades comerciais, industriais ou de 
serviços, que se enquadram como Grandes Geradores. 

 
Em Duque de Caxias, até o presente momento a gestão da coleta, tratamento e 
destinação final dos Grandes Geradores é incipiente, destacando-se as atividades da 
empresa Centro de Reciclagem Rio Ltda., que coleta os resíduos gerados nos shoppings 
do município. 

 
Por fim, cabe mencionar que embora o Decreto Municipal entre nos detalhes técnicos de 
atribuições dos geradores, estabelecendo a obrigatoriedade de cadastramento das 
empresas prestadoras de serviços junto ao Poder Público, tal procedimento não vem 
ocorrendo, de mesma maneira que não se observa nenhum tipo de procedimento de 
fiscalização do Poder Público sobre os Grandes Geradores, nem sobre as empresas de 
coleta. 

 
8.3 RESÍDUOS DE SANEAMENTO BÁSICO – RSSan 

 
 
Segundo o SNIS 2015, no município de Duque de Caxias, existe rede coletora de esgotos 
sanitários, que atende a cerca de 41,4% da população e encaminha os mesmos para as 
estações de tratamento da CEDAE, em Pavuna e Sarapuí (Belford Roxo). Existe ainda, 
em Jardim Gramacho, uma lagoa de oxidação que recebe os esgotos daquele bairro. 
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Estima-se ainda que 10% do município é atendido por sistema de fossas e tanques 
sépticos. Parte deste sistema tem seus lodos recolhidos por veículos do tipo “limpa 
fossas” (Figura 8.19), enquanto o restante é despejado em destinos ignorados, como 
valas a céu aberto, leitos de canais, córregos e rios e outros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.19 – Caminhão Limpa Fossa 
 
 
Quando do início da elaboração deste PMGIRS, encontrava-se em execução o Plano 
Municipal de Saneamento Básico, concluído no final de 2.017, e que sem dúvida contém 
subsídios valiosos para a problemática do manejo dos resíduos dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

 
 
8.4 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – RSI 

 
 
O maior parque industrial do Rio de Janeiro fica no município de Duque de Caxias, tendo 
empresas cadastradas como Petrobrás, Texaco, Shell, Esso, Ipiranga, White Martins, IBF, 
Transportes Carvalhão, Sadia e Ciferal, entre outras. 

 
 
O segmento está mais concentrado nos setores de química e petroquímica, estimulados 
pela presença da REDUC, a segunda maior do país que possui um Polo Gás-Químico e 
conta com uma usina termelétrica conhecida como Termorio (Usina Governador Leonel 
Brizola). 
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A Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) embora seja a maior empresa do setor 
petroquímico no município e a maior geradora de empregos, tem 70% de sua mão-de- 
obra importada de outros municípios do Estado. 

 
 
Tal fato compromete a inserção da riqueza produzida pela empresa na economia local, 
mas não interfere com a geração de resíduos industriais, sejam eles de origem 
administrativa, com características de lixo domiciliar (Classe IIA), sejam de origem 
produtiva, com características tóxicas (Classe I). 

 
 
No cadastro industrial da FIRJAN, Duque de Caxias ocupa a segunda posição em número 
de empregados no Rio de Janeiro e a terceira em número de estabelecimentos, atrás 
apenas da própria capital e de Petrópolis. Os principais segmentos industriais são: químico, 
petroquímico, metarlúgico, gás, plástico, mobiliário, têxtil e vestuário. 

 
 
O Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro de 2013, editado pelo CEPERJ, 
informa o número de indústrias instaladas no município de Duque de Caxias, por classe 
industrial. 

 
 

Quadro 8.10 - Indústrias Instaladas em Duque de Caxias 
 

Estabelecimentos Industriais Por Classe Quantidade 

Extrativa Mineral 15 
Indústria de Transformação 1.085 
Serviços Industriais de Utilidade Pública 29 
Construção Civil 324 

T O T A L 1.453 
Fonte: Fundação CEPERJ – 2013 

 
 
Apesar de um contexto que combina forte crescimento econômico nacional e consistente 
diversificação da economia fluminense, Duque de Caxias não experimenta um ciclo 
virtuoso caracterizado por elevados níveis de investimentos produtivos e em infraestrutura 
dentro do município, atraídos por suas vantagens comparativas e, principalmente por sua 
localização privilegiada. 

 
 
Existem no Estado do Rio de Janeiro 20 (vinte) unidades especializadas em tratamento 
de resíduos industriais, das quais cinco estão instaladas no município de Duque de 
Caxias, conforme o quadro a seguir. 
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Note-se  que  na  coluna  “Tipo  de  Tratamento”  foi  feita  a  transcrição  exata  do  texto 
constante na Licença de Operação emitida pelo INEA. 

 
 

Quadro 8.11 - Indústrias de Tratamento de RSI Instaladas em Caxias 
 

 
Empresa Tipo de Tratamento 

(Licença Ambiental) 
 

 
Contecom de Teresópolis Consultoria 
Técnica e Comercial Ltda. 

Manipulação, estocagem provisória, 
processamento e beneficiamento de resíduos 
Classes I, IIA e IIB para produção de blends e 
de matérias primas e combustíveis alternativos. 

 
 
 
 
 
 
Saniplan Engenharia e Administração 
de Resíduos S/C Ltda. 

Recebimento, classificação, segregação, 
compatibilização, acondicionamento, 
armazenamento temporário, processamento e 
encaminhamento para destinação final de 
resíduos Classes I e IIA, produtos e resíduos 
químicos, reagentes fora de especificação, 
resíduos de serviços de saúde Classe B, 
processamento prévio à incineração de 
equipamentos e resíduos contendo ou 
contaminados com PCB’s. 

Chemical Solus Ambiental Serviços de 
Transporte Ltda. 

Armazenamento de resíduos sólidos, 
tratamento e disposição de produtos perigosos. 

 
A M Consulting Consultoria e Serviços 
em Meio Ambiente. 

Armazenamento temporário e tratamento de 
efluentes oleosos e efluentes industriais 
inorgânicos. 

 
 
São Lourenço Ambiental. 

Tratamento e reciclagem de recipientes e 
embalagens metálicas e não metálicas. 
Reciclagem, descontaminação, tratamento e 
disposição final de lâmpadas fluorescentes. 

 
 
8.5 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

 
 
De acordo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, PERS 2013, a geração per capita de 
RSS corresponde a 0,2% da quantidade de RSU gerada, que para 2016 se traduz numa 
geração diária de RSS de 24,67 t, para uma geração total de RSU do município de Duque 
de Caxias de 1.228 t/dia. 

 
 
A coleta e o tratamento dos resíduos sólidos de serviços de saúde classes A, B e E das 
unidades de assistência de saúde municipais são realizados pela empresa Renove 
Soluções Ambientais Ltda., através de contrato de prestação de serviços de coleta e 
tratamento dos resíduos. 
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O preço médio cobrado pela prestação dos serviços era de R$ 6,90/kg para os resíduos 
Classe B e de R$ 31,00 por contêiner de 240 litros para os resíduos Classes A e E 
(preços praticados em 2016), mas estes preços foram renegociados com a atual 
administração municipal e reduzidos para R$ 6,21/kg e R$ 27,90/contêiner de 240 litros. 

 
 
Contratualmente, a empresa Renove, se obriga a coletar os resíduos da Classe  B, sempre 
que solicitada pela unidade geradora, enquanto a coleta dos demais resíduos (Classes 
A e E) se processa diariamente, inclusive aos domingos. 

 
 
O contrato com a empresa Renove prevê o atendimento a 62 (sessenta e duas) unidades 
de atendimento de saúde (unidades de saúde emergenciais, unidades de  saúde  da família 
– PSF e unidades de saúde ambulatoriais). 

 
 
Em atendimento à legislação ambiental vigente, os resíduos coletados são submetidos a 
tratamento em equipamentos que promovem a redução da carga microbiana, compatível 
com o Nível III da inativação microbiana (autoclave, micro-ondas, incinerador ou reator 
pirolítico) e posteriormente são encaminhados para a destinação final em aterro sanitário 
licenciado ou em outro local devidamente licenciado para a disposição de RSS. 

 
 
Conforme informado pela própria operadora dos serviços, no ano de 2016, foram 
coletados e tratados 17.682 contêineres de 240 litros de capacidade de resíduos das 
Classes A e E e 5.220 kg de resíduos da Classe B. 

 
 
Porém, a administração municipal ao encaminhar para o Ministério das Cidades o relatório 
de informações referente ao ano de 2016, base do diagnóstico de Manejo de Resíduos 
Sólidos Urbanos para o SNIS, forneceu uma geração anual nas unidades de assistência 
de saúde municipais de 7,0 t, o que corresponde a menos de 600 kg por mês. 

 
 
Aparentemente, este quantitativo de resíduos de serviços de saúde informado pela 
municipalidade, refere-se apenas aos resíduos da Classe A. 

 
 
Em termos formais, existem apenas duas instalações licenciadas para tratar RSS no 
Município (Quadro 8.12), mas, a exemplo do que ocorre com a disposição final dos RSU, 
existem especulações sobre o licenciamento de uma unidade de pirólise no 2° Distrito. 

 
 

Quadro 8.12 - Tratamento e Destinação Final de RSS em Duque de Caxias 
 

Tipo de Resíduo Tipo de Tratamento Destinação Final 
Classes A e E Autoclave CTR Nova Iguaçu 

Classe B Incineração Essencis 
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8.6 RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 
 
 
A Resolução do CONAMA nº 307/2002 em seu Art. 2º, Inciso I, define os Resíduos 
Sólidos da Construção Civil – RCC como “os provenientes de construções, reformas, 
reparos e de demolição de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 
escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 
telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica, etc., comumente 
chamados de entulhos de obra, caliça, ou metralha”. São os resíduos gerados nas 
construções, reformas, reparos e demolições, incluindo os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis, conforme definido na alínea "h" do Art.13 da Lei 
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 – PNRS. 

 
Na Baixada Fluminense, bem como em Duque de Caxias, a gestão dos RCC é executada 
em conjunto com os resíduos da limpeza urbana, e quantificada pela municipalidade 
como resíduo sólido urbano, sendo a obtenção de dados específicos sobre RCC bastante 
difícil, seja em termos quantitativos, seja qualitativamente. 

 
A produção estimada de RCC, segundo a Subsecretaria de Limpeza Urbana, é da ordem 
de 400 t/dia, das quais 300 t/dia são destinadas à estação de transbordo de Jardim 
Gramacho e as restantes 100 t/dia à unidade de beneficiamento de RCC, operada pela 
ACEX – Associação de Catadores e Ex-catadores de Jardim Gramacho. Esta unidade, 
localizada no bairro de Jardim Gramacho próxima à estação de transbordo opera com 
preço médio R$ 50,00 por caçamba de 5,0 m³ e dispõe de peneira vibratória que separa 
os resíduos em três granulometrias, permitindo sua venda pelo preço médio de R$ 
120,00/m³. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.20 – Remoção de RCC em Logradouro Público 
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FIGURA 8.21 – Unidade de Beneficiamento de RCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.22 – Unidade de Beneficiamento de RCC 
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8.7 – RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS – RASP 

 
 
A Lei n° 12.305 em seu Art. 13, Inc. I, alínea i, define resíduos agrossilvopastoris como: 
os gerados nas atividades agropecuárias e silvicultoras, incluídos os relacionados a 
insumos utilizados nessas atividades. 

 
 
Conforme mencionado no subitem 7.7 deste PMGIRS, Diagnóstico por Tipologia de 
Resíduos, os resíduos agrossilvopastoris subdividem-se em: 

 

 Resíduos orgânicos derivados da agricultura, pecuária e agroindústrias; 
 

 Resíduos  inorgânicos,  compostos  de  embalagens  de  agrotóxicos,  fertilizantes  e 
insumos veterinários; e 

 

 Resíduos domiciliares da área rural. 
 
 
Segundo o PERS, as culturas mais relevantes do município de Duque de Caxias são: 
cana de açúcar (50 ha); fruteiras perenes (171 ha); e hortifrutícolas (34 ha). 

 
 
Dada a reduzida atividade agrícola praticada em Duque de Caxias, pode-se concluir que a 
geração de resíduos orgânicos daí derivados é inexpressiva, não causando, 
consequentemente, maiores problemas logísticos e ambientais. 

 
 
Quanto à pecuária, em Duque de Caxias, os rebanhos são bastante reduzidos, 
compreendendo apenas, segundo o PERS, 4.200 cabeças de gado, 5.300 frangos para 
corte, 900 galinhas poedeiras, 1.100 cabeças de suínos e 600 cabeças de equinos. 

 

 
Considerando que cada cabeça de gado bovino, para corte, gera cerca de 5,5 t/ano de 
dejetos (Diagnóstico IPEA), teremos uma geração em Duque de Caxias, de 
aproximadamente 23.000 toneladas de resíduos. 

 
 
De forma análoga e usando as mesmas fontes de informação, as aves para abate irão 
gerar cerca de 5,0 quilos por ano, isto é, 26,5 t/ano; as aves poedeiras irão gerar cerca de 
56,0 quilos por ano que correspondem a 50,4 t/ano; e o rebanho suíno irá gerar cerca de 
540,0 quilos, correspondentes a 594,0 t/ano. 

 
 
Quanto aos equinos, não existem informações disponíveis para se estimar a respectiva 
geração de dejetos. 

 
 
O quadro a seguir apresenta uma estimativa teórica das quantidades de resíduos 
provenientes da pecuária gerados em Duque de Caxias. 
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Quadro 8.13 - Geração Anual de RASP a partir da Pecuária 
 

 
Animal 

 
Quant. Geração per Capita 

(Kg/ano) 
RASP 
(t/ano) 

Gado Bovino 4.200 5.500,0 23.000,0 
Gado Suíno 1.100 540,0 594,0 
Gado Equino 600 --- --- 
Frango de Corte 5.300 5,0 26,5 
Aves Poedeiras 900 56,0 50,4 

Fonte: Diagnóstico do IPEA 2012 
 
 
Quanto à geração dos resíduos agrossilvopastoris inorgânicos, predominantemente, 
embalagens de agrotóxicos e fertilizantes, pode-se estimar sua quantidade a partir dos 
dados do Dossiê maio de 2012, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO. 

 
 
Por estes dados, o uso médio de agrotóxico por hectare plantado passou de 10 L/ha em 
2002 para 12 L/ha em 2011, sendo que as quantidades médias de agrotóxico usadas nas 
culturas específicas existentes relevantes em Duque de Caxias apresentaram os valores 
de 4,8 L/ha para o cultivo da cana de açúcar; 23,0 L/ha para as fruteiras perenes; e 12 
L/ha os hortifrutícolas. 

 
 
Aplicando estes valores médios do uso de agrotóxico por hectare às áreas produtivas do 
município no ano de 2012, chega-se aos resultados apresentados no quadro a seguir. 

 
 

Quadro 8.14 - Volumes de Agrotóxico Usados em Duque de Caxias 
 

 
Cultura 

Área Colhida 
(ha) 

Consumo 
(L/ha) 

Volume 
(L) 

Cana de Açúcar 50,0 4,8 240,0 
Fruteiras Perenes 171,0 23,0 3.933,0 
Hortifrutícolas 34,0 12,0 408,0 

T O T A L 255,0 --- 4.581,0 
FONTE: ABRASCO 2012. 

 
 
De acordo com os dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos – ANDA 
(2011), 80% da demanda de fertilizantes se deve a cinco principais culturas, a saber: soja, 
cana de açúcar, café, milho e algodão. 
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Como se viu de quadros anteriores, o Município de Duque de Caxias não possui nenhuma 
cultura expressiva, sendo que daquelas que utilizam fertilizantes em larga escala, o 
Município, só cultiva a cana de açúcar, e em apenas 50 hectares. 

 
 
No caso de Duque de Caxias, este possível impacto ambiental das embalagens de 
fertilizantes é totalmente desprezível, razão da reduzida extensão das áreas de cultura. 

 
 
Segundo diagnóstico do IPEA, estima-se que a quantidade de fertilizantes usadas em 
Duque de Caxias é da ordem de 3,7 toneladas por ano, com base na média nacional de 
emprego de fertilizantes de 74 kg/há plantado. 

 
 
Considerando-se que estes 50 hectares de cultura de cana de açúcar, estariam 
distribuídos em mais de uma propriedade, supomos que seriam usados nesse caso 
embalagens (sacos) de 50 quilos, o representaria o uso de 74 sacos de fertilizantes por 
ano. 

 
 
As destinações mais comuns que os agricultores dão a estas embalagens são 
reaproveitamento, queima e disposição no lixo comum. 

 
 
Apresenta-se nos parágrafos seguintes um cálculo estimativo, com base em dados 
extraídos do diagnóstico do IPEA, do número de embalagens que estariam sujeitas a 
processamento no Estado do Rio de Janeiro e em Duque de Caxias. 

 
 
Para efeito de simplificação, serão consideradas apenas as embalagens de vacinas 
bovinas, os antiparasiticidas e medicamentos de combate a doenças avícolas. 

 
 
Em termos de vacinas bovinas, o rebanho nacional seria responsável pela geração de 
26,3 milhões de frascos a serem descartados. Considerando que o rebanho fluminense 
corresponde a 1% da quantidade nacional, e que o de Duque de Caxias corresponde a 
0,2% do rebanho fluminense, estima-se o consumo de 270 mil frascos no Estado do Rio e 
de 526 frascos em Duque de Caxias. 

 
 
Por raciocínio semelhante, os endectocidas seriam responsáveis por 440 mil de 
embalagens de polietileno, enquanto os ectoparasiticidas gerariam mais 300 mil no Estado 
do Rio e em Duque de Caxias, por 880 e 528 respectivamente de embalagens de 
polietileno. 

 
 
Já o número de aves de Duque de Caxias corresponde a 0,04% do total do Estado do Rio 
de Janeiro e este corresponde a 1,0% do total brasileiro. Isto significa que o volume de 
embalagens vazias no combate a doenças de galináceos atingiria a 100.000 e 40 
embalagens respectivamente. 
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Desta forma, a estimativa do descarte de embalagens vazias em território fluminense 
totalizaria 1,1 milhões de unidades e no Município de Duque de Caxias, atingiria a cerca 
de 2.000 embalagens. 

 
 
Pelos números apresentados, a destinação de embalagens vazias de insumos 
farmacêuticos veterinários em Duque de Caxias teria pouca representatividade quanto ao 
impacto ambiental. 

 
 
Por fim, dada a semelhança entre os compostos químicos envolvidos, recomenda-se o 
aproveitamento da cadeia da logística reversa das embalagens de agrotóxicos para todas 
as categorias de resíduo. 

 
 
Finalmente, quanto aos resíduos domiciliares de áreas rurais, em Duque de Caxias, este 
problema não possui representatividade, uma vez que a população rural do município é 
inferior a 0,4% da população total, isto é, cerca de 3.000 habitantes. 

 
 
Se considerada uma geração de resíduos sólidos domiciliares igual à gerada pela 
população urbana, atingiríamos um quantitativo de aproximadamente 2.000 quilos por dia, 
dos quais conforme já mencionado, 50,0% são queimados ou enterrados no próprio local 
de geração. 

 
 
Ainda assim, em termos absolutos, esta quantidade de resíduos não pode ser relegada, 
como vem sendo, a um plano secundário. 

 
 
8.8 RESIDUOS SÓLIDOS DE TRANSPORTE – RST 

 
 
Os resíduos de serviços de transporte, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei n° 12.305/2010), especificamente no tocante a resíduos de serviços de transportes 
terrestres, incluem os resíduos originários de terminais rodoviários e ferroviários, além dos 
resíduos gerados em terminais alfandegários e passagens de fronteiras relacionados aos 
transportes terrestres. 

 
 
Os resíduos dos terminais rodoviários e ferroviários podem conter agentes patológicos e 
espalharem doenças entre cidades, estados e países, principalmente através de restos de 
alimentos, produtos de higiene/asseio e de uso pessoal. 

 
 
No caso específico de Duque de Caxias, estes resíduos limitam-se aos gerados nos 
terminais rodoviários e ferroviários, já que não há instalações portuárias públicas, nem 
aeroportos na área de Caxias. 
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Em Duque de Caxias existem três terminais rodoviários, a saber: 
 Terminal Rodoviário Prefeito José Carlos Lacerda, na rua Capitão Damasceno, s/n; 
 Terminal Rodoviário Plínio Casado, situado à Avenida Dr Plínio Casado, s/n; e 
 Terminal Rodoviário Duque de Caxias, que fica na Rua Mariano Sendra dos Santos, 

s/n. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.23 – Terminal Prefeito José Carlos Lacerda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 8.24 – Terminal Plínio Casado 
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FIGURA 8.25 – Terminal Rodoviário Duque de Caxias 
 
 
As empresas que operam nestes terminais são as responsáveis pelo manejo destes 
resíduos e devem elaborar planos de gerenciamento adequados (Lei nº 12.305/2010, 
artigo 20, alínea b, inciso IV). 

 
 
No caso dos terminais rodoviários Prefeito José Carlos Lacerda e Plínio Casado a limpeza 
é atribuição do Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários em Duque de Caxias 
e Magé – SETRANSDUC, o qual se responsabiliza também pela limpeza e manutenção 
dos diversos abrigos de ônibus espalhados pela cidade. 

 
 
No que tange ao transporte ferroviário, as 6 (seis) estações existentes no município de 
Duque de Caxias, são administradas pela SuperVia que possui contrato de limpeza e 
manutenção com terceirizados. 

 
 
Dentro do Município de Duque de Caxias, a coleta dos resíduos sólidos gerados nos 
terminais ferroviários, rodoviários e nos abrigos de ônibus é realizada pelas mesmas 
empresas que efetuam a coleta domiciliar: a Construtora Estevão e a Green Life, nas 
suas respectivas regiões de atuação. 
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Não  há  informações  relativas  à  geração  de  resíduos  em  nenhum  dos  terminais 
rodoviários, nem ferroviários, assim como não há informação sobre nenhum trabalho de 
segregação na fonte ou de reciclagem dos resíduos. 

 
 
8.9 RESÍDUOS SÓLIDOS DE MINERAÇÃO – RSMin 

 
 
Conforme já apresentado neste PMGIRS, esta tipologia se subdivide em dois grandes 
setores: Mineração de Substâncias não Energéticas e Mineração de Substâncias 
Energéticas. 

 
 
No caso específico de Duque de Caxias, estes resíduos se restringem ao originados da 
mineração de substâncias não energéticas, mais especificamente, o coríndon (óxido de 
alumínio) usado como abrasivo no polimento; o granito utilizado na fabricação de brita, 
paralelepípedos, placas para revestimento, pisos e na decoração; e rochas ornamentais e 
de revestimento. 

 
 
Duque de Caxias, apesar de contar com 38 empresas de beneficiamento e 
comercialização de mármore e com 20 estabelecimentos de comercialização de cerâmica, 
não se destaca entre as principais regiões de ocorrência de rochas ornamentais e de 
extração de argila. 

 
 
Os rejeitos do beneficiamento de rochas são constituídos basicamente pelo pó de pedra 
proveniente do corte dos blocos. 

 
 
No caso de Caxias, é importante que se faça um controle mais eficiente deste setor, tendo 
em vista que o município possui inúmeras marmorarias, muitas das quais efetuam o corte 
dos blocos provenientes das áreas de lavra. 

 
 
Embora o município não ocupe posição de importância quanto à extração de minerais não 
energéticos, por outro lado, se destaca no campo de refino e beneficiamento de petróleo e 
gás natural, graças à presença da Refinaria Duque de Caxias – REDUC, que responde 
por 10,9% do refino de petróleo, 80% da produção de lubrificantes e é o maior 
processador de gás natural do Brasil. 

 
 
Apesar da dificuldade para a identificação detalhada quantitativa dos resíduos sólidos 
perigosos gerados na REDUC, indicamos a seguir, a listagem daqueles resíduos mais 
comumente encontrados: 
 Argila contaminada com óleo; 
 Borra oleosa; 
 Terra contaminada; 
 Óxido de ferro; 

383 

 

 

 Refratários; 
 Resíduos diversos; 
 Coque do gasóleo. 

 
 
Não há informações que permitam discriminar a tipologia dos resíduos gerados na 
REDUC. Aparentemente, os diversos resíduos perigosos são agrupados e identificados 
somente como borra oleosa, apesar de possuírem diversas características que os 
diferenciam. 

 
 
Face as dificuldades para obtenção de valores de geração dos resíduos resultantes do 
refino de petróleo na REDUC, constatou-se a existência de deficiências nos modelos de 
gestão que hoje vigoram, em especial, na gestão do Estado, que deveria, através de seu 
órgão ambiental, possuir controle atualizado da geração, do volume e da tipologia destes 
resíduos, fato que não ocorre. 

 
 
Deveria ser de interesse do órgão ambiental cobrar a correta caracterização dos resíduos, 
para melhor controlar o fluxo de tratamento e destinação final dos mesmos, não deixando 
brechas para caracterizações equivocadas que podem pôr em risco o meio ambiente e a 
sociedade. 
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CAPÍTULO 9 – AVALIAÇÃO DA SUFICIÊNCIA 
DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 

 
 
O caput do art. 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que: “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”. 

 
 
Já o § 6º do art. 19 da citada lei é taxativo quando diz: “Além do disposto nos incisos I a 
XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos 
contemplará ações específicas a serem desenvolvidas no âmbito dos órgãos da 
administração pública, com vistas à utilização racional dos recursos ambientais, ao 
combate a todas as formas de desperdício e à minimização da geração de resíduos 
sólidos”. (grifo nosso) 

 
 
Em outras palavras, a gestão municipal do manejo de resíduos sólidos deve 
priorizar, sempre, a não geração ou a geração da menor quantidade possível de 
resíduos. 

 
 
Por esta razão, o presente capítulo iniciar-se-á com a avaliação de medidas e 
procedimentos adotados pelo Poder Público para promover a não geração e/ou a redução 
da geração de resíduos sólidos. 

 
 
Por outro lado, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos e também o Decreto 
Municipal n° 6.697, que instituiu a Gestão do Sistema de Limpeza Urbana em Duque de 
Caxias, partem do princípio que o manejo de resíduos sólidos abrange dois grupos de 
resíduos: os Resíduos Sólidos Urbanos – RSU e os Resíduos Sólidos Especiais – RSE. 

 
 
Assim, em sequência à avaliação das medidas de não geração, o presente capítulo fará a 
avaliação dos procedimentos operacionais separadamente para cada um dos grupos. 

 
 
9.1 SUFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA A NÃO GERAÇÃO 

E/OU MINIMIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
 
Como se viu no item 4.3.2, quase não há ações voltadas para a não geração de resíduos, 
havendo apenas poucos programas de caráter localizado e com vigência pontual com 
vistas à reciclagem e/ou à recuperação de resíduos. 
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É conveniente frisar que, dentro do atual conceito de gestão de resíduos sólidos, as ações 
operacionais para a não geração de resíduos são consideradas como as mais eficientes e 
as mais eficazes, pois, além de propiciarem uma grande economia na coleta e disposição 
final dos RSU, trazem enormes benefícios para o meio ambiente, diretos e indiretos. 

 
Porém, não se pode deixar de mencionar que os resultados advindos de ações desta 
natureza só se fazem sentir em médio e longo prazo, necessitando de contínuo aporte de 
recursos, não só financeiros, como de mão de obra capacitada. 

 
O caminho escolhido pela maioria das prefeituras é promover ações voltadas para os 
alunos cursando o Ensino Fundamental das escolas públicas. 

 
No entanto, este caminho padece com a solução de continuidade, provocada tanto pela 
supressão dos aportes financeiros pelo Poder Público, quanto pela interrupção das ações 
por parte da gestão governamental sucedânea. Caxias não foi exceção. 

 
Por isto, o presente Plano irá propor um caminho alternativo, saindo do âmbito escolar 
para se basear na figura jurídica do Grande Gerador. 

 
Este caminho, não só desonera integralmente a Administração Pública, como permite 
uma abrangência territorial muito maior, dado que o número de estabelecimentos grandes 
geradores é muito maior que o de escolas públicas municipais. 

 
Para tanto, basta que a Prefeitura complemente o Decreto 6.697, de 05 de julho de 2016, 
obrigando os Grandes Geradores a efetuar a segregação dos resíduos na fonte (com o 
objetivo de incrementar a reciclagem) e a contratar cursos de capacitação de  suas equipes 
profissionais com base em dois enfoques distintos, a saber: 

 

 Treinamento das equipes de funcionários responsáveis pela geração dos resíduos e 
pela limpeza do estabelecimento para que efetuem corretamente a segregação dos 
resíduos na fonte geradora; 

 

 Treinamento de todos os funcionários para que evitem e/ou reduzam a geração de 
resíduos em suas funções. 

 

 
Com estes dois enfoques de treinamento, criar-se-á os hábitos de se processar a 
segregação do lixo nos domicílios e a se reduzir a quantidade de lixo domiciliar gerado 
nas moradias. 

 
Aparentemente pode parecer que, com esta medida, a Administração Pública esteja 
repassando seus custos para as empresas privadas, mas, em realidade, tais obrigações 
só virão a melhorar os procedimentos internos das empresas e, consequentemente, a 
gerar uma grande economia no manejo dos resíduos que, rapidamente, irá cobrir os 
gastos iniciais com os treinamentos. 
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9.2 SUFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 
 
Ainda com base na ordem de prioridades da PNRS e nos grupos de resíduos definidos no 
Decreto 6.697/2016, foi avaliada a suficiência dos procedimentos operacionais para o 
gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos inclusive para o transporte, tratamento e 
disposição final praticadas no Município de Duque de Caxias. 

 
 
Complementando a análise e avaliação feita, ao fim do item foram sugeridas algumas 
diretrizes para os procedimentos operacionais ao lado de especificações  mínimas  a serem 
adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
incluída a coleta e remoção, os serviços complementares de limpeza pública, o 
transbordo, se for o caso, o tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos 
rejeitos. 

 
 
Como apoio para o estabelecimento das linhas mestras e diretrizes para os procedimentos 
operacionais e especificações a serem adotadas no desenvolvimento dos serviços de 
limpeza pública, sugere-se: 
• Elaboração do Regulamento de Limpeza Urbana, que deverá abordar e normatizar 

todos os aspectos pertinentes à gestão dos resíduos sólidos, desde seu 
acondicionamento na fonte geradora até a sua disposição final em condições 
ambientalmente adequadas; 

• Implementação de equipes técnicas para a gestão dos processos; 
 

• Organização das atividades de geradores, transportadores e receptores (instalações de 
tratamento e /ou disposição final) de resíduos, exigindo especialmente os Planos de 
Gestão quando cabíveis, além da implantação de cadastro atrelado ao sistema 
municipal de informações; 

• Avaliação da presença de catadores organizados com domicílio no município e 
envolvidos na coleta de resíduos e sua respectiva inclusão formal no processo; 

• Modernização dos instrumentos de controle e fiscalização, incluindo tecnologia da 
informação (construção de banco de dados informatizado, rastreamento eletrônico de 
veículos, fiscalização por análise de imagens aéreas); e 

• Valorização de programas de educação ambiental e comunicação como ações 
prioritárias. 

 
 
Feita a avaliação das deficiências e carências apresentadas no Diagnóstico da Gestão 
dos Resíduos Sólidos em Duque de Caxias, serão apresentadas a seguir, sugestões de 
alternativas que minimizem ou neutralizem os pontos fracos e reforcem os pontos fortes, 
através de orientações que mostrarão como o município conseguirá atingir as metas. 
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Estas alternativas foram traçadas em função da viabilidade de executar as ações pelo 
município, principalmente atendendo às necessidades e peculiaridades locais, sendo que 
grande parte dessas alternativas necessita de um controle e envolvimento social 
permanente nos programas e ações. 

 
 
É importante ressaltar que este Plano toma como diretriz a minimização da quantidade de 
rejeitos levados à disposição final ambientalmente adequada do que couber 
respectivamente aos agentes públicos e aos agentes privados. 

 
 
Assim, tomando como referência formulações do Ministério do Meio Ambiente, são 
adotadas neste PMGIRS as orientações, estratégias e definições apresentadas nos 
próximos itens. 

 
 
9.2.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU 

 
 
As ações voltadas aos resíduos sólidos domiciliares – RDO devem atender inicialmente o 
artigo 9 da PNRS, visando principalmente a não geração e a minimização. 

 
 
Para isso, as estratégias necessitam de ações com conscientização, sensibilização da 
população e uma eficiência na fiscalização por parte do município. 

 
 
O importante é salientar a necessidade que o Município tem de promover condições para 
que os serviços, seguindo o expresso na Lei nº 12.305/10, tornem-se econômica e 
financeiramente sustentáveis. 

 
 
9.2.1.1 COLETA REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

 
 
No que toca aos procedimentos de coleta, vale ressaltar que são utilizados os 
procedimentos padrão, usados por quase todas as empresas do ramo de limpeza urbana. 
No entanto, a exemplo do que ocorre na maioria das cidades, o uso de procedimentos 
padrão conduz à adoção de roteiros e itinerários estabelecidos na prática de antigos 
funcionários, o que nem sempre leva aos melhores resultados. 

 

Assim, como primeira sugestão, recomenda-se que seja exigido das empresas 
operadoras dos serviços de coleta domiciliar a realização de um estudo de revisão 
da roteirização para a coleta regular do município, que deverá resultar numa 
consequente revisão a menor dos custos de coleta. 

 

Outro senão a se reportar neste assunto diz respeito à irregularidade de horário da coleta 
no 4° Distrito, irregularidade esta que pode ser atribuída à baixa densidade populacional 
desta região e às precárias condições físicas das vias de acesso. 
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Ressalte-se que o respeito da Prefeitura (ou da operadora) à frequência e aos horários da 
coleta regular é de fundamental importância para este serviço, porque somente assim a 
população confiará neste serviço, permitindo que os procedimentos operacionais de 
remoção dos recipientes sejam feitos com mais agilidade e que os roteiros de coleta 
possam ser permanentemente otimizados. 

 

Convém frisar que a coleta domiciliar deve caracterizar-se como um processo dinâmico, 
que deve ser permanentemente atualizado através da utilização de mapas e ferramentas 
gráficas, com roteiros pré-estabelecidos e horários programados. 

 

Por outro lado, notou-se uma certa omissão da Prefeitura no controle dos serviços de 
coleta, parte pela qualidade dos serviços prestados pelas operadoras (que, na média, 
pode ser considerada como boa) e parte pela limitação dos recursos financeiros e 
humanos. 

 

Com vistas a se otimizar ainda mais a qualidade dos serviços prestados, sugere-se: 
 

 Controlar e fiscalizar a regularidade quanto ao horário e frequência dos serviços de 
coleta domiciliar; 

 

 Estimular a implantação da coleta conteinerizada, especialmente em condomínios e 
similares, inclusive com o uso de contêineres de grande capacidade; 

 

 Aprimorar  o  controle  da  eficiência  dos  serviços  prestados,  através  da  adoção  de 
indicadores específicos; e 

 

 Fiscalizar o nível de capacitação da mão de obra empregada nos serviços. 
 
 
9.2.1.2 COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES 

 
 
Conforme o artigo 9, § 1 do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, a implantação do 
sistema de coleta seletiva é instrumento essencial para se atingir a meta de disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, conforme disposto no art. 54 da Lei nº 
12.305, de 2010 que aponta que os municípios deverão fazer a inclusão de catadores 
organizados em associações e cooperativas para a operação de coleta seletiva e também 
para triagem e destinação. 

 

A coleta seletiva é normalmente operacionalizada através de três sistemáticas 
caracterizadas a seguir. 

 
 
 Coleta porta-a-porta 

 
A coleta porta-a-porta consiste na coleta dos materiais recicláveis gerados pelos 
domicílios, numa atividade semelhante à da coleta regular. Nos dias e horários 
determinados, esses materiais são depositados na frente dos domicílios pelos seus 
usuários, sendo, então, removidos pelos veículos de coleta seletiva. 
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 Coleta com utilização de Ecopontos e/ou Postos de Entrega Voluntária (PEV’s) 

 
A adoção de postos de entrega voluntária necessita da participação da população, 
pois, neste caso, os veículos de coleta não se deslocam de domicílio em domicílio. 

 

A própria população motivada, deposita seus materiais recicláveis em pontos 
predeterminados pela administração pública, onde são acumulados para posterior 
remoção. 

 

Os Ecopontos ou PEV’s podem ter constituição muito variada, dependendo dos 
recursos disponíveis. Normalmente são formados por conjuntos de recipientes 
plásticos ou metálicos, como latões de 200 litros e contêineres, ou de alvenaria, 
formando pequenas caixas ou baias, onde os materiais são depositados. Esses 
recipientes, que devem atender às exigências de capacidade e função, são 
identificados por cores, seguindo as normas internacionais, e devem ser protegidos 
das chuvas e demais intempéries por uma pequena cobertura, além de serem 
instalados em lugares protegidos, de fácil acesso e visualização e frequentados por 
grande número de pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 9.01 – Ecoponto 
 
 
 Coleta por catadores de rua e carroceiros 

 
Os catadores de rua e os carroceiros trabalham informalmente de porta em porta e 
recolhem principalmente os materiais recicláveis de maior valor de mercado, no 
momento. 
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É importante, além da conscientização da população para contribuir com a coleta 
seletiva, realizar a parceria com catadores como mão de obra. 

 

A administração municipal poderá ceder um espaço que possibilite a separação dos 
materiais. É importante que o município realize o cadastramento e a organização dos 
catadores, preferencialmente na forma de cooperativa ou associação. 

 

As atividades de coleta, triagem e venda ficam a cargo da própria cooperativa ou 
associação, sendo que os catadores, neste sistema, são considerados agentes 
participativos. 

 
 
Como visto ao longo do diagnóstico, apenas este último modelo de coleta seletiva vem 
sendo praticado no município e ainda assim com uma tênue participação dos órgãos 
municipais, não havendo o que se avaliar quanto aos procedimentos operacionais. 

 

Desta forma, o texto a seguir apresenta tão somente algumas diretrizes que podem ser 
aplicadas ao setor. 

 

É recomendável para a introdução da coleta seletiva em uma comunidade, o apoio das 
escolas. Além do aspecto educacional indispensável nesse processo, obtém-se um efeito 
multiplicador extremamente interessante. Um aluno motivado transforma-se em elemento 
de divulgação e transmite para sua família e seu grupo de convivência os novos 
conhecimentos adquiridos. 

 

Com relação às cooperativas, há municípios que buscam fortalecer e implantar 
cooperativas para a coleta seletiva. Uma sugestão é o cadastramento das cooperativas 
no site da prefeitura para contato, com informações a respeito de qual material é recolhido, 
e facilitando a parceria entre cooperativas e geradores, culminando de certa forma no 
empreendedorismo. 

 

Visando a ampliação e a otimização do sistema de coleta seletiva, sugere-se: 
 
• Promover a segregação na fonte, principalmente através da obrigação da segregação 

do lixo extraordinário dos Grandes Geradores, adequando-a ao sistema de coleta 
seletiva; 

 

• Criar regulamentação legal e normatização que otimize a coleta seletiva no município; 
 
• Incrementar e instituir ferramentas adequadas à fiscalização. 

 
 
9.2.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA PÚBLICA 

 
 
Como visto, os serviços complementares de limpeza pública, que compreendem desde a 
varrição de vias e logradouros públicos; a raspagem de terra acumulada nos logradouros; 
a capina e roçada de locais públicos; a pintura de postes e meio fios; a limpeza e 
desobstrução de ralos, bocas de lobo, galerias e valas; a poda de árvores; a limpeza de 
feiras livres; e a remoção de animais mortos. 
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Também na prestação destes serviços os procedimentos operacionais são os 
convencionalmente utilizados, podendo ser considerados como suficientes. 

 
 
A única observação fica por conta da frequência de execução que, notadamente no 4º 
Distrito, deixa a desejar, com destaque para a raspagem de terra acumulada nos 
logradouros após chuvas intensas. 

 
 
Entretanto, convém ressaltar que estes serviços necessitam de constante melhoria, 
compreendendo desde a elaboração de mapas, roteiros, frequências e demais controles 
necessários, além da manutenção dos diversos tipos de equipamentos que requerem um 
plano de manutenção preventiva e corretiva visando reduzir ao mínimo o tempo de 
veículos e equipamentos parados, ampliando as horas trabalhadas. 

 
 
Com o objetivo de aprimorar os serviços de varrição, ao mesmo tempo em que se reduz 
os custos operacionais, recomenda-se a realização de um estudo que revise os roteiros 
previamente elaborados, com itinerários, horários e frequências definidas em função da 
importância de cada área na malha urbana do Município, do tipo de ocupação/uso e grau 
de urbanização do logradouro, definindo os locais onde os serviços possam ser 
executados por equipamento mecanizado de grande porte, por pequenas varredeiras do 
tipo “walk behind” ou até mesmo por varrição manual, por meio de equipe múltiplas ou 
individualmente. 

 
 
Visando propiciar uma maior eficiência e eficácia dos serviços complementares de limpeza 
pública, recomenda-se: 

 

• Promover a avaliação dos programas de varrição manual, varrição mecanizada, 
roçada, capinação, limpeza de ralos, bocas de lobo, galerias e valas, pintura de postes 
e meio fios, etc.; 

 

• Avaliar permanentemente novos equipamentos, tecnologias e procedimentos, 
disponibilizados no mercado; 

 

• Promover a capacitação da mão de obra alocada a estes serviços. 
 
 
9.2.3 SERVIÇOS DE TRANSBORDO E TRANSPORTE SECUNDÁRIO 

 
 
Tendo em vista a grande distância (cerca de 44 km) entre o centro de massa de geração 
de resíduos sólidos do município de Duque de Caxias e o atual local de disposição final 
dos resíduos, no bairro de Adrianópolis em Nova Iguaçu, tornou-se imperiosa a 
implantação de uma unidade que propiciasse a minimização dos custos de transporte, 
bem como a otimização dos serviços de coleta dos RDO conseguida através do rápido 
retorno dos veículos de coleta à sua função precípua. 
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Neste contexto, foi implantada uma estação de transbordo em Duque de Caxias, 
localizada no número 6.360 da Rodovia Washington Luiz, podendo-se considerar os 
procedimentos operacionais como realizados a contento. 

 
 
Porém, algumas diretrizes e ações são recomendadas para a melhoria dos serviços de 
transbordo e transporte secundário dos resíduos gerados em Duque de Caxias, a saber: 
• Controlar a quantidade de carretas disponíveis, de forma a evitar a formação de filas de 

espera para os veículos de coleta e também evitar o acúmulo de resíduos sólidos 
estocados no pátio da estação de transbordo, com a geração de odores desagradáveis 
e a proliferação de vetores; 

• Controlar a tipologia dos resíduos descarregados na unidade de transbordo, evitando o 
transbordo e transporte de resíduos da construção civil para o aterro sanitário, o que 
onera consideravelmente o custo dos respectivos serviços (já que o peso específico 
dos RCC é 8 vezes maior que o dos RSU); 

• Prover melhores condições de limpeza e higiene na unidade de transbordo, bem como 
nas carretas de transporte; 

• Observar o controle gravimétrico das cargas a serem transportadas, de modo a atender 
à legislação pertinente (Lei da Balança). 

 
 
9.2.4 SERVIÇOS DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
 
Como evidenciado ao início deste capítulo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem 
como premissa básica, favorecer ao máximo o aproveitamento de materiais encontrados 
nos resíduos sólidos, reduzindo a dependência de aterro sanitário. 

 
 
A Lei nº 12.305/2010 sugere o uso de tecnologias de valorização do resíduo, 
possibilitando um maior aproveitamento dos seus componentes e reduzindo, 
consequentemente, a quantidade de rejeitos destinada a aterros sanitários. 

 
 
Porém, como visto no Diagnóstico, Duque de Caxias não pratica a coleta seletiva e os 
procedimentos operacionais inerentes aos serviços de reciclagem são totalmente 
inadequados, pois, em sua maioria, se baseiam em atividades clandestinas levadas a 
cabo no bairro de Jardim Gramacho. 

 
 
Portanto, não só com vistas a se atender à legislação ambiental vigente, mas 
principalmente com o objetivo de se reduzir o volume de resíduos transportados para o 
aterro sanitário (inclusive diminuindo a despesa com o transporte e a destinação final dos 
resíduos), é de fundamental importância que a Prefeitura, particularmente as 
Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Obras, passe a atuar de forma mais 
efetiva neste segmento. 
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Como ações prioritárias para o tratamento dos resíduos sólidos gerados em Duque de 
Caxias, sugere-se: 

 
• Tornar obrigatória a segregação na fonte do lixo extraordinário produzido nos 

estabelecimentos Grandes Geradores, com o encaminhamento dos materiais 
recicláveis para as cooperativas de catadores; 

 
• Avaliar e implementar tecnologias alternativas de tratamento de resíduos sólidos, 

com ênfase no aproveitamento da fração orgânica do lixo domiciliar através de 
processos de biodigestão ou de gaseificação com geração de biogás e de energia 
elétrica; e 

 
• Estabelecer incentivos fiscais reais para as cooperativas de catadores e demais 

empresas que atuam no segmento de tratamento de resíduos. 
 
 
9.2.5 SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
Todo e qualquer processo de tratamento e/ou aproveitamento de resíduos sólidos, 
atualmente disponibilizado no mercado, gera algum tipo de rejeito, para o qual será 
necessária a sua disposição final em aterro sanitário. 

 
 
Atualmente, com exceção de uma pequena parcela de recicláveis coletados através de 
cooperativas e das 100 toneladas enviadas para a ACEX, o município de Duque de 
Caxias, envia quase a totalidade dos seus resíduos para a disposição final em aterro 
sanitário localizado em Adrianópolis no município de Nova Iguaçu. 

 
 
Com respeito aos procedimentos operacionais adotados no CTR Adrianópolis, pode-se 
afirmar que são totalmente adequados, não havendo nada que desabone a conduta da 
empresa contratada. 

 
 
Porém, não se pode deixar de alertar que a prática de se utilizar aterros sanitários 
de outros municípios, embora apresente vantagem quanto à minimização do risco da 
geração de passivos ambientais e de outros problemas inerentes à eventual má operação 
da unidade, implica, em contrapartida, numa dependência permanente comercial e 
política, sujeita ao arbítrio de terceiros. 

 
 
Considerando-se as características da problemática da disposição final dos resíduos 
sólidos, principalmente no que se refere à dependência de terceiros, quando da utilização 
de aterros em outros municípios, e ainda das dificuldades inerentes à seleção e a 
disponibilização de áreas para aterros sanitários, mesmo em zonas rurais ou industriais, 
recomenda-se: 
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• A formação de um grupo técnico de trabalho para a procura e seleção de áreas para a 
eventual implantação de aterro sanitário, dentro dos limites do município de Duque de 
Caxias; e 

 
• A decretação como de utilidade pública da(s) área(s) que venha(m) a ser selecionada(s) 

para a eventual implantação do aterro sanitário. 
 
 
9.3 SUFICIÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA O 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS 
 
 
A Lei nº 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelece 
em seu artigo 19, inciso VII que os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos devem conter regras para o gerenciamento de cada uma das tipologias de resíduos 
sólidos especiais, caso necessárias, função da incidência ou não de um determinado tipo 
de resíduo sólido especial. 

 
 
O artigo 20 da referida Lei define que as regras para o gerenciamento dos resíduos 
especiais, constituem-se no “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos” de cada 
tipologia que, no mínimo, deverão considerar os seguintes aspectos: 

 
• Avaliar as deficiências e carências apresentadas no Diagnóstico, apresentando 

alternativas que minimizem os pontos fracos e reforcem os pontos fortes; 
 
• Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de resíduos, 

exigindo os Planos de Gestão quando cabíveis, além de estabelecer cadastro atrelado 
ao sistema municipal de informações; 

 
• Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando tecnologia da 

informação (construção de banco de dados informatizado, rastreamento eletrônico de 
veículos, fiscalização por análise de imagens aéreas e outras), além de capacitar a 
mão de obra utilizada; e 

 
• Valorizar a educação ambiental e comunicação como ações prioritárias. 

 
 
Como se pode ver das obrigações legais, a atuação do Poder Público no manejo dos 
resíduos sólidos especiais se resume à fiscalização e controle das empresas Grandes 
Geradoras enquadradas nas diferentes tipologias. 

 
 
Ainda assim, mesmo restrita às atividades de fiscalização e controle, a ação da Prefeitura 
de Caxias neste setor é bastante incipiente necessitando aumentar sua eficiência através 
da implementação de procedimentos básicos, como se recomenda a seguir, para cada 
tipologia de RSE. 
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9.3.1 RESÍDUOS  DE  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS  E  PRESTADORES  DE  SERVIÇOS  – 
RSCOM 

 
 
A Lei Estadual n° 7.634 / 2017 em seu artigo primeiro, parágrafo segundo, conceitua 
como “Grande Gerador de Resíduos Sólidos, os estabelecimentos públicos e privados, 
institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, exceto 
residenciais, cujo volume produzido de resíduos sólidos é superior a 180 l (cento e oitenta 
litros) por dia”. 

 
 
Em Duque de Caxias, o Decreto nº 6.697, de julho de 2016, define procedimentos para a 
Gestão dos Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços, 
equiparando-os ao conceito de Grandes Geradores. 

 
 
Porém, no Inc. IX do art. 8º, este Decreto estabelece que o Lixo Extraordinário produzido 
pelas empresas Grandes Geradoras é “o lixo que possa ser tipificado como domiciliar 
produzido em estabelecimentos comerciais, de serviços ou unidades industriais ou 
instituições/entidades públicas ou privadas ou unidades de trato de saúde humana ou 
animal ou mesmo em imóveis não residenciais, cuja natureza ou composição sejam 
similares àquelas do lixo domiciliar e cuja produção exceda o volume diário, por 
contribuinte, de cento e vinte litros ou sessenta quilogramas”, ou seja, é mais restritiva 
que a lei estadual. 

 
 
Embora a gestão dos resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de 
Serviços, seja de responsabilidade do gerador, e consequentemente operada por agentes 
privados, é fundamental que o agente público, em especial, o órgão responsável pela 
gestão dos resíduos sólidos em Duque de Caxias, fiscalize o manejo desta tipologia de 
resíduos sólidos. 

 
 
Neste contexto, recomenda-se que sejam implantados no município procedimentos 
de controle dos Grandes Geradores, aplicando-se e fazendo-se respeitar as normas 
de cadastramento e credenciamento de empresas prestadoras de serviços de 
coleta, transporte, tratamento e disposição dos GG estabelecidas nos anexos do 
citado Decreto Municipal. 

 
 
9.3.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANEAMENTO BÁSICO – RSSAN 

 
 
É importante definir a origem destes resíduos e quantificá-los. Posteriormente, algumas 
análises podem ser efetuadas visando avaliar a qualidade e a possibilidade de seu 
reaproveitamento, tendo em vista a geração de lodo em estações de tratamento de água 
e esgoto, bem como, em fossas sépticas. 
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Como diretrizes para esta tipologia de resíduos sólidos especiais, recomenda-se: 
 
• Priorizar o cadastramento dos geradores e transportadores dos RSSan, com especial 

atenção para as empresas do tipo “limpa fossa”; 
 

• Fiscalizar a destinação em local licenciado e devidamente adequado dos lodos gerados 
nas estações de tratamento e, em especial o lodo de fossas sépticas. 

 
 
9.3.3 RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS – RSI 

 
 
A gestão dos resíduos sólidos industriais deve atender ao previsto na Resolução nº 
313/02, do CONAMA, levando-se em conta ações específicas e cuidados adicionais de 
segregação, coleta, tratamento e destinação final. A responsabilidade por esta gestão é 
do gerador, do setor privado, cabendo apenas à administração pública a fiscalização. 

 
 
É comum se proceder ao tratamento de resíduos industriais com vistas à sua reutilização 
ou à sua inertização. Entretanto, dada à diversidade dos mesmos, não existe um processo 
pré-estabelecido, havendo sempre a necessidade de realizar uma pesquisa e o 
desenvolvimento de processos economicamente viáveis. 

 
 
Normalmente a destinação final dos resíduos industriais é feita em aterros especiais, 
conhecidos como Aterros Classe I, ou através de processos de destruição térmica, como 
incineração ou pirólise, na dependência do grau de periculosidade apresentado pelo 
resíduo e de seu poder calorífico. 

 
 
No município de Duque de Caxias, está localizado o maior parque industrial do Estado do 
Rio de Janeiro, sendo os principais segmentos o químico, o petroquímico, o gás, o 
plástico, o têxtil e o mobiliário. 

 
 
Embora sendo atribuição do Estado, seria recomendável que o município mantivesse 
um constante intercâmbio de informações com o INEA, visando sempre o 
monitoramento das atividades industriais para a minimização dos danos ambientais 
que podem resultar da disposição inadequada dos resíduos industriais. 

 
 
9.3.4 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

 
 
As diretrizes e estratégias elencadas para os RSS visam principalmente a segregação 
rigorosa, na origem, considerando que grande parcela (cerca de 80%) do volume destes 
resíduos são resíduos comuns, que poderiam ser manejados como resíduos domiciliares 
comuns e que acabam sendo misturados aos resíduos dos serviços de saúde, cujos 
procedimentos para coleta, tratamento e destinação final são significativamente mais 
onerosos, além de aumentar a quantidade de resíduos ambientalmente perigosos. 
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Desta forma, é importante priorizar algumas ações e procedimentos com o objetivo de 
minorar os possíveis efeitos deletérios dos resíduos de serviços de saúde à saúde pública 
e ao meio ambiente: 

 

• Efetuar o cadastramento das empresas geradoras; das transportadoras; das empresas 
de tratamento e das unidades de disposição final dos resíduos, conforme estabelecido 
no Decreto Municipal nº 6.697/2016; 

 

• Fiscalizar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final ambientalmente 
adequada dos RSS gerados pelas instituições privadas, incentivando a gestão interna 
adequada, em especial a segregação na fonte geradora; 

 

• Exigir a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde e 
seu encaminhamento ao Órgão Gestor dos RSS e Vigilância Sanitária para 
acompanhamento e avaliação sistemática, além de sua inclusão no Sistema Municipal 
de Informações sobre Resíduos Sólidos; 

 

• Manter um constante intercâmbio de informações com o INEA e com a ANVISA, 
visando sempre o monitoramento das atividades ligadas ao setor de saúde. 

 
 
9.3.5 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

 
 
Os procedimentos operacionais relacionados com a parcela dos RCC implicam em ações 
visando desde a geração e estocagem na origem, a coleta e remoção, bem como o 
beneficiamento e a destinação final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 
 
Conforme já mencionado, quando da abordagem à gestão dos RCC em Duque de Caxias, 
o lançamento indiscriminado destes resíduos nas vias públicas, além de deteriorar o 
aspecto visual e prejudicar o trânsito de pedestres, onera sobremaneira os serviços de 
limpeza pública, obrigando na maioria dos casos a utilização de equipamento pesado 
para remoção dos RCC das vias públicas. 

 
 
Além disto, deve-se considerar o potencial econômico destes resíduos, que quando 
submetidos a processos de beneficiamento transformam-se em significativas vantagens 
econômicas, sociais e ambientais, refletindo na economia de aquisição de matéria-prima 
através da substituição de materiais convencionais, pelo produto do entulho processado. 

 
 
Cabe destacar ainda, a diminuição da poluição gerada pelo entulho e de suas 
consequências negativas como assoreamento de rios e córregos, bem como a 
preservação das reservas naturais de matéria-prima. 
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Com o objetivo de minorar os problemas existentes em Duque de Caxias, resultantes da 
má gestão destes RCC, sugere-se a adoção dos procedimentos seguintes: 

 

• Criar um sistema gratuito para a coleta de pequenos volumes de RCC gerados em 
obras de reformas residenciais; 

 

• Colocar em prática as normas que regulamentam o sistema de cadastramento de 
caçambeiros e empresas que realizam a coleta e remoção dos RCC (Decreto Municipal 
nº 6.697/2016); 

 

• Exigir e controlar os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das empresas de 
Construção Civil; das empresas de transportes de RCC, além de fiscalização do seu 
cumprimento; 

 

• Instituir e exigir das empresas que operam os RCC no município certificados transporte 
e de destinação adequada dos resíduos, a serem implantados na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente (similar às Notificação de Transporte de Resíduos – NTR da Cidade 
do Rio de Janeiro); e 

 

• Criar incentivos fiscais reais, como isenções fiscais de impostos municipais, para as 
empresas que implantam e/ou operam instalações públicas ou privadas para o 
beneficiamento dos resíduos da construção civil. 

 
 
9.3.6 RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS – RASP 

 
 
A atividade agrícola praticada em Duque de Caxias é bastante reduzida, sendo 
inexpressiva a geração de resíduos orgânicos daí derivados, não causando 
consequentemente maiores problemas logísticos e ambientais. 

 
 
Quanto à pecuária, os rebanhos existentes em Duque de Caxias são de pequena monta, 
não representando atividade impactante no ambiente. 

 
 
Para se ter uma ideia de como o setor da agropecuária não é relevante no Município, 
basta que se apresente os números do Valor Agregado Bruto – VAB pela Agropecuária 
per capita, quais sejam: 

 

• Duque de Caxias = R$ 7,67 / hab; 
 
• Média Nacional = R$ 1.195,10 / hab. 

 
 
Finalmente, quanto às embalagens de agrotóxicos, consequentemente, dada a pequena 
atividade existente no setor, também não exigem cuidados especiais, quanto ao manejo 
de seus respectivos resíduos. 
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Ainda assim, recomenda-se: 
 
• O cadastramento das empresas geradoras deste resíduo; e 

 
• A fiscalização referente ao gerenciamento destes resíduos. 

 
 
9.3.7 RESÍDUOS SÓLIDOS DE TRANSPORTE – RST 

 
 
É desejável e necessário incorporar as informações sobre geração e procedimentos de 
transporte, tratamento e destinação final desses resíduos em um sistema ou banco de 
dados (que poderá ser criado), para efeito de compreensão estratégica do poder público 
municipal, mesmo considerando a responsabilidade dos gestores com seu manejo e 
destinação. 

 
 
A Política Nacional define a obrigatoriedade de elaboração e implementação de planos de 
gerenciamento de resíduos sólidos para esses espaços de grande circulação de pessoas 
e encaminhamento do plano ao poder público municipal. 

 
 
É importante também, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou até mesmo a 
Vigilância Sanitária mantenha um intercâmbio com a ANTT, Agência Nacional de 
Transportes Terrestres com o intuito de fomentar ações futuras que possam melhorar a 
qualidade das informações. 

 
 
A fim de melhor adequar o acondicionamento nos terminais rodoviários de Duque de 
Caxias, a coleta dos resíduos gerados nos mesmos e o respectivo destino final, sugere- 
se: 

 

• Manter diálogo consistente com os gestores dos terminais de transporte; 
 
• Solicitar apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com normas 

específicas para resíduos sólidos gerados nos diversos terminais de transporte; e 
 

• Estabelecer regras e os procedimentos para fornecimento dos dados ao gestor público, 
por parte dos geradores. 

 
 
9.3.8 RESÍDUOS SÓLIDOS DE MINERAÇÃO – RSMIN 

 
 
A Lei nº 12.305 em seu artigo 13, inciso I, alínea k, define resíduos de mineração como: 
os gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 

 
 
No Município de Duque de Caxias estes resíduos só têm representatividade quanto aos 
originados da mineração de substâncias energéticas, graças às atividades da Refinaria 
Duque de Caxias – REDUC. 
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Visando a uma destinação adequada, sugere-se: 
 
• O cadastramento das empresas geradoras destes resíduos; e 

 
• Incrementar a fiscalização referente ao gerenciamento dos resíduos de mineração, em 

especial no que concerne ao manejo dos resíduos sólidos da REDUC. 

 
CAPÍTULO 10 – AVALIAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DAS REGRAS 

PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO GERENCIAMENTO 
 
 
De forma similar à efetuada no capítulo anterior, a avaliação das regras para o transporte 
e demais etapas do gerenciamento de resíduos sólidos será dividida em dois itens: 
Transporte dos Resíduos Sólidos Urbanos e Transporte dos Resíduos Sólidos Especiais. 

 
 
O próprio Decreto Municipal n° 6.697/2016 já trata deste assunto de forma diferenciada, 
abordando a remoção dos resíduos sólidos urbanos no Capítulo III e a remoção dos 
resíduos sólidos especiais no Capítulo IV. 

 
 
Porém, o Decreto não estabelece nem regras, nem normas técnicas operacionais, se 
limitando a definir as responsabilidades pela execução dos serviços, quais sejam: a 
remoção dos resíduos sólidos urbanos pela Secretaria Municipal de Transporte e Serviços 
Públicos (que posteriormente delegaria a função para a Secretaria de Obras) e a remoção 
dos resíduos sólidos especiais pelos próprios geradores ou por empresas especializadas 
contratadas pelos Grandes Geradores. 

 
 
Assim, era de se esperar que a Secretaria de Transporte e Serviços Públicos, ou a 
Secretaria Municipal que viesse a substituí-la, elaborasse e publicasse as necessárias 
normas técnicas operacionais a serem atendidas pelas empresas, mas tal não ocorreu. 

 
 
Portanto, nossa recomendação inicial é que, de imediato, seja elaborado o 
Regulamento de Limpeza Urbana de Duque de Caxias, conjunto de normas 
abrangendo, pelo menos, os segmentos de remoção e transporte de RSU; RSI; RSS; 
e RCC e definindo todos os procedimentos operacionais a serem seguidos pelos 
gestores operacionais, gerentes, motoristas e garis responsáveis pela execução dos 
serviços. Também seria desejável que este Regulamento indicasse as vinculações com 
resoluções e demais documentos técnicos relativos às emissões veiculares. 

 
 
10.1 SUFICIÊNCIA DAS REGRAS PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 
 
 
Como se evidenciou no Capítulo 3 – Arcabouço Legal, não há obrigações legais federais 
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regulamentando o transporte de resíduos sólidos urbanos. 
 
 
Em termos estaduais, a única norma existente sobre o transporte de RSU é a Norma 
Operacional NOP-INEA-26, de 29 de abril de 2015, que trata do licenciamento das 
atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos (Classe I) e não 
perigosos (Classes II A e II B). 
Ressalte-se, entretanto, que o Campo de Aplicação desta norma é claro ao afirmar que: 
“Estão  sujeitas  ao  licenciamento  ambiental  todas  as  empresas  que  exercerem  as 
atividades de coleta e  transporte  rodoviário  intermunicipal de Resíduos perigosos 
(Classe I) e não perigosos (Classes II A e II B) no Estado do Rio de Janeiro, independente 
da localização geográfica da base operacional.” (grifo nosso) 

 
 
Portanto, as regras e condições impostas por esta norma técnica só se aplica ao transporte 
de resíduos sólidos urbanos feito entre dois ou mais municípios, não se aplicando aos 
veículos de coleta que operam dentro de um mesmo município. 

 
 
Todos estes fatos só vêm reforçar que é fundamental que a Administração Municipal 
estabeleça normas e regras para que as empresas de coleta executem suas 
atividades dentro de condições técnica e ambientalmente adequadas. 

 
 
De fato, o art. 2º do Decreto 6.697/2016 dá à Secretaria Municipal de Transporte e 
Serviços Público – SMTSP (e, consequentemente, ao órgão municipal que vier a sucedê- 
la) o poder para efetuar a “gestão do sistema de limpeza urbana”, definida, no § Único do 
mesmo artigo “como o conjunto das ações técnicas, operacionais, regularizadoras, 
normativas, administrativas e financeiras necessárias ao planejamento, execução e 
fiscalização das atividades de limpeza urbana”. (grifos nossos) 

 
 
Entretanto, a Secretaria Municipal de Obras, sucessora da SMTSP, até o momento não 
publicou nenhum regulamento ou norma técnica, estabelecendo as condições e 
procedimentos operacionais a serem obedecidos na coleta e no transporte dos resíduos 
sólidos urbanos. 

 
 
Assim, sugere-se que a Prefeitura providencie a elaboração de tais normas ou 
regulamento, que deverá enfocar, no mínimo, os seguintes assuntos: 

 

• Condições de tráfego dos veículos quanto à poluição atmosférica; 
 
• Tráfego de veículos com presença de lixo e chorume na bacia coletora; 

 
• Transbordo de lixo entre veículos; 

 
• Limpeza e programação visual dos veículos, incluindo sinalização refletiva e 

sinalizadores noturnos; 
 

• Posicionamento da guarnição ao longo do transporte; 
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• Uniformes, EPI’s e EPC’s; 

 
• Procedimentos operacionais em caso de derramamento de resíduos ou de chorume 

que venha a sujar ou poluir os logradouros; e 
 

• Procedimentos operacionais em caso de acidentes. 
Por fim, cabe salientar que estas novas normas devem abranger também aspectos de 
transporte intermunicipais, complementares à NOP INEA 26, já que Duque de Caxias se 
vale das instalações do CTR Nova Iguaçu para dispor seus resíduos. 

 
 
Num segundo estágio evolutivo, o presente Plano Municipal sugere que as normas e 
regulamentos venham englobar os procedimentos de garageamento das frotas, em 
especial se as garagens forem dotadas de pontos de abastecimento de combustível. 

 
 
10.2 SUFICIÊNCIA DAS REGRAS PARA O TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

ESPECIAIS 
 
 
Se por um lado o transporte de RSU não é regulamentado por nenhum documento legal, 
o transporte de resíduos especiais, em particular o transporte de resíduos perigosos, 
possui uma larga gama de normas técnicas e resoluções federais, além de leis e decretos 
federais e estaduais. 

 
 
Por isto, na avaliação das regras para o transporte dos RSE, faremos a divisão deste item 
nas três esferas de poder: Federal; Estadual; e Municipal. 

 
 
10.2.1. LEIS, RESOLUÇÕES E NORMAS FEDERAIS 

 
 
Como se falou ao início do capítulo, a preocupação do Governo Federal sempre foram os 
resíduos perigosos, por isso, o grande número de leis e normas regulamentando o seu 
transporte. 

 
 
Via de regra, estes documentos procuram regulamentar o transporte dos resíduos 
perigosos em geral, sem se preocupar muito com o tipo de periculosidade associado aos 
resíduos, com exceção dos resíduos de agrotóxicos e dos resíduos infectantes (resíduos 
biológicos). 

 
 
Em termos legais, apesar de haver um sem número de instituições legislando sobre o 
assunto, a responsabilidade é da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, 
criada através da Lei Federal nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que ficou responsável por 
normatizar tanto o transporte rodoviário, como o transporte ferroviário. 

 
 
Logo de início, esta instituição emitiu a Resolução ANTT nº 420/2001 que, ao longo dos 
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anos, foi sendo alterada por diversas outras resoluções, até finais de 2016, quando 
publicou a Resolução ANTT nº 5.233/2016, revogando todas as resoluções anteriores e 
atualizando uma série de procedimentos arcaicos que permaneciam em vigor. 
Em termos atuais, ainda prevalece a preocupação com os resíduos perigosos, em geral, 
ratificada através das “Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte 
Terrestre de Produtos Perigosos”, anexas à Resolução ANTT nº 5.233/2016. 

 
 
Outro tipo de resíduos que também vem merecendo a atenção do Governo Federal são 
os resíduos biológicos (resíduos infectantes), cuidadosamente abordados por resoluções 
da ANVISA e, especificamente, através do Item 2.6 das “Instruções Complementares ao 
Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos”. 

 
 
Neste segmento também merecem menção as normas técnicas da ABNT, a saber: 

 
• NBR nº 9.735/2016 que define o conjunto de equipamentos para emergências no 

transporte terrestre de produtos perigosos; 
 

• NBR nº 13.221/2010 que trata do transporte terrestre de resíduos; e 
 
• NBR  nº  14.619/2017  que  cuida  do  transporte  terrestre  de  resíduos  perigosos, 

fornecendo dados sobre a incompatibilidade química dos mesmos. 
 
 
Assim, após efetuar a avaliação das normas disponíveis, pode-se afirmar que, em termos 
federais, o transporte de resíduos perigosos está bem regulamentado, bastando que haja 
a correta fiscalização dos órgãos de controle ambiental federais e estaduais, já que tal 
atividade não é atribuição do Governo Municipal. 

 
 
10.2.2. LEIS, RESOLUÇÕES E NORMAS ESTADUAIS 

 
 
Talvez por haver um conjunto de regulamentos tão grande a nível federal, a legislação 
estadual se resume às três normas operacionais do INEA: 

 

• Norma  Operacional  NOP-INEA-26,  de  29  de  abril  de  2015,  responsável  pelo 
licenciamento das atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos perigosos; 

 

• Norma Operacional NOP-INEA-27, de 04 de maio de 2015, que trata do licenciamento 
das atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos da construção civil; e 

 

• Norma Operacional NOP-INEA-28, de 27 de abril de 2015, que cuida do licenciamento 
das atividades de coleta e transporte rodoviário de resíduos de serviços de saúde. 

 
 
Também aqui cabe a ressalva de que tais normas só se aplicam a empresas que procedem 
ao transporte intermunicipal de resíduos, não se aplicando às empresas que efetuam a 
coleta e o tratamento ou destinação final dentro do mesmo município. 
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Em termos individuais, estas normas seriam insuficientes para regulamentar o transporte 
de resíduos especiais, mas, consideradas em conjunto com as normas federais, elas se 
tornam suficientes. 

 
 
10.2.3. LEIS, RESOLUÇÕES E NORMAS MUNICIPAIS 

 
 
Como inexistem normas municipais para regulamentar o transporte dos resíduos dentro 
do município, este item irá apresentar sugestões para a implementação de regras de 
transporte para cada uma das tipologias de resíduos definidas na Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, desde que o manejo dos resíduos enquadrados na tipologia esteja 
dentro das atribuições da Prefeitura. 

 
 
Desta forma, as tipologias a serem abordadas limitar-se-ão aos seguintes resíduos 
especiais: 

 

• Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços – RSCom; 
 
• Resíduos Sólidos de Saneamento Básico – RSSan; 

 
• Resíduos de Serviços de Saúde – RSS; 

 
• Resíduos da Construção Civil – RCC; e 

 
• Resíduos Sólidos de Transporte – RST. 

 
 
Como se pode ver das obrigações legais, a atuação do Poder Público no transporte dos 
resíduos sólidos especiais se resume à normatização, fiscalização e controle das 
empresas de coleta e/ou de transporte enquadradas nas diferentes tipologias. 

 
 
Ainda assim, mesmo restrita às atividades de normatização, fiscalização e controle, a 
ação da Prefeitura de Caxias neste setor é bastante incipiente necessitando aumentar sua 
eficiência através da implementação de procedimentos básicos, como se recomenda a 
seguir. 

 
 
10.2.3.1 RESÍDUOS  DE  ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS  E  PRESTADORES  DE  SERVIÇOS  – 

RSCOM – GRANDES GERADORES 
 
 
Como definido no Inc. IX do art. 8º do Decreto Municipal 6.697/2016, o Lixo Extraordinário 
produzido pelas empresas Grandes Geradoras é “o lixo que possa ser tipificado como 
domiciliar produzido em estabelecimentos comerciais, de serviços ou unidades industriais 
ou instituições/entidades públicas ou privadas ou unidades de trato de saúde humana ou 
animal ou mesmo em imóveis não residenciais, cuja natureza ou composição sejam 
similares àquelas do lixo domiciliar e cuja produção exceda o volume diário, por 
contribuinte, de cento e vinte litros ou sessenta quilogramas”, ou seja, os resíduos de 
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estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços que têm as mesmas 
características que o lixo domiciliar removido pela coleta regular da Prefeitura, mas que 
excedem a quantidade de lixo gerada em domicílios unifamiliares. 

 

 
Em assim sendo, as normas de regulamentação para o transporte dos resíduos desta 
tipologia devem atender aos quesitos já apontados no item 10.1, quando se estabeleceram 
as condições para o transporte dos RSU, a saber: 

 

• Condições de tráfego dos veículos quanto à poluição atmosférica; 
 
• Tráfego de veículos com presença de lixo e chorume na bacia coletora; 

 
• Transbordo de lixo entre veículos; 

 
• Limpeza e programação visual dos veículos, incluindo sinalização refletiva e 

sinalizadores noturnos; 
 

• Posicionamento da guarnição no veículo quando este estiver em movimento; 
 
• Uniformes e EPI’s a serem usados pelos garis; 

 
• EPC’s que devem estar dentro dos veículos de coleta; 

 
• Procedimentos operacionais em caso de derramamento de resíduos ou de chorume 

que venha a sujar ou poluir os logradouros; e 
 

• Procedimentos operacionais em caso de acidentes. 
 
 
Complementando a regulamentação do transporte, é de fundamental importância que a 
Prefeitura torne obrigatória a segregação na fonte dos resíduos de Grandes 
Geradores, inclusive impondo multas pecuniárias às empresas que não respeitarem o 
decretado, pois, desta forma, haverá uma sensível redução na quantidade de 
resíduos a ser transportada. 

 
 
10.2.3.2 RESÍDUOS SÓLIDOS DE SANEAMENTO BÁSICO – RSSAN 

 
 
Ao se estabelecer as regras para regulamentar o transporte destes resíduos, é importante 
definir a sua origem: lodos provenientes de estações de tratamento governamentais; e 
lodos provenientes de fossas sépticas residenciais. 

 

Normalmente os lodos do primeiro tipo passam por instalações de secagem, sejam simples 
leitos de secagem, sejam centrífugas ou filtro-prensa, podendo ser transportados por 
veículos basculantes com algum tipo de proteção contra vazamentos. 

 

Já os lodos de limpa-fossa ainda são removidos na fase líquida, devendo ser 
transportados por carros pipa, dotados de reservatório estanque. Além disto, por terem 
passado apenas por um tratamento primário, estes lodos ainda se apresentam com 
elevada carga orgânica, podendo causar sérios impactos sobre os corpos receptores se 
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não forem adequadamente dispostos. 
 

Como diretrizes para esta tipologia de resíduos sólidos especiais, recomenda-se: 
 
• Definir o grau mínimo de umidade para o transporte do lodo, em conjunto com a 

condição mínima de estanqueidade para a caçamba do veículo basculante; 
 

• Estabelecer e licenciar locais para recebimento de lodo de limpa-fossa, fiscalizando a 
destinação correta por parte dos transportadores. 

 
 
10.2.3.3 RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

 
 
Como se frisou anteriormente, as diretrizes e estratégias para os RSS passam 
necessariamente pela rigorosa segregação dos resíduos na origem, de forma a reduzir ao 
mínimo possível a quantidade de resíduos biológicos, com o proporcional aumento na 
geração de resíduos comuns. 

 

Com esta medida simples e de fácil implementação, todos os atores sairiam ganhando, 
pois, os estabelecimentos teriam um menor custo com o manejo dos resíduos e a Prefeitura 
teria uma redução no risco de acidentes ambientais e sociais relevantes. 

 

Desta forma, considerando que os resíduos do Grupo E seriam tratados pelas suas 
características secundárias (biológicas, químicas, radioativas ou comuns), todos os 
grupos da tipologia estariam atendidos na regulamentação de seu transporte, como se 
mostra a seguir. 

 

 Grupo D - seguiriam as mesmas regras dos resíduos sólidos urbanos; 
 
 Grupo C - atenderiam às mesmas regras dos resíduos radioativos, estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN; 
 

 Grupo B - obedeceriam às normas dos resíduos perigosos; 
 
 Grupo A - respeitariam  as  condições  impostas  pela  nova  norma  operacional,  que, 

dentre outros aspectos, deverá considerar: 
• características das superfícies internas do compartimento de carga dos 

veículos; 
• estanqueidade do compartimento de carga; 

 
• separação entre o compartimento de carga e a cabina do motorista; 

 
• grau de compactação dos resíduos; 

 
• transbordo de resíduos; 

 
• limpeza e desinfecção dos veículos e contêineres; 

 
• procedimentos em caso de derramamento de resíduos biológicos; 
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• procedimentos em caso de acidentes; 

 
• cuidados especiais com o transporte de resíduos de unidades 

hospitalares que trabalham com medicina nuclear. 
 

Porém, tão importante quanto se estabelecer as regras a serem obedecidas para o 
transporte, é fiscalizar a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final 
ambientalmente adequada dos RSS gerados pelas instituições privadas, incentivando a 
gestão interna adequada e, em especial, a segregação na fonte geradora. 

 
 
10.2.3.4 RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC 

 
 
Um dos aspectos negativos da coleta de resíduos em Caxias está ligado diretamente 
à dispersão dos resíduos da construção civil (entulho de obras) em logradouros 
públicos, dificultando e onerando sobremodo a limpeza urbana. 

 

A falta de educação ambiental associada ao insucesso de procedimentos operacionais do 
tipo “disque entulho” faz com que grande parte dos resíduos gerados em pequenas obras 
de reformas acabe sendo lançada nas ruas, encostas de morros e leitos de rios. 

 

Assim, para este segmento de resíduos recomendamos ações mais incisivas de 
fiscalização, associadas à elaboração e divulgação de normas reguladoras. 

 

Portanto, com vistas a reduzir substancialmente os custos da limpeza pública, 
sugerimos que sejam adotadas, de imediato, as seguintes ações: 

 

Credenciamento das empresas construtoras que desejarem participar de 
empreendimentos no município; 

 

Credenciamento das empresas transportadoras de RCC, bem como de 
transportadores autônomos (carroceiros), que desejarem operar em Duque de Caxias; 

 

Credenciamento e licenciamento das empresas detentoras de áreas de 
beneficiamento e/ou de disposição final de RCC localizadas em Duque de Caxias; 

 

Elaboração de normas técnicas para o manejo e transporte de RCC, enfocando: 
 

• Obrigatoriedade de segregação dos resíduos na fonte geradora, evitando que 
resíduos perigosos, como tintas e vernizes, venham a ser lançados nos aterros 
sanitários ou até mesmo no meio ambiente; 

 

• Tipos de veículos admitidos e respectivas vidas úteis; 
 

• Tipos de caçambas permitidas; 
 

• Uso de lona de cobertura; 
 

• Uniformes e EPI’s; 
 

• Transportes de caçambas sobrepostas; 
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• Segregação dos RCC na fonte; 

 
• Derramamento de resíduos; 

 
• Procedimentos em caso de acidentes. 

Controle efetivo dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das 
empresas de Construção Civil; 

 

Criação de Postos de Recepção de RCC gratuitos para os usuários; 
 
Criação de um sistema que permita o controle do transporte e destinação final 

dos RCC (similar às Notas de Transporte de Resíduos do Rio de Janeiro), efetuando o 
real controle do transporte e destinação dos RCC; 

 

Implantação de um sistema automático de fiscalização do tipo que está sendo 
usado pela Prefeitura de Jundiaí, com pesadas multas pecuniárias para os infratores. 

 
 
Além disto, com o intuito de se fomentar a criação de Áreas de Transbordo e Triagem e 
de Aterros de Inertes, publicar um decreto com a adoção de reais incentivos fiscais para 
os eventuais empreendedores, assim como adotar reais incentivos fiscais para estimular a 
reinserção dos resíduos recuperados em novo ciclo produtivo. 

 

Uma forma atraente (e econômica para a Prefeitura) de se estimular a reciclagem dos 
RCC seria obrigando os órgãos municipais a usar material reciclado nos reparos das vias 
com pavimentação primária ou então recompor calçamentos com meios fios e blocos 
intertravados de concreto pré-fabricado com agregados reciclados. 

 
 
10.2.3.5 RESÍDUOS SÓLIDOS DE TRANSPORTE – RST 

 
 
Em realidade, como a cidade de Duque de Caxias não possui aeroportos internacionais, 
não tem portos marítimos para navios de grande porte e nem é passagem fronteiriça que 
exija controle de barreiras sanitárias, seus terminais rodoferroviários são, na verdade, 
estabelecimentos Grandes Geradores, com geração de resíduos absolutamente similares 
ao lixo domiciliar. 

 

Portanto, as regras usualmente utilizadas no manejo de resíduos sólidos para que os 
terminais atuem como barreira sanitária não se aplicam ao município de Duque de Caxias 
e, assim, nada mais justo do que se aplicar a estes terminais as regras de transporte de 
resíduos sólidos estabelecidas para as empresas grandes geradoras e recomendadas no 
subitem 10.2.3.1, inclusive tornando obrigatória a segregação dos resíduos na fonte 
geradora. 

 

A exemplo do que se recomendou para a gestão dos resíduos sólidos industriais, para 
melhor se efetuar o controle do transporte de resíduos nos terminais rodoferroviários do 
Município de Duque de Caxias, é recomendável que o município mantenha um 
constante intercâmbio de informações com os gestores destes terminais, visando 
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sempre o monitoramento e o controle das atividades comerciais ali realizadas para 
minimizar os danos ambientais resultantes do manejo e da disposição inadequada dos 
resíduos. 

 

 
10.3   OUTROS ASPECTOS LEGAIS DO TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
Se por um lado o transporte de RSU não é regulamentado por nenhum documento 
municipal, por outro, o transporte de resíduos em terras caxienses é obrigado a respeitar 
condições peculiares, inexistentes em outros municípios. 

 
 
A primeira destas peculiaridades se prende à Lei Municipal nº 1.910, de 30 de setembro 
de 2005 que institui a Taxa de Fiscalização de Lixo e que tem como fato gerador a 
necessidade de fiscalizar o lixo transportado para descarga no território do Município de 
Duque de Caxias. 

 
 
Fruto de uma desavença com a Prefeitura do Rio de Janeiro, esta Lei teve como objetivo 
principal onerar o vazamento dos resíduos gerados no Rio de Janeiro no Aterro 
Metropolitano de Gramacho. 

 
 
Entretanto, como mencionado no item 5.3, o aterro foi desativado em 2012 e  a  lei continua 
vigendo até a presente data. É importante frisar que a vigência desta lei vai de 
encontro a toda e qualquer iniciativa de se implantar um aterro sanitário em 
Duque de Caxias, pois, conforme estabelece em seu artigo 3º, taxa os veículos 
transportadores que efetuarem descarga de lixo no território do Município, nas seguintes 
condições: 

 

a) veículo com 02 (dois) eixos - 16,949 (dezesseis, vírgula novecentas e quarenta e nove) 
vezes o valor de referência, por descarga; 

 

b) veículo com 03 (três) eixos - 25,423 (vinte e cinco, vírgula quatrocentas e vinte e três) 
vezes o valor de referência, por descarga; 

 

c) veiculo com 04 (quatro) ou mais eixos - 42,372 (quarenta e dois, vírgula trezentas e 
setenta e duas) vezes o valor de referência, por descarga. 

 
 
Outro aspecto a se considerar é que, levando-se o teor da Lei Municipal nº 1.910/2005 ao 
pé da letra, todos os veículos coletores atualmente em operação no município teriam que 
pagar a “Taxa de Fiscalização do Lixo”, pois todos eles efetuam a “descarga” do lixo 
coletado na Estação de Transferência de Jardim Gramacho, em solo caxiense. 

 
 
Desta forma, tendo em vista que a lei em pauta não traz mais nenhum benefício à 
população local sugerimos que a mesma seja revogada, já que o fato gerador de sua 
elaboração não mais existe (como se pode depreender do texto da Lei Municipal nº 
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1.862/2005 – que deu origem à Lei Municipal nº 1.910/2005 e por ela foi revogada) e 
ainda serve como um desincentivo à implantação de novos aterros sanitários em Caxias. 
A segunda peculiaridade local se relaciona com a Lei Municipal nº 2.114, de 14 de janeiro 
de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema neutralizador de 
odores nos veículos coletores compactadores de lixo no Município de Duque de Caxias. 

 
 
De acordo com o artigo 1º da citada lei, “os órgãos ou entidades públicas e privadas 
responsáveis pela coleta e transporte de lixo no Município de Duque de Caxias ficam 
obrigados a providenciar a instalação de sistema neutralizador de odores nos veículos 
coletores compactadores de lixo e nos compactadores estacionários de lixo, na forma e 
condições estabelecidas nesta Lei”. 

 
 
Já o artigo 4º da mesma lei é claro ao atribuir ao Poder Público o ônus pela instalação dos 
dispositivos de neutralização de odores: “Os custos da instalação e operação do 
sistema neutralizador de odores a que se refere esta Lei deverão ser suportados 
pelos órgãos ou entidades responsáveis pela coleta regular de lixo, sendo estas 
públicas ou privadas concessionárias do serviço público de coleta, transporte e 
armazenamento de lixo no Município de Duque de Caxias”. (grifo nosso) 

 
 
A este respeito cabem duas observações altamente pertinentes, sendo a primeira de 
ordem técnica e a segunda de natureza administrativa. 

 
 
A observação técnica é que a fração orgânica, que dá origem aos odores desagradáveis 
do lixo, só entra em fase de decomposição após 48 horas de seu descarte e assim 
mesmo de forma incipiente. 

 
 
Vê-se, portanto, que o odor putrefato do lixo decomposto só se faz sentir de forma mais 
agressiva após o 3º dia de sua geração, quando os resíduos já foram vazados em alguma 
estação de transferência ou no aterro sanitário. 

 
 
Levando-se em consideração que a coleta regular do lixo é realizada na maior parte do 
município três vezes por semana, o odor do lixo dentro dos veículos ainda não pode ser 
considerado como agressivo, sendo sentido somente pelas pessoas próximas ao veículo, 
caso ele se encontre parado. 

 
 
O lado administrativo da questão é que nenhuma das empresas contratadas pela 
Prefeitura para realizar a coleta regular dos resíduos sólidos urbanos possui 
dispositivos de neutralização de odores. 

 
 
Na mesma linha da peculiaridade anterior, surge a Lei Municipal n° 2.619, de 7 de abril de 
2009, que obriga as empresas de coleta de lixo a adequarem seus veículos para a coleta 
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de óleo comestível. 
Embora tenha o louvável caráter e intenção de estimular a coleta seletiva do óleo de 
cozinha, que, diga-se de passagem, causa tantos transtornos à rede de coleta de esgotos 
sanitários, esta lei, não só onera o sistema de coleta e transporte dos resíduos, como não 
apresenta sentido prático, pois, atualmente, os veículos vazam na ETR Jardim Gramacho 
que não está preparada para receber este tipo de resíduo. 

 
 
Também poder-se-ia argumentar que, já que a ETR não está capacitada para receber o 
óleo, adeque-se a ETR (ou até mesmo o aterro sanitário que vier a substituí-la). Ainda 
assim, o custo de transportar os resíduos até a ETR para depois transportá-los 
novamente até as instalações de reaproveitamento acabaria por inviabilizar 
economicamente o processo de reutilização. 

 
 
Além disto, a exemplo do que ocorre com os desodorizadores de RDO, nenhum veículo 
que efetua a coleta regular do Município está equipado com dispositivos para armazenar 
e descarregar adequadamente óleos comestíveis. 

 
 
Desta forma, considerando que nem mesmo o Poder Público respeita os condicionantes 
das duas leis citadas anteriormente; que as mesmas carecem de maior fundamentação 
técnica e econômica; e que servem somente para onerar os cofres públicos, sugerimos 
que as mesmas também sejam revogadas. 
 

CAPÍTULO 11 – IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

 
 
Este capítulo se propõe a apresentar uma condensação das ações corretivas e 
preventivas que foram identificadas e caracterizadas nos capítulos anteriores. 

 
 
Para efeito de melhor compreensão, o capítulo será dividido em tantos segmentos quantas 
são as atividades de manejo de resíduos sólidos, fornecendo, para cada uma das atividades 
elencadas, as medidas a serem implementadas de forma corretiva (imediatamente) ou de 
forma preventiva (em médio e longo prazos). 

 
 
11.1 MEDIDAS RELATIVAS À SEGREGAÇÃO NA FONTE 

 
 
Antes de se passar à apresentação das ações e medidas para a segregação dos resíduos 
na fonte, convém esclarecer um equívoco técnico que comumente é cometido, 
confundindo esta atividade com a coleta seletiva. 

 
 
Segregação na  Fonte é a atividade exercida no local de geração dos resíduos que 
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consiste na separação dos resíduos que podem ser reciclados ou recuperados, dos 
rejeitos que devem ser enviados para aterro sanitário. 

 
 
Já a Coleta Seletiva é a forma de se transportar os resíduos segregados na fonte, 
separadamente dos rejeitos que irão para aterro sanitário, por meio de veículos 
apropriados, para o local onde serão beneficiados e, posteriormente, comercializados. 

 
 
Portanto, fica claro que, por exemplo, uma escola não efetua a coleta seletiva, mas sim 
a segregação na fonte do lixo gerado no estabelecimento de ensino. 

 
 
Feito o esclarecimento, passemos às medidas corretivas e preventivas. 

 
 
11.1.1. MEDIDAS CORRETIVAS PARA A SEGREGAÇÃO NA FONTE 

 
 
É de conhecimento geral no meio técnico que, sem a participação efetiva da 
população, a reciclagem e a recuperação de resíduos é praticamente impossível, 
pois os custos envolvidos assumem proporções economicamente inviáveis. 

 
 
Portanto, caso haja interesse em se atender às disposições da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, todos os esforços do Poder Público devem se concentrar neste sentido, 
ou seja, fazer com que a população participe efetivamente da reciclagem, 
separando os resíduos tão logo eles sejam gerados. 
Tendo em vista que não foi identificada nenhuma ação para se implementar a segregação 
na fonte no município, as medidas nesta direção devem ser consideradas como 
prioritárias. 

 
Por outro lado, sabe-se também que a participação individual das pessoas é difícil de ser 
conseguida, pois, além de depender do nível de engajamento das mesmas com o meio 
ambiente, sempre existem motivos que levam ao não cumprimento das obrigações legais. 

 
Desta forma, é muito mais efetivo que sejam adotadas medidas coletivas do que 
ações individuais para se promover a segregação dos resíduos na fonte. 

 
Assim, recomenda-se que sejam implementadas as seguintes medidas de cunho 
imediato: 

 
Adequação do Decreto nº 6.697/2016 e/ou da Lei Municipal 2.507/2013, tornando 

obrigatória a segregação na fonte de todos os estabelecimentos enquadrados na 
categoria de Grande Gerador, a exemplo da Lei Municipal nº 5.538, de 31 de outubro 
de 2012, do Rio de Janeiro. Neste processo é recomendável que o Poder Público não 
se imiscua na forma de comercialização dos resíduos recicláveis e recuperáveis, 
deixando que os próprios geradores decidam o que fazer com a receita advinda da 
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venda dos recicláveis. 
 
Elaboração de Decreto Municipal tornando obrigatória a segregação na fonte de 

todos os resíduos gerados em escolas e demais órgãos municipais. Já neste 
processo, o Decreto pode recomendar que os resíduos oriundos desta separação 
sejam doados a cooperativas de catadores ou outras instituições afins. 

 
Elaboração de Decreto Municipal tornando obrigatória a segregação na fonte de 

todos os resíduos gerados em feiras livres. Também neste processo, o Decreto 
pode recomendar que os resíduos oriundos desta separação sejam doados a 
cooperativas de catadores ou outras instituições afins. 

 
Elaboração de Decreto Municipal tornando obrigatória a segregação na fonte de 

todos os resíduos gerados em grandes condomínios residenciais. Neste 
processo, caso o Poder Público decida interferir na forma de comercialização dos 
recicláveis, deve oferecer alguma vantagem para o condomínio, em troca. 

 
Criação de Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s, somente com o uso de contêineres 

de grande capacidade, em locais de grande circulação de pessoas, como 
supermercados. Como incentivo à entrega de resíduos recicláveis, sugere-se que este 
material seja trocado por tíquetes possíveis de serem usados no próprio 
estabelecimento que está abrigando o PEV. 

 
11.1.2. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A SEGREGAÇÃO NA FONTE 

 
 
Levando-se em consideração que a segregação na fonte é a chave para se minimizar a 
quantidade de resíduos encaminhada para aterro sanitário, fato que traria uma sensível 
redução nos custos de destinação dos RSU, todos os recursos financeiros 
disponibilizados nesta direção terão retorno quase imediato. 

 
Assim, todos os recursos auferidos na correção dos problemas apontados no tópico 
anterior devem ser reinvestidos neste segmento através de medidas de médio e longo 
prazos, como se sugere a seguir. 

 
Implementação de uma campanha de educação ambiental, com foco principal nas 

crianças de 6 a 14 anos, mostrando as vantagens de se proceder à segregação dos 
resíduos na fonte e criando o Programa Municipal de Segregação na Fonte. Esta 
campanha, que terá por objetivo formar uma geração consciente, deve abranger 
inclusive a mídia televisiva, se possível com a participação de artistas conhecidos. 

 
Elaboração de um Decreto Municipal concedendo desconto no valor da  Taxa  de Coleta 

Domiciliar do Lixo - TCDL às moradias que aderirem ao Programa Municipal de 
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Segregação na Fonte. Esta ação servirá também para reduzir a inadimplência de 
pagamento da TCDL. 

 
Ampliação da cadeia de Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s montados com 

contêineres de grande capacidade, implantando unidades nas lojas comerciais dos 
bairros com grande densidade demográfica. Também estes PEV’s promoverão a troca 
de resíduos recicláveis por tíquetes possíveis de serem usados na própria loja que 
está abrigando o PEV. Nestes PEV’s, as pessoas deverão identificar o local de moradia, 
a fim de poder usufruir do desconto de IPTU. 

 
Criação de um sistema de fiscalização para controlar os estabelecimentos comerciais 

que abrigarão os PEV’s e também os procedimentos de segregação na fonte das 
moradias que aderirem ao Programa Municipal, punindo severamente os infratores. 

 
11.2 MEDIDAS RELATIVAS À COLETA REGULAR 

 
 
11.2.1 MEDIDAS CORRETIVAS PARA A COLETA REGULAR 

 
 
Como se mostrou ao longo dos Capítulos 7 e 8, os procedimentos adotados para realizar 
a coleta regular dos Resíduos Sólidos Domiciliares – RDO e também dos Resíduos da 
Limpeza Urbana – RLU são procedimentos convencionais, utilizados em quase a 
totalidade das cidades do país. 
Como tais procedimentos são efetuados de forma correta pelas duas empresas 
contratadas, nada há a acrescentar em termos corretivos, salvo lembrar que a frequência 
e a pontualidade são elementos chave para a credibilidade dos serviços de coleta. 

 
 
A única recomendação a ser feita com relação à coleta regular não está ligada aos 
procedimentos adotados, mas sim, à coleta, pelos veículos compactadores, de resíduos 
da construção civil lançados nas vias públicas pela população. 

 
 
A este respeito, recomenda-se: 

 
 
Implantação de um sistema de coleta gratuita do entulho de pequenas obras (a exemplo 

do que é feito no Rio de Janeiro), tendo em vista que o custo de se remover o entulho 
jogado no chão (ou nas margens dos rios) é cerca de três vezes maior que o 
custo de se efetuar a coleta no local de geração. 

 
 
Complementando-se a recomendação anterior, sugere-se: 

 
 
Implantação de um sistema de fiscalização, concomitantemente com a realização de 

campanhas de esclarecimento e orientação à população, com pesadas multas 
pecuniárias para os infratores, com o objetivo de coibir a ação dos conhecidos 
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“caçambeiros” que lançam o material removido em qualquer ponto da cidade. 
 
 
11.2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A COLETA REGULAR 

 
 
Porém, em termos preventivos, podem ser apresentadas algumas sugestões com o 
objetivo de melhorar o universo de atendimento da coleta regular, já que o objetivo geral 
de todos os administradores de limpeza urbana é que a coleta regular atinja 100% das 
habitações do município. 

 
 
Neste tópico também  serão apresentadas algumas medidas com vistas a otimizar a 
eficiência da coleta regular, sugerindo a adoção de equipamentos mais ágeis e 
dispositivos alternativos de maior capacidade para o acondicionamento dos resíduos. 

 
 
Dentre as principais medidas preventivas, recomenda-se: 

 
 
Realização de um estudo com vistas a se revisar e/ou aperfeiçoar os atuais roteiros de 

coleta, o que, certamente, trará uma sensível redução dos custos do serviço. Este 
estudo servirá também para redefinir os tipos e capacidades de veículos usados na 
coleta regular do lixo domiciliar e na coleta de resíduos da limpeza urbana. 

Utilização de triciclos motorizados em substituição aos tratores agrícolas acoplados a 
carretas, aumentando a eficiência da coleta em locais íngremes e de difícil acesso. 

 
 
Utilização de recipientes de grande capacidade volumétrica para a coleta nas regiões 

rurais do município (fornecidos pela Prefeitura), de forma a permitir que a coleta 
integral dos resíduos seja feita em, no máximo, dois dias da semana. Esta medida 
permitirá também que sejam utilizados veículos basculantes (de custo muito menor 
que o dos veículos compactadores) para a remoção dos resíduos. 

 
 
Utilização de recipientes de grande capacidade volumétrica para a coleta em 

condomínios multifamiliares de grande porte, de modo a permitir que a coleta dos 
resíduos seja feita no menor tempo possível (ver comentário a seguir), ao invés de 
perder horas de coleta efetiva apenas “batendo” os contêineres de 240 litros do 
condomínio (no Rio de Janeiro estudos demonstram que a perda de tempo em um 
único condomínio pode chegar a 2h30min). 

 
 
De todas as medidas sugeridas, apenas a obrigatoriedade de uso de contêineres de 
grande porte em condomínios depende de atos legais mais fortes, já que, 
necessariamente, incorrerá em acréscimo de custo para os usuários. 

 
 
Entretanto, esta situação pode ser solucionada por meio de um Decreto que obrigará 
todas as novas unidades habitacionais a adotar os citados contêineres, dando um prazo 
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relativamente dilatado para as unidades já habitadas se adaptarem às novas condições. 
 
 
11.3 MEDIDAS RELATIVAS AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 

 
 
11.3.1 MEDIDAS CORRETIVAS PARA A VARRIÇÃO 

 
 
Como já se teve a oportunidade de frisar, este serviço é peça fundamental nas atividades 
de limpeza urbana, pois é a varrição que irá definir junto aos munícipes se a cidade 
está limpa ou está suja. 

 
 
Desta forma, propõe-se: 

 
 
Realização de um estudo com vistas a se revisar, aperfeiçoar e ampliar os atuais 

roteiros de varrição, o que, certamente, trará uma sensível melhora no padrão de 
limpeza da cidade. Este estudo servirá também para redefinir os tipos  de equipamentos 
e utensílios adotados nos serviços de limpeza de logradouros, bem como possibilitar 
a incorporação de medidas ao serviço, melhorando, consequentemente a performance 
da varrição. 

Por outro lado, relembrando a máxima da limpeza urbana de que: “cidade limpa não é a 
que mais se varre, mas sim a que menos se suja”, as medidas preconizadas têm muito 
mais a ver com o comportamento da população do que com os procedimentos de limpeza 
urbana. Assim, recomenda-se: 

 
Implantação de papeleiras de 50 litros espaçadas de 50 metros, principalmente no 

Centro da cidade e em especial nas regiões de aglomerações urbanas. As papeleiras 
devem ser implantadas alternadamente nas calçadas, de modo a se ter uma 
distribuição máxima de 25 metros entre locais disponíveis para a população descartar 
seus resíduos. 

 
Apesar de possuir um elevado teor midiático, desaconselhamos fortemente a adoção 
de campanhas de fiscalização de descarte de lixo no chão pelas pessoas (tipo Lixo 
Zero do Rio de Janeiro), não só pelo custo de tal ação, como, pelo efeito inócuo de tal 
medida. 

 
11.3.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A VARRIÇÃO 

 
 
As medidas apresentadas neste tópico têm por objetivo alcançar um maior índice de 
percepção de limpeza junto à população, ou seja, melhorar a avaliação que a população 
faz, atualmente, da varrição no Centro da cidade. Dentre as medidas preconizadas, estão: 

 
Elaboração de um estudo com vistas a avaliar a viabilidade econômica do uso de 

varredeiras mecanizadas de grande porte e mesmo as médias do tipo “walk behind”. 
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Realização de parcerias com os comerciantes locais, permitindo que eles façam 

propaganda nos uniformes dos garis que passariam a ter seus salários pagos pela 
parceria comercial. Eventualmente, esta propaganda poderia envolver as papeleiras 
da região. 

 
Tendo em vista que esta última medida implica em negociações financeiras, convém que 
sua implementação seja feita por meio de Lei ou Decreto Municipal, dando autonomia à 
Secretaria de Obras (ou ao órgão de limpeza urbana que a vier suceder) poderes para 
efetivar as parcerias comerciais com os negociantes locais. 

 
11.4 MEDIDAS RELATIVAS A OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

 
 
11.4.1 MEDIDAS CORRETIVAS PARA OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

 
 
Nos demais serviços de limpeza, sugere-se a adoção das seguintes medidas corretivas: 

 
 
Promover a desinfecção e lavagem dos locais onde se procede à comercialização de 

pescados. 
 

 
Atuação mais firme junto às associações que representam os comerciantes de feiras 

livres, com o objetivo de fazer com que estes atores participem mais ativamente do 
processo de limpeza dos locais de feiras. 

 
 
Elaboração de uma Lei ou Decreto Municipal que permita ao Poder Público cobrar pela 

limpeza dos locais públicos onde se realizarem eventos particulares em 
complementação à Lei Municipal n° 2.631, de 27 de maio de 2014. 

 
 
Elaboração de uma Lei ou Decreto Municipal que permita ao Poder Público cobrar pela 

limpeza dos lotes vazios, principalmente daqueles que representem perigo para a 
saúde pública por servirem de criadouros para mosquitos e outros vetores. 

 
 
Proceder à capina dos terrenos situados às margens de importantes vias da malha 

rodoviária urbana, de forma a manter visíveis as placas de sinalização vertical. Em 
paralelo com a capina, os funcionários deverão proceder à limpeza e desobstrução 
das canaletas e demais dispositivos do sistema de drenagem de águas pluviais. 

 
 
11.4.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA OUTROS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 

 
 
A par das medidas corretivas apresentadas, existem outras, de cunho preventivo, que 
podem alterar a eficiência dos serviços de limpeza urbana. 
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Dentre as principais medidas preconizadas, citamos: 
 
 
Elaboração de um edital de concorrência para o aproveitamento dos resíduos de poda 

de árvores. Neste processo, a Prefeitura não arcaria com nenhum tipo de despesa, 
salvo entregar a poda no local de beneficiamento. 

 
 
Criação de um Grupo de Trabalho que terá por finalidade pesquisar e avaliar a adoção 

de novos procedimentos, novos equipamentos e/ou novas tecnologias nos diferentes 
serviços de limpeza urbana, como, por exemplo, o uso de tinta branca para pintura de 
meio fio feita a partir de lodo de estações de tratamento de efluentes industriais. 

 
 
11.5 MEDIDAS RELATIVAS AO TRANSPORTE E TRANSBORDO 

 
 
11.5.1 MEDIDAS CORRETIVAS PARA O TRANSPORTE E TRANSBORDO 

 
 
Inicialmente, cabe esclarecer que as medidas apresentadas são específicas e se referem 
às instalações e procedimentos atualmente adotados na ETR de Jardim Gramacho, não 
se prestando a outras instalações que, eventualmente, venham a ser contratadas. 

 

 
Dentre as falhas identificadas que devem ser corrigidas merecem destaque: 

 
 
Implementação de melhorias imediatas nas instalações administrativas da ETR, com 

vistas a propiciar um ambiente de trabalho adequado para os funcionários. 
 
 
Cobrança mais firme junto à contratada para que a operação seja realizada de forma 

mais adequada, com menor geração de poeiras e menor dispersão de lixo (ver Figura 
11.1). 

 
 
Cobrança mais firme junto à contratada quanto à coleta, armazenamento temporário e 

tratamento do chorume gerado ao longo da operação. 
 
 
Realização de obras de reforma com o objetivo de melhorar o aspecto estético e 

funcional do galpão da ETR. 
 
 
Já  para  o  transporte  secundário,  recomenda-se  que  sejam  adotadas  as  seguintes 
medidas corretivas: 

 
 
Cobrança mais firme junto à contratada para que ela cumpra com a obrigação 

contratual de manter 10% de reserva técnica sobre o número de veículos de 
transporte, de modo a efetuar a substituição imediata dos veículos de transporte 
quebrados ou paralisados. Caso esta obrigação não esteja prevista no contrato original, 
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recomenda-se que seja negociado imediatamente um Termo Aditivo neste sentido. 
Esta medida tem como objetivo evitar a formação de filas de veículos coletores 
compactadores, como mostrado na Figura 11.2. 

 
 
Cobrança mais firme junto à contratada para que ela cumpra com a obrigação legal de 

manter todos os funcionários uniformizados nos moldes preconizados pela Lei 
Municipal nº 2.773, de 19 de abril de 2016, que obriga as empresas de coleta de lixo 
que atuam em Duque de Caxias a proceder à limpeza e esterilização dos uniformes de 
seus funcionários. 

 
Cobrança mais firme junto à contratada para que ela cumpra com a obrigação 

contratual de manter toda a frota de transporte dentro de uma vida útil máxima de 5 
(cinco) anos. Caso esta obrigação não esteja prevista no contrato original, recomenda- 
se que seja negociado imediatamente um Termo Aditivo neste sentido. Esta medida 
tem como objetivo evitar a quebra com paralisação de veículos, o que tem ocorrido 
com certa frequência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.1 – Operação Precária na ETR Jardim Gramacho 
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Figura 11.2 – Fila de Coletores na Entrada da ETR Jardim Gramacho 
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11.5.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O TRANSPORTE E TRANSBORDO 
 
 
Como se verá em mais detalhes no tópico 11.6, a recomendação geral deste Plano de 
Gestão é que Caxias implante seu próprio aterro sanitário. Assim, a maior probabilidade é 
que, em médio prazo, o município prescinda de estações de transbordo. 

 
Porém, enquanto tal medida não se torna efetiva, seria interessante para o Município 
proceder, por ocasião da renovação do contrato de transporte, a uma renegociação dos 
preços de transporte e disposição final, com preços diferenciados para os resíduos 
domiciliares (incluindo a remoção dos resíduos públicos) e dos resíduos da construção 
civil, já que estes últimos têm um peso específico cerca de 6 vezes maior que os 
primeiros. 

 
11.6 MEDIDAS RELATIVAS AO TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 
11.6.1 MEDIDAS CORRETIVAS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 
Como se viu ao longo do diagnóstico, não há nenhuma ação efetiva para o 
desenvolvimento de atividades ligadas ao tratamento de resíduos sólidos urbanos, assim 
como também não há ações voltadas para o aproveitamento de nenhum outro tipo de 
resíduo. 

 
Portanto, a exemplo do que foi dito para a segregação dos resíduos na fonte, todas as 
medidas preconizadas para o tratamento de resíduos devem ser consideradas prioritárias. 

 
Dentre as principais medidas que devem ser implementadas de imediato, destacam-se: 

 
 
Atuação mais rigorosa junto às cooperativas e empresas de reciclagem que operam no 

bairro de Jardim Gramacho, com o objetivo de coibir a proliferação de aterros 
clandestinos. 

 
Extensão dos incentivos fiscais concedidos pela Lei Municipal n° 2.604/2014 para 

todas as empresas que efetuarem tratamento dos resíduos sólidos urbanos, incluindo 
neste segmento os resíduos da construção civil. Este processo serviria também para 
incentivar as empresas a não processar resíduos provenientes da catação ilegal em 
aterros clandestinos. 

 
Elaboração de um edital de concorrência para criação de uma Área de Transbordo e 

Triagem – ATT onde será feito o aproveitamento dos resíduos de construção civil, com 
produção de peças de concreto pré-moldado. Neste processo, a Prefeitura assumiria a 
responsabilidade de adquirir meios fios e blocos intertravados, dentro de um 
determinado limite. 
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Implementação do sistema de credenciamento das empresas de coleta que pretendem 

operar com os  Grandes Geradores de Caxias (conforme preconizado no Decreto 
Municipal n° 6.697/2016), obrigando as mesmas a informar sistematicamente os 
volumes de rejeitos transportados para aterro sanitário e de resíduos encaminhados 
para tratamento ou comercializados diretamente. 

 
 
Criação de um Grupo de Trabalho com vistas a pesquisar e avaliar a adoção de novas 

tecnologias para o aproveitamento da fração orgânica dos RSU, preferencialmente 
com geração de energia. 

 
 
11.6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA O TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

 
 
Em termos preventivos, recomenda-se: 

 
 
Implementação de um sistema de fiscalização e controle, similar ao utilizado pela 

Prefeitura de Jundiaí, com vistas a evitar o descarte indevido dos resíduos coletados e 
promover a segregação dos resíduos na fonte, com o envio dos recicláveis para o 
devido tratamento. Esta fiscalização poderia se iniciar com os resíduos da construção 
civil, sendo estendida, em seguida, para o lixo extraordinário dos Grandes Geradores. 

 
 
Implementação de compostagem da fração orgânica dos resíduos gerados nas 

comunidades agrícolas do 4° Distrito, com distribuição do composto para os próprios 
agricultores. Como condição para participar deste projeto, os agricultores seriam 
obrigados a efetuar a segregação dos resíduos nas suas propriedades. 

 
 
11.7 MEDIDAS RELATIVAS À DISPOSIÇÃO FINAL 

 
 
11.7.1 MEDIDAS CORRETIVAS PARA A DISPOSIÇÃO FINAL 

 
 
No item 9.2 do presente Plano, foi levantado o problema da fragilidade do atual sistema 
de disposição final dos resíduos sólidos de Duque de Caxias. Neste texto, chamamos a 
atenção para a permanente dependência comercial e política decorrente do fato de se 
estar dispondo os resíduos em outro município. 

 
 
Porém, não se trata somente de condicionantes comerciais e políticas (o próprio 
município de Caxias já sofreu as consequências de receber resíduos sólidos provenientes 
de outros municípios); uma vez que há a dependência técnica inerente à vida útil do 
aterro utilizado. E as perguntas que se tornam inevitáveis são: “O que fazer quando o 
aterro do outro município chegar ao seu limite de vida útil?”; “Para onde direcionar os 
resíduos coletados?”. 
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Portanto, torna-se imperioso que a Administração Pública tenha, desde já, uma 
solução alternativa para o caso de o aterro atualmente em uso encerrar suas 
atividades ou simplesmente fechar suas portas. 

 
 
Assim, recomenda-se: 

 
 
Realização imediata de um estudo com vistas a pesquisar e levantar áreas, dentro do 

município, habilitadas a receber um aterro sanitário, levando em consideração, 
inclusive, a situação fundiária dos terrenos selecionados. Esta pesquisa pode estar 
acoplada à seleção de novas tecnologias, como “mass burning”, hidrólise ácida, 
biodigestão, gaseificação ou carbonização, visto que tais tecnologias permitem a 
escolha de áreas com dimensões reduzidas, ao contrário do aterro sanitário que é, por 
excelência, uma tecnologia extensiva. 

 
 
Outra hipótese bastante interessante seria retomar o projeto de recuperação da área da 
Cidade dos Meninos. Para tanto, sugere-se: 

 
 
Estabelecimento de uma aproximação diplomática junto ao Ministério da Saúde, com 

vistas à obtenção de verbas a fundo perdido para a revitalização da área, como 
previsto no projeto original. Ressalte-se que esta proposição se baseia no fato de que 
a contaminação do solo, nos moldes caracterizados pela mídia, nunca foi comprovada 
(como se evidenciou no item 5.4). Esta alternativa, além de solucionar o problema da 
destinação dos RSU de Caxias por muitas décadas, ainda eliminaria diversos 
problemas de enchentes e geraria emprego e renda para mais de 1.500 pessoas. 

 
 
11.7.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A DISPOSIÇÃO FINAL 

 
 
Baseando-se no tempo que uma solução de disposição final leva para se tornar operativa 
(tempo mínimo de 2 anos), todas as possíveis medidas preventivas assumem caráter 
imediatista, transformando-se em medidas corretivas. 
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CAPÍTULO 12 – CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 

URBANA – FORMA DE COBRANÇA 
 
 
Neste capítulo serão abordados, inicialmente, os custos da Prefeitura de Duque de Caxias 
com o manejo dos resíduos sólidos urbanos. Em um segundo momento, serão 
apresentados os principais aspectos do atual sistema de cobrança dos referidos serviços 
e, por fim, serão fornecidas algumas sugestões para melhoria dos critérios de cálculo da 
taxa de coleta de lixo. 

 
 
12.1 ESTRUTURA DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO 

DE DUQUE DE CAXIAS 
 
 
Até o ano de 2017, as atividades relacionadas à gestão de Resíduos Sólidos no município 
de Duque de Caxias eram realizadas por meio de quatro instrumentos contratuais 
principais: 

 

 Contrato com a empresa Green Life Execução de Projetos Ambientais Ltda., para 
execução dos serviços de coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos 
urbanos, de resíduos volumosos e do tipo inerte, limpeza e conservação de 
logradouros públicos, limpeza e higienização de vias e logradouros públicos, inclusive 
feiras livres. 
Valor Mensal – R$ 4.810.136,86 (quatro milhões, oitocentos e dez mil, cento e trinta e 
seis reais e oitenta e seis centavos); 

 

 Contrato com a empresa Estevão Construtora Ltda., para execução dos serviços de 
coleta e transporte até o destino final de resíduos sólidos urbanos, de resíduos 
volumosos e do tipo inerte, limpeza e conservação de logradouros públicos, limpeza e 
higienização de vias e logradouros públicos, inclusive feiras livres. 
Valor Mensal – R$ 4.646.532,48 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, 
quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos); 

 

 Contrato com a empresa ETR Jardim Gramacho para prestação de serviços de 
descarga de resíduos sólidos e lixo oriundos da coleta de lixo urbano. 
Valor Mensal – R$ 626.743,80 (seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e quarenta e 
três reais e oitenta centavos); 

 

 Contrato com a empresa Renove Soluções Ambientais Ltda. para prestação de 
serviços de coleta, transporte externo, tratamento e destino final dos resíduos e ou 
cinzas resultantes dos resíduos de serviços de saúde dos grupos A, B e E das Unidades 
de Saúde e pronto Atendimento do Município de Duque de Caxias. 
Valor Mensal – R$ 48.825,00 (quarente oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais). 
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O quadro a seguir apresenta um resumo dos custos operacionais envolvidos com a 
gestão de resíduos sólidos no município de Duque de Caxias. Os valores anuais 
fornecidos se referem ao ano de 2016. 

 
 

Discriminação Valores Contratuais Valores Realizados 

Resíduos Sólidos Urbanos 104.138.865,12 96.651.163,71 
Resíduos de Serviços de Saúde 651.072,00 631.157,08 

TOTAL 104.789.937,12 97.282.320,79 
Fontes: Valores contratuais – Portal de Transparência – P.M.D.C. 

Valores realizados – SNIS - MMA 
 
 
Complementando a avaliação dos custos operacionais dos serviços de limpeza urbana no 
município de Duque de Caxias, cabe observar, ainda com base em informações do SNIS, 
que os custos  efetivos da coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 
domiciliares em Duque de Caxias atingem a cifra de R$ 61.392.615,82, que acrescidos ao 
custo dos resíduos de serviços de saúde, totalizam R$ 62.023.772,90, que deveriam ser 
custeados pela Taxa de Coleta de Lixo. 

 
 
Entretanto, conforme já mencionado no subitem 8.1.3 deste PMGIRS, o valor 
arrecadado pela Taxa de Coleta de Lixo (SNIS – Diagnóstico de Manejo de Resíduos 
Sólidos de 2016) foi de apenas R$ 11.438.933,50, o que corresponde a apenas 18,44% 
do custo dos serviços. 

 
 
12.2 A TAXA DE LIXO 

 
 
Há alguns anos, muitas municipalidades vêm instituindo taxas para os serviços de limpeza 
urbana, pelas quais procuram compensar as despesas com aqueles serviços, desde a 
coleta de lixo, passando pelos serviços de limpeza de logradouros em geral e custeando 
até o transporte do lixo e seu tratamento e disposição final. 

 
 
A população tem muitas dúvidas sobre a constitucionalidade ou a legalidade das 
cobranças dessas taxas. 

 
 
Inicialmente, apresentaremos uma avaliação quanto aos aspectos legais que dão suporte 
à implantação e cobrança da “taxa de coleta de lixo”. 

 
 
A Constituição Federal (Lei maior do país) dispõe em seu artigo 145, inciso II, que a 
União, Estados e Municípios podem cobrar: “taxas em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”. 
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Desse modo, as taxas definidas no artigo 145, inciso II, da Constituição Federal – CF e 
artigo 77, do Código Tributário Nacional – CTN, têm como fato gerador duas hipóteses: 

 
 o exercício regular do Poder de Polícia (Poder de Fiscalizar da Administração Pública); 

 
 a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, prestado 

ao contribuinte ou colocado à sua disposição. 
 
 
Os Serviços Públicos Específicos são aqueles que podem ser previamente determinados, 
divididos em unidades autônomas de intervenção dentro dos limites da área de atuação. 

 
 
Por outro lado, os serviços são considerados divisíveis quando são suscetíveis de 
utilização individual e de possível mensuração da utilização por seus usuários. 

 
 
A taxa cobrada em razão da prestação de um serviço público é devida, ainda que o 
contribuinte não faça uso efetivo deste serviço, desde que, é claro, esse serviço esteja à 
sua disposição (Artigo 79, do CTN). 

 
 
Assim, nos termos da CF e do CTN, a taxa deverá recair, somente, sobre os serviços 
públicos específicos e divisíveis, em razão de um serviço colocado à disposição do 
contribuinte, através de atividade administrativa em funcionamento. 

 
 
Obviamente, a taxa a que estamos nos referindo é aquela cobrada em razão da 
disposição efetiva de um serviço público, como é o caso da chamada Taxa de Lixo ou 
Taxa de Coleta de Lixo, isto porque, para a municipalidade instituir essa taxa se faz 
necessário que o serviço de coleta de lixo seja colocado à disposição do contribuinte. 

 
 
O Supremo Tribunal Federal, STF, determinou em sua Súmula Vinculante n° 19, de 10 
de novembro de 2009: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços 
públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 
provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”. 

 
 
Existe uma quase unanimidade quanto à constitucionalidade e legalidade da instituição da 
Taxa de Coleta de Lixo pelos municípios. 

 
 
O questionamento quanto à legalidade da Taxa de Coleta de Lixo, refere-se tão somente 
à base de cálculo adotada, uma vez que a maioria dos municípios utiliza a mesma base 
empregada no cálculo do IPTU; já que tal prática foi declarada constitucional pelo Supremo 
Tribunal Federal, conforme se verifica no trecho do voto de Relatoria do Ministro Ricardo 
Lewandowski: 
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“Além disso, no que diz respeito ao argumento da utilização de base de cálculo 
própria de impostos, o Tribunal reconhece a constitucionalidade de taxas quem na 
apuração do montante devido, adote um ou mais dos elementos que compõem a 
base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não se verifique 
identidade integral entre uma base e a outra."(RE 576321 RG-QO, Relator Ministro 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 4.12.2008, DJe de 13.2.2009, com 
repercussão geral - tema 146)“. 

 
 
12.2.1 TAXA DE COLETA DE LIXO 

 
 
No caso da metodologia de cálculo da Taxa de Coleta de Lixo – TCL, o que se procura é 
correlacionar alguns fatores físicos e sociais à estimativa da geração do lixo de cada 
imóvel. 

 
 
Assim, a maioria dos municípios brasileiros vem adotando como base de cálculo da TCL, 
os seguintes fatores: 

 

 Área do imóvel; 
 

 Uso do imóvel; 
 

 Nível de renda regional. 
 
 
Os três fatores adotados, indiscutivelmente se correlacionam com a geração de lixo, 
indicador básico para o cálculo do custo dos serviços de coleta, transporte e disposição 
do lixo, assim: 

 
 
A área do imóvel – teoricamente uma residência com 300 m² área útil, é habitada por 

mais pessoas que uma outra com apenas 100 m², e a geração de lixo é diretamente 
proporcional ao número de habitantes. Da mesma forma, um supermercado com 500 
m² de área útil gera muito mais lixo que outro com apenas 200 m² de área. Um 
escritório em sala comercial com 100 m² gera mais lixo que outro com 30 m², uma vez 
que a maior área nos induz a admitir uma maior ocupação e, consequentemente, 
maior geração de lixo. 

 
 
Uso do imóvel – Indiscutivelmente um imóvel de uso comercial ou industrial gera mais 

resíduos que um imóvel residencial. Também entre os imóveis de uso comercial ou 
industrial há uma grande diversidade das quantidades de lixo produzidas em função do 
tipo de uso. Um cinema gera muito menos lixo que um restaurante. Uma oficina 
mecânica gera mais lixo que uma loja de eletrodomésticos. 
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Localização – Imóveis em bairros com maiores ingressos, em função do maior poder 
aquisitivo da população local, tendem a gerar mais lixo do que imóveis localizados em 
bairros mais pobres. 

 
 
Conclui-se que, tendo em vista que a TCL deve, dentro do possível, remunerar a 
municipalidade pelos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos sólidos domiciliares, o cálculo da mesma deve levar em consideração os 
mencionados fatores relativos à produção de lixo. 

 
 
12.2.2 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 

 
 
Enquanto a Taxa de Coleta de Lixo pode ser cobrada por meio de Lei, a Taxa de Limpeza 
Pública é inconstitucional. 

 
 
A inconstitucionalidade se dá em razão de que a limpeza pública é um serviço realizado 
em prol da coletividade e não deste ou daquele contribuinte, sendo um serviço 
inespecífico e que gera benefícios a pessoas indeterminadas, não sendo esse serviço 
mensurável ou suscetível de ser referido a determinado contribuinte, já que todos fazem 
jus à limpeza pública. 

 
 
Sua inconstitucionalidade se dá por afrontar os termos do art. 145, II, da CF, eis que não 
trata de serviço específico e divisível, conforme é exigido. 

 
 
O STF já declarou inconstitucional a Taxa de Limpeza Pública, tendo em vista a 
dissonância com o Art. 145, II, da CF: 

 
 
“Ementa: Tributário. Município do Rio de Janeiro. Ilegalidade da Taxa de Coleta de Lixo e 
Limpeza Pública. Art. 145, II, da Constituição Federal. (...) hipótese em que os serviços 
são executados em benefício da população em geral (uti universi), sem 
possibilidade de individualização dos respectivos usuários e, consequentemente, 
da referibilidade a contribuintes determinados (...)” (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal, Primeira Turma. Tributário. Agravo de Instrumento nº 245539 / RJ. Município de 
Rio de Janeiro e Raul Cid Loureiro. Relator: Min. Ilmar Galvão. 14 dez. 1999. Disponível 
em: www.stf.jus.br). 

 
 
Verifica-se, que o fator determinante da constitucionalidade das referidas taxas está 
localizado na possibilidade de o serviço ser “uti singuli”, ou seja, ser específica e divisível, 
sendo possível especificar o serviço prestado, bem como o usuário, o que é perceptível 
na taxa de coleta domiciliar de lixo e imperceptível na taxa de limpeza pública. 
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Desta forma, atualmente não é permitida a cobrança dos serviços de limpeza urbana 
(varrição, capina e roçada e pintura de meio-fio, poda de árvores e limpeza de bueiros, se 
houver) por problemas de divisibilidade, sendo autorizada somente a cobrança pelos 
serviços de manejo de resíduos sólidos (coleta, transporte, tratamento/beneficiamento e 
destinação final). 

 
 
12.3 TAXA  DE  COLETA  DOMICILIAR  DE  LIXO  DO  MUNICÍPIO  DE  DUQUE  DE 

CAXIAS 
 
 
A Lei Municipal n° 1.664, de 28 de novembro de 2002 (Código Tributário Municipal de 
Duque de Caxias), modificada pela Lei Municipal n° 2.277, de 29 de outubro de 2009, traz 
as definições acerca dos critérios de cálculo da taxa de lixo. 

 
 
Em seu Capítulo I (Do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) - Seção 
V - Das Alíquotas –  Artigo 62 - buscando aprimorar a "justiça fiscal" foram fixadas 
alíquotas para o IPTU que podem nortear o tipo de uso do imóvel na cobrança da taxa de 
lixo, são elas: 

 
 
I –  Predial 

a) residencial  ............................................................................................................ 1.2 

b) comercial / industrial  ............................................................................................  1.7 

II – Benfeitoria .................................................................................................................. 3.0 

III – Não Conforme ............................................................................................................ 2.0 

IV – Territorial 

a) área não urbanizada  ............................................................................................  1.5 

b) área urbanizada  ...................................................................................................  1.8 

c) área pavimentada .................................................................................................. 2.0 

O Capítulo VIII do Código Tributário Municipal estabelece conceitos e critérios, para o 
cálculo da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, TCDL. 

A Seção III, Do Pagamento, estabelece os coeficientes a serem aplicados sobre os 
valores de referência, para cálculo da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo, em função da 
produção de lixo do imóvel, apurada conforme índices que refletem a diferenciação do 
custo do serviço em razão do bairro onde se localiza o mesmo (Zonas 1 e 2 do 1º Distrito 
e demais localidades) e a sua destinação (residencial, comercial ou industrial). 
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A  seguir  são  apresentados  os  coeficientes  usados  no  cálculo  da  Taxa  de  Coleta 
Domiciliar de Lixo, para as diversas hipóteses discriminadas, expressos em Valor de 
Referência – VR, cujo valor, no ano de 2018, é de R$ 2,39 (dois reais e trinta e nove 
centavos), valor este que é corrigido anualmente pela variação do IPCA (Índice de Preços 
ao Consumidor - Amplo): 

 
 
I –    Por unidade residencial, localizada nas Zonas 1 e 2 do 1° Distrito: 

 

a) até 30 m² ............................................................................................................... 24 
 

b) acima de 30 m² até 70 m² ..................................................................................... 40 
 

c) acima de 70 m² até 100 m² ................................................................................... 66 
 

d) acima de 100 m² até 150 m² ................................................................................. 96 
 

e) acima de 150 m² ................................................................................................. 120 
 

 
 
II –   Por unidade residencial, localizada nas demais Zonas do 1° Distrito: 

 

a) até 30 m² ............................................................................................................... 12 
 

b) acima de 30 m² até 70 m² ..................................................................................... 16 
 

c) acima de 70 m² até 100 m² ................................................................................... 24 
 

d) acima de 100 m² até 150 m² ................................................................................. 40 
 

e) acima de 150 m² ................................................................................................... 48 
 

 
 
III –  Por unidade residencial localizada nos demais Distritos 

 

a) até 30 m² ................................................................................................................. 8 
 

b) acima de 30 m² até 70 m² ..................................................................................... 12 
 

c) acima de 70 m² até 100 m² ................................................................................... 20 
 

d) acima de 100 m² até 150 m² ................................................................................. 32 
 

e) acima de 150 m² ................................................................................................... 40 
 

 
 
IV –  Por unidade comercial ou prestadora de serviços localizada nas Zonas 1 e 2 do 1° 

Distrito: 
a) até 50 m² ............................................................................................................... 60 

 

b) acima de 50 m² até 100 m² ................................................................................. 120 
 

c) acima de 100 m² até 200 m² ............................................................................... 240 
 

d) acima de 200 m² até 400 m² ............................................................................... 480 
 

e) acima de 400 m² até 800 m² ............................................................................... 960 
 

f) acima de 800 m² ............................................................................................... 1200 
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V –   Por unidade comercial ou prestadora de serviços localizada nas demais Zonas do 1° 
Distrito: 
a) até 50 m²  .............................................................................................................  40 
b) acima de 50 m² até 100 m²  .................................................................................  80 
c) acima de 100 m² até 200 m²  .............................................................................  160 
d) acima de 200 m² até 400 m²  .............................................................................  320 
e) acima de 400 m² até 800 m²  .............................................................................  640 
f) acima de 800 m²  ...............................................................................................  780 

VI –  Por unidade comercial ou prestadora de serviços localizada nos demais Distritos: 
a) até 50 m²  .............................................................................................................  32 
b) acima de 50 m² até 100 m²  .................................................................................  64 
c) acima de 100 m² até 200 m²  .............................................................................  128 
d) acima de 200 m² até 400 m²  .............................................................................  256 
e) acima de 400 m² até 800 m²  .............................................................................  512 
f) acima de 800 m²  ...............................................................................................  600 

VII – Por unidade industrial: 
a) até 250 m²  .........................................................................................................  500 
b) acima de 250 m² até 500 m²  ...........................................................................  1000 
c) acima de 500 m² até 750 m²  ...........................................................................  1500 

 

d) acima de 750 m² até 1000 m² ........................................................................... 2000 
 

e) acima de 1000 m² ............................................................................................. 2500 
 
 
Aplicando-se à relação acima o atual valor do VR, observa-se que a Taxa de Coleta 
Domiciliar de Lixo, em Duque de Caxias, varia, para imóveis residenciais, entre R$ 19,12 
(dezenove reais e doze centavos) para imóveis de até 30 m², localizados nas Zonas fora 
do 1° Distrito até um valor máximo de R$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta 
centavos) para imóveis residenciais com área superior a 150 m², localizadas na Zona 1 ou 
na Zona 2 do 1° Distrito. 

 
 
Do mesmo modo, para imóveis de uso comercial, os valores da TCDL variam de R$ 76,48 
(setenta e seis reais e quarenta e oito centavos) para os imóveis localizados fora do 1° 
Distrito até R$ 2.868,00 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais) para imóveis com 
mais de 800 m², localizados nas Zonas 1 ou 2 do 1° Distrito. 

 
 
Já para os imóveis de uso industrial, os valores extremos são R$ 1.195,00 e R$ 5.975,00, 
respectivamente para imóveis com até 250 m² e acima de 1.000 m². 



118
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

 

438 
 

 
Segundo dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Fazenda de Duque de Caxias, o 
quantitativo de imóveis cadastrados alcançava, em 2017, um total de 250.825 imóveis, 
dos quais 215.921 são de uso residencial, 33.171 de uso comercial e 1.733 de uso 
industrial. 

 
 
Aplicando-se as informações do cadastro imobiliário, fornecidas pela Secretaria Municipal 
de Fazenda sobre a tabela de coeficientes para o cálculo da TCDL, obtém-se os seguintes 
valores de estimativa de arrecadação: 

 
 

 
Tipo de Imóvel 

 
Localização 

 
Quantidade Arrecadação 

(R$) 

Residencial  215.921 10.841.987,04 
 Zonas 1 e 2 do 1° Distrito 49.845 5.682.072,64 
 Resto do 1° Distrito 44.708 1.725.044,64 
 2° Distrito 73.071 2.083.076,20 
 3° Distrito 38.262 1.038.770,48 
 4° Distrito 10.035 313.023,08 
Comercial  33.171 10.023.373,28 

 Z1 e Z2 do 1° Distrito 13.516 5.412.919,80 
 Resto do 1° Distrito 5.959 1.723.429,00 
 2° Distrito 8.560 1.967.562,72 
 3° Distrito 3.761 606.237,92 
 4° Distrito 1.375 313.223,84 
Industrial Geral 1.733 5.180.325,00 

TOTAL  250.825 26.045.685,32 
 
Dos valores estimados pode-se depreender que o valor arrecadado pode chegar ao 
montante de 42% do custo de manejo dos RDO. 

 
 
Com relação aos valores indicados acima, cabe destacar que não foram descontadas as 
isenções previstas na legislação tributária. 

 
 
Ao se efetuar a comparação dos valores efetivamente arrecadados, informados pelo SNIS 
(R$ 11.438.933,50), com os valores estimados, calculados com base nas informações 
cadastrais da SMF e do Decreto n° 2.277 de 2009, que totalizaram R$ 26.045.684,72, 
conclui-se que a soma das inadimplências com as isenções alcançou 56,08% da 
estimativa de arrecadação resultante da TCDL. 
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Estudos  preliminares realizados  pela  Secretaria  Municipal  de  Urbanismo,  a  partir da 
vetorização das construções inseridas nos limites dos bairros visualizadas nas imagens 
ortorretificadas de 2015 estimam a existência de 470.600 imóveis distribuídos  pelos quatro 
Distritos de Duque de Caxias. 

 
 
Conforme já mencionado, atualmente o cadastro imobiliário da SMF possui 250.825 
imóveis registrados, o que corresponderia a 53,30% da quantidade de imóveis estimada 
pela SMU. 

 
 
12.4 PROPOSIÇÕES PARA A RECUPERAÇÃO DO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO NO 

MANEJO DOS RDO 
 
 
O princípio básico da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo referência o valor da mesma com 
a quantidade de resíduos gerada por cada imóvel. Assim deverá pagar mais aquele 
imóvel que gerar maior quantidade de lixo. 

 
 
Conforme já exposto no subitem 12.2.1 os fatores que são normalmente considerados no 
cálculo da Taxa de Coleta de Lixo são a área do imóvel, o tipo de uso e sua localização 
(nível de renda), todos se relacionando com a geração de lixo. 

 
 
O critério de cálculo da TCDL do Município de Duque de Caxias atualmente adotado, 
conforme já citado anteriormente, gera uma estimativa de arrecadação de apenas 42% da 
despesa efetivamente realizada para a execução dos serviços de coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, que quando somados ao índice de 
inadimplência ocorrido em 2016 de 56,08%, resulta em um déficit total de 81,6% do custo 
dos serviços. 

 
 
Em função deste elevado déficit no custeio dos serviços, fica clara a necessidade de se 
procurar alternativas que possibilitem a redução deste déficit no orçamento municipal. 

 
 
É importante destacar a impossibilidade de um aumento substancial imediato nos valores 
da TCDL, função do momento recessivo que atravessa o país, com profundos reflexos no 
Estado do Rio de Janeiro, além das dificuldades da interposição de justificativas legais e 
sociais consistentes. 

 
 
Em 2016, a PMDC gastou um total de R$ 2.067.739.718,00, dos quais R$ 62.023.772,90, 
ou seja: 3,0% das despesas correntes, corresponderam ao manejo dos resíduos sólidos 
domiciliares. 
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Deste valor, o arrecadado pela TCDL, conforme já mencionado, foi de R$ 11.438.933,50, 
correspondendo a apenas 18,4% do custo dos serviços e implicando em um déficit 
de 81,6%. 

 
12.4.1 ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO 

 

 
Conforme observado, os quantitativos de imóveis atualmente inscritos no cadastro 
imobiliário de Duque de Caxias e adotados pela Secretaria Municipal da Fazenda para a 
emissão da TCDL, apresentam significativa divergência quando comparados com as 
estimativas da Secretaria Municipal de Urbanismo. 

 
Considerando que a Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo – TCDL é forma fundamental de 
custeio do manejo dos resíduos sólidos domiciliares, fica clara a necessidade de uma 
revisão deste cadastro, inclusive com a implantação de rotinas permanentes de 
atualização. 

 
Sugere-se um programa para o cadastramento de todos os imóveis existentes no 
município, procurando legalizar e cadastrar os imóveis irregulares. 

 
12.4.2 INCIDÊNCIA DA TCDL SOBRE TERRENOS 

 

 
O Artigo 182 da Lei Municipal n° 1.664 de 28 de novembro de 2002 (Código Tributário 
Municipal de Duque de Caxias), estabelece: “Contribuinte da Taxa é o proprietário ou o 
titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de imóvel alcançado pelo serviço, 
edificado ou não, que constitua unidade autônoma”. 

 
Conforme informação obtida na Secretaria Municipal de Fazenda, atualmente a TCDL não 
vem sendo cobrada dos imóveis não edificados, o que representa uma sensível perda de 
arrecadação para o município, pois existem atualmente 112.336 terrenos não edificados 
inscritos no cadastro da SMF. 

 
Como exemplo, atribuindo-se um valor médio da TCDL de R$ 100,00 (cem reais) por ano, 
obter-se-ia um montante a ser arrecadado superior a R$ 11.200.000,00 (onze milhões e 
duzentos mil reais). Este montante representaria uma redução de 18,0% no déficit 
referente ao manejo de RDO. 

 
12.4.3 AUMENTO DAS FAIXAS DE COBRANÇA DA TCDL SOBRE OS IMÓVEIS DE USO INDUSTRIAL 

 

 
Considerando a diversidade da atividade industrial, especialmente quanto à tipificação 
dos processos produtivos com implicação direta na necessidade área construída 
(alcançando em alguns casos mais de 50.000 m² de área construída) e consequente 
interferência na geração de RDO, sugere-se que a atual maior faixa de área construída, 
conforme o artigo 185 da Lei Municipal n° 2.277 de 2009, que atinge a todas as indústrias 
com área construída superior a 1.000 m² de, seja subdividida em 5 (cinco) faixas, a saber: 
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 acima de 1.000 m² até 2.000 m²; 
 

 acima de 2.000 m² até 5.000 m²; 
 

    acima de 5.000 m² até 10.000 m²; 
 

    acima de 10.000 m² até 20.000 m²; 
 

 acima de 20.000 m². 
 
 
Como simulação, se adotássemos um índice médio de 4.000 para VR para imóveis de 
uso industrial com mais de 1.000 m² de área construída, obter-se-ia uma arrecadação de 
cerca de R$ 3.566.000,00 ao invés dos atuais R$ 2.230.000,00 que seriam arrecadados 
com a tabela atual. 

 
 
12.4.4 REDUÇÃO DO DÉFICIT PELA MUDANÇA DO SISTEMA DE COBRANÇA DA TCDL 

 
 
Como já exposto no subitem 12.4, a inadimplência em 2016 atingiu o índice de 56,08%. 
Uma mudança no sistema de cobrança da TCDL poderia resultar em sensível redução 
deste índice de inadimplência. 

 
 
O que se propõe é que a cobrança, que atualmente é parte do carnê do IPTU, fizesse 
parte de outro carnê referente a algum serviço público que fosse considerado pelos 
munícipes como de vital importância, como por exemplo, carnê de cobrança de 
fornecimento de água ou de energia elétrica. 

 
 
12.4.5 REDUÇÃO DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RDO 

 
 
A TCDL tem por finalidade custear integralmente os serviços de manejo dos resíduos 
sólidos domiciliares, compreendendo a coleta, o transporte, a transferência, o tratamento 
e a destinação final. Atualmente a referida taxa arrecadada cobre cerca de 18,44%, 
considerando as isenções, as defasagens do cadastro e as inadimplências. 

 
 
Além das medidas já propostas para o aumento da arrecadação da TCDL, apresentamos 
a seguir algumas sugestões para a redução dos custos do manejo dos RDO, visando a 
obtenção do equilíbrio entre a receita e a despesa a ser coberta por esta taxa. 

 
 
Estimular a implementação da coleta de RDO dos estabelecimentos comerciais e 

industriais através de contratos entre os grandes geradores e empresas particulares, 
devidamente cadastradas na Prefeitura para este fim, reduzindo desta maneira, a 
quantidade de RDO disposto para a coleta, transporte e destinação final. 
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Adequar o Decreto n° 6697 de 2016, para obrigar as empresas grandes geradoras, a 
efetuarem a segregação de seus resíduos na fonte e a se responsabilizarem pela 
coleta, transporte e destinação final dos mesmos. 

 
 
Considerando que o custo da coleta do entulho, quando disposto irregularmente em 

logradouros públicos ou em terrenos baldios é no mínimo três vezes  maior  que quando 
coletado na fonte geradora pela municipalidade, sugere-se a implementação de um 
sistema de coleta gratuita, pela municipalidade, para pequenas quantidades de 
entulhos de obras, comumente denominado “Disque Entulho”. 

 
 
Promover a implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos da Construção 

Civil, visando evitar a disposição inadequada de entulho e consequentemente diminuir 
a quantidade de resíduos encaminhada a aterro sanitário; e reduzir o custo de coleta, 
transporte e disposição final do RDO. 

 
 
Incentivar o atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 5.623, de 2009, que 

institui a separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, na fonte geradora, e a 
sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, 
diminuído consequentemente a quantidade de resíduos encaminhada a aterro 
sanitário com a redução do custo de transporte e disposição final dos RDO. 

 
 
Implementar um Programa de Sensibilização aos 3Rs, em todas as escolas 

municipais, no sentido de fomentar práticas como a reciclagem e a compostagem 
doméstica. 

 
 
Implantar Postos de Entrega Voluntária – PEV’s, com apoio da Light e da ENEL que 

propiciem redução na conta de luz, aumentando a quantidade de resíduos reciclados 
e, consequentemente, diminuindo a quantidade de resíduos encaminhada a aterro 
sanitário, além de reduzir o custo de transporte e disposição final dos RDO. 

 
 
12.4.6 AUMENTO GRADATIVO DO VR – VALOR DE REFERÊNCIA 

 
 
Caso o resultado da implantação das medidas propostas, para a redução do déficit no 
custeio dos serviços de manejo dos RDO, não atinja plenamente seus objetivos, sugere- 
se a aplicação de um acréscimo anual no valor do VR, “valor de referência”, cumulativo 
com a correção anual do IPCA, por um prazo de 10 (dez) anos, de forma a possibilitar que 
ao final deste período, a TCDL custeie integralmente os serviços de coleta, transporte e 
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. 
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CAPÍTULO 13 – MECANISMOS MUNICIPAIS EXISTENTES PARA A 

CRIAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS, EMPREGO E RENDA 
 
 
13.1 GENERALIDADES 

 
 
Existem poucas formas de se gerar emprego e renda a partir do manejo de resíduos 
sólidos e, como esta atividade é de competência do Poder Público Municipal, as poucas 
formas de se criar negócios gerando emprego e renda dependem de decisões políticas. 

 
 
Ao se efetuar uma rápida pesquisa em busca de notícias, artigos técnicos, teses de 
mestrado e de doutorado, tem-se a impressão de que todas as maneiras de se gerar 
emprego e renda se resumem à atividade de reciclagem, mais especificamente às 
atividades ligadas à coleta seletiva, executadas por cooperativas de catadores. 

 
 
A própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, através do parágrafo único do Art. 35, 
estatui que: “O poder público municipal pode instituir incentivos econômicos aos 
consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no caput, na forma de 
lei municipal.” 

 
 
Como se vê, a PNRS se limita a propiciar incentivos econômicos apenas para a atividade 
de coleta seletiva, omitindo outros setores da limpeza urbana. Entretanto, este é um 
raciocínio bastante simplista, pois o manejo de resíduos sólidos vai muito além da simples 
reciclagem. 

 
 
Ao se aprofundar a análise do problema conclui-se que o “negócio” resíduos sólidos 
começa a gerar empregos na produção de lixeiras e contêineres; passa pela atividade de 
manuseio do lixo com segregação na fonte; continua na coleta e transporte dos resíduos 
(sem mencionar a fabricação de veículos compactadores e outras formas específicas de 
se transportar resíduos); abrange a reciclagem e a valorização dos resíduos segregados; 
e só termina com a disposição final dos rejeitos efetuada pelas empresas operadoras de 
aterros sanitários e demais maneiras de se dar destinação final ao lixo coletado. 

 
 
Porém, como todo “negócio”, estas atividades têm que se mostrar rentáveis já que, para 
sua implementação, grande parte delas exige pesado investimento inicial, como no caso 
da coleta e transporte dos resíduos que envolve a aquisição de toda uma frota de veículos 
especializados. 

 
 
A este respeito, cabe dizer que, os incentivos fiscais concedidos pelo Poder Público 
Municipal são de extrema importância na tomada de decisão dos empresários privados 
para a montagem dos negócios. 
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Entretanto, a maior parte da legislação sobre a concessão de incentivos não é específica, 
se limitando a autorizar o Poder Executivo a conceder tais incentivos. 

 
 
O item a seguir apresenta a base legal, estadual e municipal, relacionada à concessão de 
incentivos fiscais, e o capítulo finaliza apresentando as possibilidades de negócio com 
geração de emprego e renda para os moradores de Duque de Caxias. 

 
 
13.2 LEGISLAÇÃO RELATIVA À CONCESSÃO DE INCENTIVOS 

 
 
13.2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 
 
Além do parágrafo único do Art. 35 da PNRS, a legislação federal apresentava o Decreto 
nº 7.619, de 21 de novembro de 2011 que regulamentava a concessão de crédito 
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos 
sólidos por parte de indústrias. Entretanto, este decreto expirou no dia 31 de dezembro de 
2014, não tendo sido renovado. 

 
 
13.2.2 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 
 
Na legislação estadual iremos encontrar o fato, já apontado anteriormente, de que as leis 
não são objetivas, apenas autorizando o Poder Executivo a conceder incentivos, mas sem 
especificar qual incentivo fiscal (com exceção da Lei Estadual nº 7.137). 

 
 
Um excerto destas leis e decreto está apresentado a seguir. 

 
Lei Estadual nº 3.755, de 07 de janeiro de 2002: que autoriza o poder executivo a 
financiar a formação de cooperativas com a finalidade que menciona. 

 

Lei Estadual nº 7.086, de 19 de outubro de 2015: que institui o programa de incentivos à 
criação e fortalecimento de cooperativas de trabalho. 

 

Lei Estadual nº 7.159, de 17 de dezembro de 2015: que dispõe sobre a criação do 
Programa "Incentivo a Coleta Seletiva" no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Programa 
Minha Casa Minha Vida. 

 

Lei Estadual nº 7.137, de 17 de dezembro de 2015: que autoriza o Poder Executivo a 
conceder isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS a circulação e comercialização de produtos derivados de reciclados 
da construção civil. 

 

Decreto Estadual nº 32.537, de 26 de dezembro de 2002: que institui o programa de apoio 
ao desenvolvimento dos ecopólos de reciclagem do Estado do Rio de Janeiro. 
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13.2.3 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 
 
Em termos municipais Duque de Caxias conta com poucas leis que incentivam a criação 
de novos empreendimentos no Município. 

 
 
A principal destas leis é a Lei Municipal nº 2.596, de 13 de dezembro de 2013, que dispõe 
sobre a concessão de incentivos fiscais e dá outras providências. 

 
 
Por esta lei, as empresas que desejarem se instalar em Caxias fazem jus à isenção do 
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza – ISSQN e da Taxa de Licença para estabelecimento, desde que se enquadrem 
nos seguintes critérios: 

 

a) realizem investimento superior a 500.000 (quinhentas mil) UFIR/RJ (aproximadamente 
R$ 1.650.000,00); 

 

b) sejam capazes de gerar, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de mão-de-obra local, 
para as atividades-meio; 

 

c) sejam capazes de gerar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de mão-de-obra 
local, para as atividades-fim. 

 
 
Ao lado desta lei, encontra-se a Lei Municipal nº 2.604, de 06 de janeiro de 2014 que 
dispõe sobre a isenção dos tributos para as Associações e Cooperativas de Catadores de 
Matérias Recicláveis sediadas e atuantes no Município de Duque de Caxias, desde que 
estejam legalmente constituídas, sediadas e atuantes no Município de Duque de Caxias e 
atendam às condições estabelecidas no Código Tributário Municipal e na Lei 2.022, de 30 
de dezembro de 2006. 

 
 
Pela lei, as cooperativas ficam isentas dos seguintes tributos: 

 
a) Imposto  Predial  e  Territorial  Urbano,  somente  para  os  casos  de  o  imóvel  ser  de 

propriedade da Entidade de Catadores ou de seu uso exclusivo; 
 

b) Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo; 
 
c) Taxa de Licenciamento Ambiental; 

 
d) Medidas Compensatórias previstas na Lei 2.022/2006. 

 
 
Além disto, a lei reduz para 2% (dois por cento) a alíquota de ISSQN (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza) incidente sobre as operações das Associações e 
Cooperativas. 
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O Município ainda conta com a Lei Municipal nº 2.443, de 26 de dezembro de 2011 que cria 
o Fundo de Desenvolvimento de Coleta Solidária – FDCS, unidade com autonomia 
orçamentária, administrativa e financeira, que foi criado com o objetivo de financiar projetos 
de geração de alternativas de trabalho e renda, destinados à inclusão social dos catadores 
de materiais recicláveis e reutilizáveis do Município de Duque de Caxias. 

 
 
Por fim, merece menção a Lei Municipal nº 1.469, de 20 de agosto de 1999 que dispõe 
sobre a concessão e a permissão municipais de Serviços Públicos. 

 
 
Esta lei, por meio de seu artigo 12, estabelece que: “No atendimento às peculiaridades de 
cada serviço público, poderá o Poder Concedente prever, em favor da concessionária, no 
Edital de Licitação, a possibilidade de exploração de outras fontes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, 
sempre com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no Artigo 
17, § 6º, Inciso II, desta Lei”. 

 
 
13.3 POSSIBILIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 
 
Como se observou do texto anterior, a legislação municipal se concentra em incentivar a 
atividade de coleta seletiva através de associações e cooperativas de catadores e, a 
única lei geral, estabelece condições que nem todos os empresários desejosos de abrir 
um novo negócio têm condições de cumprir. 

 
 
Assim, os tópicos a seguir procuram apresentar alternativas de novos negócios ou da 
criação de novos postos de trabalho, sem que haja a necessidade de onerar o município 
ou mesmo de reduzir a receita municipal. 

 
 
Para facilidade de compreensão, tais possibilidades serão apresentadas por tipo de 
atividade do manejo dos resíduos sólidos urbanos. 

 
 
13.3.1 EMPREGOS NA COLETA E LIMPEZA REGULAR DOS RSU 

 
 
É intuitivo que a atividade de coleta e limpeza de RSU é uma das atividades que mais 
gera empregos no manejo de resíduos sólidos, indo desde o Gerente de Contrato, até o 
gari que trabalha na coleta domiciliar ou na limpeza de logradouros, passando pelos 
motoristas, encarregados e funcionários administrativos. 

 
 
Também é de conhecimento geral que os contratos de prestação de serviços de coleta, e 
limpeza de logradouros realizados pela Prefeitura têm que ser renovados periodicamente, 
através de instrumentos legais pertinentes, tais como renovações previstas nos 
respectivos contratos ou novos editais de licitação. 

 

447 
 

 
Uma das formas de se elevar o número de empregos no município é estabelecer, como 
condicionante da concorrência, que, por exemplo, 40% dos empregados da empresa 
vencedora sejam moradores de Duque de Caxias. 

 
 
13.3.2 EMPREGOS NA COLETA DE GRANDES GERADORES 

 
 
O primeiro passo para se gerar empregos neste segmento é adequar o Decreto Municipal 
n° 6.697, de 05 de julho de 2016, que cria a figura do Grande Gerador, obrigando a que 
os mesmos promovam a segregação de seus resíduos na fonte. 

 
 
Por si só, esta adequação já seria responsável pela criação de um bom número de 
empregos, uma vez que a atividade de segregar os resíduos demandaria mão de obra 
capacitada para tal. 

 
 
Ainda assim, mesmo sem mencionar os empregos gerados na empresa GG, o município 
poderia criar mais empregos nas empresas que realizam a coleta de lixo dos GG, tornando 
obrigatório que tais empresas, para serem licenciadas e poderem operar no Município, 
teriam que comprovar que, pelo menos, 40% de seu corpo laboral fossem constituídos 
de moradores de Duque de Caxias. 

 
 
13.3.3 EMPREGOS NA RECICLAGEM DOS RESÍDUOS DE GRANDES GERADORES 

 
 
Ao se adequar o Decreto Municipal n° 6.697, tornando obrigatória a segregação na fonte 
dos resíduos das empresas enquadradas na categoria de Grande Gerador, é natural que 
estas empresas, em lugar de pagar para dispor a totalidade de seus resíduos, irão 
comercializar os recicláveis segregados com cooperativas de catadores ou com empresas 
que praticam a reciclagem, aumentando o volume de material reaproveitado e, 
consequentemente, obrigando que as cooperativas e/ou as empresas de reciclagem, 
aumentem seu efetivo de pessoal, tanto na parte operacional, com a separação fina dos 
recicláveis, como na parte administrativa. 

 
 
13.3.4 EMPREGOS NA COMPOSTAGEM DA FRAÇÃO ORGÂNICA DOS RSU 

 
 
Conforme se mostrou no capítulo inicial deste Plano, boa parte do 3° Distrito e a quase 
totalidade do 4° Distrito têm a agricultura como principal atividade econômica. 

 
 
No item 11.2 deste mesmo documento recomenda-se a utilização de recipientes de grande 
capacidade volumétrica para a coleta nas regiões rurais do município, o que facilitaria 
muito a separação da fração orgânica dos materiais recicláveis. 
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Ao adotar um sistema desta natureza, estima-se que a Prefeitura colete cerca de 30 t/dia 
de matéria orgânica bruta, que, através do processo de compostagem natural (digestão 
aeróbia) poderia chegar a produzir aproximadamente 15 t/dia de composto orgânico que 
seriam doadas aos agricultores da região. 

 
 
A adoção deste processo traria as seguintes vantagens para Caxias: 

 
 aumento da qualidade do serviço de coleta de lixo nas áreas rurais, com menor custo 

operacional para o Município; 
 

 redução da quantidade de resíduos disposta em aterros sanitários; 
 

 aumento da quantidade de resíduos reaproveitados; 
 

 incentivo à produção agrícola do Município; 
 

 geração de um razoável número de empregos de baixa qualificação profissional. 
 
 
Observe-se que o custo de implantação deste sistema, que teria como investimento inicial 
apenas a aquisição dos contêineres; a aquisição de uma pá mecânica de pequeno porte; 
e a desapropriação de uma área rural de 10 ha, seria arcado pela economia na coleta dos 
resíduos ao se substituir os compactadores (usados atualmente) por veículos basculantes. 

 
 
13.4 INCENTIVO A NEGÓCIOS COM GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 

 
 
Como se viu no tópico 13.2.3, existem algumas leis municipais que, com o objetivo de 
incentivar a implantação e operação de empresas em Duque de Caxias, concedem isenção 
de determinados impostos aos empresários interessados em montar negócios em Duque 
de Caxias. 

 
 
A proposição deste Plano é que tais isenções sejam estendidas a todas as empresas que 
operem no segmento de manejo de resíduos sólidos, cujas atividades estão bem 
caracterizadas na alínea c, do Inc. I do art. 3° de Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007. 

 
 
As isenções sugeridas são: 

 
 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU; 

 
 Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo; 

 
 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN; 

 
 Taxa de Licenciamento Ambiental. 
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Dentre  as  obrigações  a  serem  atendidas  para  obter  as  isenções  recomenda-se  as 
seguintes: 

 
 A empresa responsável pelo negócio deve ter sede ou filial localizada no Município; 

 
 A empresa responsável pelo negócio não pode ter débitos de nenhuma natureza com o 

Município; 
 

 Metade dos profissionais responsáveis pela operação do empreendimento deverá ser 
constituída por moradores de Duque de Caxias. 

 
 
Estabelecidos os incentivos para empreendimentos ligados ao manejo de resíduos sólidos 
urbanos, a Prefeitura poderia elaborar editais de licitação para a implementação das 
atividades relacionadas a seguir, todas elas com o investimento global por conta do 
empreendedor, cabendo ao município apenas o pagamento relativo ao tratamento e/ou 
disposição final dos resíduos: 

 
 
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO, em território Caxiense, com vida 

útil mínima de 25 anos, capaz de receber, pelo menos, 1.000 t/dia. 
 
 
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA DE DIGESTÃO ANAERÓBIA COM GERAÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, em território Caxiense, capaz de processar, pelo menos, 500 t/dia 
de matéria orgânica proveniente dos RSU. 

 
 
IMPLANTAÇÃO   E   OPERAÇÃO   DE   UM   SISTEMA   DE   PIRÓLISE   OU   GASEIFICAÇÃO   COM 

PRODUÇÃO  DE  CARVÃO  VEGETAL, em território Caxiense, capaz de processar, pelo 
menos, 5 t/dia de matéria celulósica proveniente da poda de árvores. 

 
 
Nota: Como recomendado no item 10.3, reforçamos a sugestão de se revogar a Lei 

Municipal nº 1.910/2005, que cria a “Taxa de Fiscalização do Lixo”, tendo em vista 
que o teor da referida lei em sua essência é um desincentivo à implantação de 
novos negócios de manejo de RSU em Duque de Caxias. 

 
 
13.5 EMPREGO E RENDA A PARTIR DA RECICLAGEM DE RCC 

 
 
Com base na importância que o manejo dos resíduos da construção civil assumiu dentro 
da gestão de resíduos sólidos em Caxias, a reciclagem e o reaproveitamento deste tipo 
de resíduos foi deixado para o final deste capítulo. 

 
 
Nos dias de hoje, o manejo dos resíduos da construção civil acarreta os seguintes prejuízos 
para os cofres públicos de Caxias: 
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 Uma parte significativa dos RCC gerados no município é lançada nos logradouros 
públicos, em terrenos baldios, em encostas de morros ou em leitos de rios, triplicando o 
custo de coleta dos resíduos; 

 

 A parte restante dos RCC é coletada juntamente com os resíduos sólidos domiciliares, 
onerando a municipalidade que tem que pagar à Contratante pelos respectivos serviços 
de coleta; 

 

 A totalidade dos RCC gerados no município é vazada na ETR de Jardim Gramacho, 
onerando a Prefeitura com seu transporte e disposição final no Aterro de Adrianópolis; 

 

 O peso específico dos RCC é de 4 à 6 vezes maior que o peso do lixo domiciliar e, 
consequentemente, o custo de sua coleta, transporte e disposição final no Aterro de 
Adrianópolis é de quatro à seis vezes maior. 

 
 
Além dos prejuízos financeiros, o manejo inadequado dos RCC ainda gera problemas 
sanitários, pois serve de abrigo para diversos transmissores de doenças, e problemas 
urbanos, pois seu lançamento em locais indevidos gera enchentes e escorregamentos de 
terra, sem falar no desagradável aspecto estético. 

 
 
Pelo exposto, vê-se que há uma necessidade premente de se solucionar os problemas 
apontados e a solução destes problemas passa, necessariamente, por se alterar 
radicalmente os procedimentos de manejo dos RCC, implantando um sistema que efetue 
adequadamente a coleta dos resíduos; que fiscalize a geração e destinação dos resíduos, 
punindo os infratores; e que permita o reaproveitamento dos resíduos na produção de 
artigos comercializáveis, dando destinação final adequada aos rejeitos gerados no 
processo de tratamento. 

 
 
13.5.1 COLETA ADEQUADA DOS RCC 

 
 
Considerando que o custo de coleta dos RCC jogados em terrenos baldios é três vezes 
maior que o custo de se coletar tais resíduos na fonte geradora; 

 

Considerando que o custo de se remediar as consequências de um deslizamento de terra 
provocado pelo lançamento inadequado de RCC nas encostas dos morros é infinitamente 
superior que o custo de se coletar tais resíduos na fonte geradora; 

 

Considerando que o custo de se remediar as consequências das enchentes provocadas 
pelo lançamento de RCC nos leitos dos rios também é infinitamente superior que o custo 
de se coletar tais resíduos na fonte geradora; 

 

Considerando que a quase totalidade dos RCC dispostos de forma inadequada são 
provenientes de pequenas obras de reforma e/ou de ampliações de residências 
particulares; 
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Sugere-se:  criar  um  sistema  que  efetue  a  coleta  gratuita  dos  RCC  gerados  em 
decorrência de pequenas obras de reforma residencial, mesmo que tais obras não 
estejam integralmente legalizadas, a exemplo do que já é praticado pela cidade do Rio 
de Janeiro. 

 
 
13.5.2 FISCALIZAÇÃO DA GERAÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RCC 

 
 
Considerando que o avanço tecnológico permitiu que o desenvolvimento de programas de 
fiscalização “on line” com base na telefonia celular; 

 

Considerando que tais sistemas já foram testados em outros municípios e aprovados na 
totalidade das cidades em que foram testados; 

 

Considerando que o custo de implementação destes programas de fiscalização se 
mostraram compatíveis com a situação econômica média dos municípios da região 
sudeste do Brasil; 

 

Considerando que é de interesse do futuro contratado receber a maior quantidade de 
RCC em suas instalações; 

 

Considerando que o Estado do Rio de Janeiro conta com a Lei Estadual n° 6.862, de 15 
de julho de 2014, que obriga as empresas que operam com coleta de resíduos sólidos a 
equiparem seus veículos com rastreadores, o que vem baratear ainda mais a implantação 
dos programas de fiscalização; 

 

Sugere-se: que a Prefeitura elabore um edital de licitação com o objetivo de 
conceder ao vencedor o direito de efetuar a reciclagem dos RCC coletados, 
cobrando pelo  tratamento dos mesmos, desde que arque com os custos 
operacionais do sistema de fiscalização. 

 
 
13.5.3 RECICLAGEM DOS RCC E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS REJEITOS DE PROCESSO 

 
 
Considerando que o uso de agregados reciclados em peças de concreto sem 
responsabilidade estrutural é universalmente aceito no meio técnico; 

 

Considerando que o gargalo na implementação de empreendimentos com vistas à 
reciclagem de RCC é a comercialização dos agregados brutos; 

 

Considerando a necessidade da Prefeitura em usar material reciclado na recuperação de 
estradas municipais com pavimentação primária; 

 

Considerando a necessidade da Prefeitura em usar peças de concreto pré-moldado, 
como meios-fios e blocos intertravados, em suas obras de urbanização; 

 

Considerando a necessidade da Prefeitura em reduzir os custos de transporte e 
destinação final dos RCC; 
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Sugere-se:  que  a  Prefeitura  elabore  um  edital  de  licitação  com  o  objetivo  de 
conceder  ao  vencedor  o  direito  de  efetuar  a  reciclagem  dos  RCC  coletados 
produzindo peças de concreto pré-moldado de interesse da Prefeitura. 

 
 
Como se vê, o edital proposto deve englobar a implantação da central de reciclagem e o 
sistema de fiscalização. Desta forma, recomenda-se que constem do edital as condições: 

 
 
OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

 

 Implantar, em terreno de sua propriedade, localizado no Município de Duque de 
Caxias, uma Central de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil capaz de 
receber e processar uma quantidade diária de 400 toneladas; 

 A Central deverá ser equipada para produzir peças de concreto pré-moldado de 
interesse da Prefeitura, como meios fios, blocos intertravados, tubos e panos de 
muro; 

 O Contratado deverá arcar com os custos de segregação e destinação adequada 
de materiais que sejam recicláveis; 

 O Contratado deverá arcar com os custos da destinação adequada dos rejeitos de 
processo; 

 O Contratado deverá arcar com os custos de implantação e operação do sistema 
digital de fiscalização de geração e destinação dos RCC. 

 
 
DIREITOS DO CONTRATADO 

 

 Cobrar, dos veículos da Prefeitura (ou de empresas contratadas pela Prefeitura), 
assim como das demais empresas credenciadas pela Prefeitura para operar com 
coleta de RCC, um determinado valor por tonelada de RCC recebida. A título de 
sugestão, atualmente, este valor estaria na faixa de R$ 20,00/t; 

 Disponibilizar e cobrar da Prefeitura o equivalente a 40% da sua produção mensal 
de peças de concreto pré-moldado, mesmo que a Prefeitura não faça uso do 
respectivo material; 

 Comercializar o restante da sua produção mensal com base no mercado de peças 
pré-moldadas; 

 Comercializar os materiais recicláveis segregados na triagem primária com base no 
mercado local; 

 Efetuar o recebimento, transbordo e destinação final adequada dos resíduos da 
construção civil, Classe “D” do CONAMA 307, desde que previamente licenciado 
pelo(s) órgão(s) de controle ambiental responsável(is), cobrando dos interessados. 

 
 
Nota: Observe-se que, mesmo com o pagamento de R$ 20,00/t de RCC, a Prefeitura 

estará economizando 2/3 do montante pago na atualidade. 
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CAPÍTULO 14 – RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 
E LOGÍSTICA REVERSA 

 
 
14.1 - CONCEITUAÇÃO 

 
 
Em termos populares, quando se fala em logística, imediatamente as pessoas idealizam o 
gerenciamento do fluxo dos produtos desde sua fabricação até seu destino, no 
consumidor final. Porém, sob a ótica do meio ambiente, alguns produtos, depois de 
consumidos, continuam causando impactos negativos, necessitando de um 
monitoramento para eliminar os danos causados. 

 
 
Ocorre que tal monitoramento tem um custo que, a maior parte das vezes, é bastante 
elevado para ser assumido pelo Poder Público. Assim, a comunidade técnica decidiu por 
criar o conceito de Responsabilidade Pós-Consumo, imputando este ônus aos 
fabricantes dos produtos. 

 
 
Mais recentemente, difundiu-se o conceito da Logística Reversa, isto é, o fluxo dos 
produtos consumidos desde o consumidor até sua destinação final em algum local onde 
não cause danos ao meio ambiente; que pode ser na própria fábrica, através da 
reciclagem, ou em algum aterro sanitário, após tratamento adequado. 

 
 
Este fluxo logístico reverso já vem sendo gerenciado em uma série de setores 
empresariais, como por exemplo, as indústrias de alumínio, que usam, cada vez mais, 
como base de matéria prima, a sucata de latas de alumínio usadas e recuperadas dos 
resíduos sólidos. Vale ressaltar que o Brasil é hoje o líder mundial na reciclagem de latas 
de alumínio, tendo desenvolvido novos instrumentos eficientes para a coleta de latas 
descartadas, tendo atingido em 2015 o índice de 97,9% de reciclagem neste segmento. 

 
 
Outro exemplo ocorre na indústria de bebidas engarrafadas, com a reutilização das 
embalagens (cascos), que podem ser reaproveitados em até 30 (trinta) vezes. Entre 
outros setores industriais que têm avançado bastante no tema da logística reversa 
(reaproveitamento do material descartado), destacam-se o eletroeletrônico e o 
automobilístico. Observa-se também que as atividades de reciclagem e reaproveitamento 
de produtos e embalagens vêm crescendo nos últimos anos, em função de aspectos 
ambientais e de custos de produção. 

 
 
Sob o ponto de vista legal, os conceitos de Responsabilidade Compartilhada e de Logística 
Reversa se encontram estabelecidos nos incisos XII e XVII do artigo 3° da Lei 12.305 / 
2010: 
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Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos é o “conjunto de 
atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 
e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade 
ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei”. 

 
Logística Reversa como o “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”. 

 
 
Tendo por base a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a legislação ambiental, em 
especial no que concerne à gestão de resíduos sólidos, vem estimulando o maior 
comprometimento das empresas na responsabilidade sobre o ciclo de vida de seus 
produtos. 

 
 
Outro aspecto a considerar, refere-se ao aumento de consciência ecológica dos 
consumidores que esperam que as empresas reduzam os impactos negativos de sua 
atividade sobre o meio ambiente, principalmente aqueles decorrentes do tempo que estes 
produtos levam para se degradar quando dispostos no solo, ou seja, do ciclo de vida do 
produto. 

 
 
A logística reversa é parte integrante do conceito de ciclo de vida e tem como objetivo 
principal evitar que os produtos, depois de consumidos ou utilizados, causem algum tipo 
de dano ao meio ambiente. 

 
 
O Ciclo de Vida de um determinado produto se inicia na aquisição de matéria prima, 
seguindo com a fabricação, a distribuição e a venda, que se constitui no processo de 
logística direta, e que nos dias de hoje, se complementa pelas etapas de recuperação e 
reciclagem e/ou destinação final adequada, que se constituem no processo de logística 
reversa. 

 
 
A Figura 14.1, a seguir, mostra, esquematicamente, a representação do ciclo de vida dos 
produtos, associado às logísticas direta e reversa. 
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FIGURA 14.1 – Ciclo de Vida de um Produto 
 
 
 
A PNRS instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos aos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e os titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos que também 
considera as organizações de catadores de materiais recicláveis como agentes 
importantes do processo de logística reversa. 

 
 
Porém, embora fosse desejável que todos os produtos estivessem sujeitos ao sistema de 
logística reversa, apenas poucos materiais, considerados como resíduos perigosos, estão 
obrigados a participar deste processo, como já visto no capítulo inicial deste Plano. São 
eles: agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; pilhas e baterias; pneus inservíveis; óleos 
lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 
mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

 
 
A participação compulsória de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes no 
processo de logística reversa deve ser registrada formalmente através de um documento 
conhecido por Acordo Setorial, que estabelece, além das responsabilidades de cada setor 
que comercializa o produto, todos os procedimentos a serem adotados até a sua 
reintegração no processo produtivo ou a sua destinação final ambientalmente adequada. 

 
 
O item a seguir apresenta, de forma resumida, os acordos setoriais em vigor ou em fase 
final de negociação. 
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14.2 ACORDOS SETORIAIS 

 
 
Acordos Setoriais são atos de natureza contratual entre o poder público, fabricantes, 
distribuidores, importadores ou comerciantes com a finalidade de implantar a logística 
reversa para propiciar o retorno dos materiais com vistas à recuperação e/ou reciclagem 
e/ou reutilização e/ou destinação final ambientalmente adequada. 

 
 
O Acordo Setorial traz, também, o conjunto de responsabilidades e atribuições 
individualizadas e encadeadas dos participantes da Logística Reversa no processo de 
recolhimento, transporte, reciclagem e demais meios de destinação final dos resíduos 
sólidos que conterá no fluxo reverso; as recomendações técnicas a serem observadas; as 
formas de coleta ou de entrega adotadas; as ações necessárias e critérios para a 
implantação, operação e atribuição de responsabilidades pelos pontos de coleta; as 
operações de transporte entre os empreendimentos ou atividades participantes; os 
procedimentos e responsáveis pelas ações de reciclagem, inclusive triagem dos resíduos, 
bem como pela disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 
 
Com relação às especificidades e características territoriais, o Acordo Setorial considera 
as diferentes regiões territoriais; a demanda de incentivos governamentais econômicos e 
tributários para sua implementação; a avaliação dos benefícios ambientais da logística 
reversa a ser implantada e a antecipação da solução de conflitos inerentes às esferas do 
executivo federal, estadual, distrital e municipal, dentre outras. 

 
 
Portanto é de fundamental importância, para que se garanta a operacionalização da 
Logística Reversa que o Acordo Setorial seja ratificado. 

 
 
Em 2011, o Governo Federal instalou o Comitê Orientador para Implementação de 
Sistemas de Logística Reversa – CORI. O referido Comitê é formado pelos Ministérios do 
Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem como objetivo definir as regras para 
a devolução dos resíduos à indústria com vistas ao seu reaproveitamento, dentro do seu 
ciclo ou em outros ciclos produtivos, fornecendo subsídios para a elaboração de editais 
para o estabelecimento dos Acordos Setoriais e também elaborando propostas para os 
sistemas de Logística Reversa a serem implementados. 

 
 
Atualmente, o CORI está avaliando a implementação da logística reversa voltada para 
cinco cadeias prioritárias: descarte de medicamentos, embalagens em geral, embalagens 
de óleos lubrificantes e seus resíduos, produtos eletroeletrônicos e lâmpadas 
fluorescentes de vapor e mercúrio e luz mista. 
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14.3 ACORDOS SETORIAIS OBRIGATÓRIOS 
 
 
14.3.1 EMBALAGENS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES 

 
 
O Ministério do Meio Ambiente e as entidades representativas do setor assinaram em 19 
de dezembro de 2012, o primeiro acordo setorial para os sistemas de logística reversa 
para embalagens plásticas de óleos lubrificantes. 

 
 
Pelo Acordo firmado, os responsáveis por esses materiais, vêm estruturando a 
implantação dos sistemas de logística reversa de forma independente do Poder Público. 

 
 
No Estado do Rio de Janeiro, foi implantado o Programa Jogue Limpo, que desde 2011 
até dezembro de 2015, já havia destinado à reciclagem, a expressiva quantidade de 400 
milhões de embalagens plásticas de lubrificantes, como se vê da figura a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 14.2 – Embalagens de Óleos Lubrificantes Recuperadas 
(Milhões de unidades) 

Fonte: Instituto Jogue Limpo, 2015. Sem dados de 2012 e 2013. 
 
 
Pelo programa, as embalagens plásticas são encaminhadas diretamente às Centrais de 
Recebimento ou a caminhões especializados que visitam, de forma programada, pontos 
cadastrados no programa. Os sacos de embalagens plásticas de lubrificantes são 
eletronicamente pesados e é emitido um comprovante que poderá ser exigido pelo órgão 
ambiental por ocasião do processo de licenciamento. 

 
 
Os frascos recolhidos são prensados, armazenados e remetidos à recicladora, onde são 
triturados e, depois de submetidos a um processo de descontaminação do lubrificante, 
passam por extrusão para serem transformados em matéria-prima de novas embalagens 
e outros produtos plásticos, retornando à cadeia de produção. 
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14.3.2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE VAPOR DE SÓDIO E MERCÚRIO E DE LUZ MISTA 

 
 
O acordo setorial para implantação do sistema de logística reversa de lâmpadas 
fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista foi assinado em 27/11/2014, 
após longo período de negociação, que se iniciou em maio de 2011. 

 
 
O propósito deste acordo é a implantação, com abrangência nacional, da logística reversa 
de lâmpadas fluorescentes descartadas por geradores domiciliares. 

 
 
Firmaram o acordo a ABILUMI, ABILUX e mais 24 empresas do setor de iluminação que 
se obrigam a promover a criação de uma ou mais entidades gestoras que, dotadas de 
personalidade jurídica própria, e sem fins lucrativos, administrará a implantação e a 
operação da logística reversa de lâmpadas cuidando para que esta cumpra com as 
responsabilidades, condições e prazos determinados pelo acordo setorial. 

 
 
Pelo acordo, cabe aos fabricantes e importadores das lâmpadas, repassar à entidade 
gestora os recursos necessários à implantação e operação do sistema, onde a 
contribuição de cada empresa é proporcional à quantidade de lâmpadas colocada no 
mercado. 

 
 
Dentre outras obrigações, os fabricantes e importadores, por intermédio das entidades 
gestoras, comprometem-se a: 

 manter uma rede de pontos de entrega e pontos de consolidação; 
 

 disponibilizar  aos  distribuidores  e  comerciantes  os  recipientes  coletores  para  o 
acondicionamento das lâmpadas descartadas; 

 contratar  o  transporte  e  a  destinação  ambientalmente  adequada  com  empresas 
especializadas e licenciadas. 

 
 
O acordo prevê  como meta, atingir em 5 anos, a destinação adequada de 20% da 
quantidade de lâmpadas colocadas no mercado nacional no ano de 2012, o que 
representa aproximadamente 60 milhões de unidades. 

 
 
A logística será iniciada pelas cidades mais populosas, estando a maioria concentrada 
nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 
sendo que, até o quinto ano a partir de seu início, o programa deverá contar com cerca de 
3.800 pontos de entrega em todo o Brasil. 

 
 
No estágio inicial de operações, serão cobertas as capitais e as principais cidades do 
país, incluída entre elas Duque de Caxias. 
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Até o final de 2019, o programa prevê o atendimento a quase 70% da população brasileira, 
cobrindo 576 municípios, todos com mais de 25.000 habitantes, o que corresponde a 
mais de 130 milhões de habitantes, recebendo para reciclagem cerca de 60 milhões de 
lâmpadas. 

 
 
14.3.3 EMBALAGENS EM GERAL 

 
 
O Acordo Setorial para Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em 
Geral foi assinado no dia 25/11/2015 e tem como objetivo garantir a destinação final 
ambientalmente adequada das embalagens. 

 
 
As embalagens objeto do acordo setorial podem ser compostas de papel e papelão, 
plástico, alumínio, aço, vidro, ou ainda pela combinação destes materiais, como as 
embalagens cartonadas longa vida (tetrapak), por exemplo. 

 
 
A primeira fase de implementação do sistema de logística reversa terá duração de 24 
meses. Até o final desse período, o sistema deverá garantir a destinação final 
ambientalmente adequada de, pelo menos, 3.815 toneladas de embalagens por dia. 

 
 
O acordo contempla apoio a cooperativas de catadores de materiais recicláveis e 
parcerias com o comércio para a instalação de pontos de entrega voluntária. De 2012 até 
dezembro de 2016, foram implantados 2130 PEV’s. 

 
 
Ele também apresenta a possibilidade de celebração de acordos entre os serviços públicos 
de limpeza urbana e as entidades signatárias. 

 
 
14.3.4 AGROTÓXICOS, SEUS RESÍDUOS E EMBALAGENS 

 
 
A logística reversa das embalagens de agrotóxicos foi regulamentada pelas Leis Federais 
nos 7802/89 e 9.974/00, que dispõem sobre a pesquisa, o manejo, a inspeção e 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

 
 
Em 2002, por iniciativa do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - 
InpEV foi iniciado o Sistema Campo Limpo, programa desenvolvido para realizar a logística 
reversa de embalagens vazias de agrotóxicos em todo o território nacional. 

 
 
Abrangendo todas as regiões do país, o Sistema tem como base o conceito de 
responsabilidade compartilhada entre agricultores, indústria, canais de distribuição  e poder 
público, conforme determinações legais, o que tem garantido seu sucesso. 
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O Sistema oferece mais de 400 unidades de recebimento distribuídas em 25 Estados e no 
Distrito Federal. O processo de gestão dessas unidades é feito por associações e 
cooperativas que contam com o apoio do InpEV. Todas são ambientalmente licenciadas 
para esse trabalho. 

 
 
Hoje, com a influência do Sistema Campo Limpo, o Brasil lidera a lista dos países que 
descartam corretamente suas embalagens de agrotóxicos. Segundo dados do último 
relatório de sustentabilidade do Instituto, no período entre 2002 e 2015, a destinação 
adequada de embalagens evitou a geração do equivalente a 9 anos de resíduos gerados 
por uma cidade de 500 mil habitantes. 

 
 
Ao todo já foram recicladas mais de 365 mil toneladas de embalagens destinadas que 
contribuíram para evitar emissões de 514 mil toneladas de CO2. 

 

 
Em 2016, 94% do total das embalagens primárias vazias de agrotóxicos foram destinadas 
de forma ambientalmente correta em todo o país, das quais 90% das embalagens foram 
enviadas para reciclagem e 4% para incineração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 14.3 – Embalagens de Agrotóxicos Recuperadas 
(toneladas) 

Fonte: ABRELPE (Panorama 2016). 
 
 
14.3.5 PILHAS E BATERIAS 

 
 
Desde 1999, a Resolução CONAMA n° 401, tornou obrigatório que revendedores e 
importadores de pilhas e baterias, assim como serviço técnico autorizado, aceitem a 
devolução dos produtos usados e os armazenem de maneira adequada, para serem 
posteriormente enviadas ao fabricante. 
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Em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos reforçou a responsabilidade pelo 
descarte de pilhas e baterias, tornando obrigatório o desenvolvimento e implantação de 
programas de logística reversa independentemente do serviço público de limpeza, pelos 
fabricantes, importadores, distribuidores e revendedores de baterias de quaisquer tipos e 
ainda com a ressalva de que a implementação de tal programa de logística reversa não 
deve incidir custo adicional algum ao consumidor. 

 
 
O projeto de logística reversa desenvolvido pelo fabricante ou importador deve ser enviado 
para aprovação pelo IBAMA, incluindo dados referentes às propriedades físicas e químicas 
das pilhas e baterias. Note que a bateria também deve estar em conformidade com os 
limites de composição estipulados pela Resolução CONAMA. 

 
 
Desde 2008, diversos programas de coleta de pilhas e baterias usadas vêm sendo 
implantados no país, sendo relativamente fácil encontrar locais para o descarte de 
baterias, uma vez que há aproximadamente 1.000 disponíveis no país. 

 
 
Os postos de coleta não são gerenciados apenas por fabricantes e revendedores, mas 
também por outras empresas que possuem uma agenda de sustentabilidade em seu 
plano de negócios, como bancos, seguradoras e redes de supermercado. 

 
 
Um destes programas que merece destaque é o referente ao recolhimento de pilhas e 
baterias em drogarias e farmácias. 

 
 
14.3.6 PNEUS INSERVÍVEIS 

 
 
O projeto “Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis”, foi 
implantado no final do século passado pela ANIP (Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos), entidade que representa os fabricantes de pneus novos e câmaras de ar 
no Brasil. 

 
 
Ao longo dos anos, o Programa foi ampliando sua atuação em todas as regiões do País, o 
que levou os fabricantes a criar uma entidade voltada exclusivamente para a gestão de 
pneus inservíveis no Brasil. Assim, em 2007, surgiu a RECICLANIP para consolidar o 
programa nacional de coleta e destinação de pneus inservíveis e atender às disposições 
da Resolução CONAMA nº 416/09, que regulamenta a coleta e destinação dos pneus 
inservíveis. 

 
 
A RECICLANIP é considerada uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área 
de responsabilidade pós-consumo. 
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O recolhimento de pneus inservíveis tem por base a implantação, de Pontos de Coleta 
estrategicamente localizados em especial nos municípios com mais de 100.000 
habitantes (CONAMA n° 416/2009), que são locais disponibilizados e administrados pelas 
Prefeituras Municipais, para onde são levados os pneus recolhidos pelo serviço municipal 
de limpeza pública, ou aqueles levados diretamente por borracheiros, recapadores, 
descartados voluntariamente pelo munícipe, etc. Eles devem ter normas de segurança e 
higiene, como cobertura. 

 
 
Por meio da parceria de convênio, a RECICLANIP fica responsável por toda gestão da 
logística de retirada dos pneus inservíveis do Ponto de Coleta e pela destinação 
ambientalmente adequada deste material em empresas destinadoras licenciadas pelos 
órgãos ambientais competentes e homologados pelo IBAMA. 

 
 
Os acordos com as Prefeituras Municipais têm permitido a ampliação do número de 
Pontos de Coleta de Pneus em todo País. Isso se comprova no balanço anual do Programa 
de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, que vem apresentando resultados 
positivos a cada mês. 

 
 
Até o final de 2016 eram 1024 pontos de coleta. O mesmo ocorre com o Relatório de 
Pneumáticos que anualmente é divulgado pelo IBAMA, onde a indústria nacional sempre 
cumpre as metas estipuladas. 

 
 
Na Baixada Fluminense existiam em dezembro de 2017, seis pontos de coleta de pneus: 
dois na cidade do Rio de Janeiro e um em Mesquita, Queimados, S. J. Meriti e Nova 
Iguaçu. 

 
 
A estratégia da logística reversa de pneus inservíveis está calcada em quatro premissas 
básicas: 

 Estruturar a cadeia de coleta e destinação de pneus inservíveis com a participação da 
rede de revendedores e reformadores, do poder público e da sociedade civil 
organizada, em todo o país. 

 Apoiar estudos e pesquisas sobre o ciclo de vida do pneu e estimular novas formas de 
destinação do pneu inservível. 

 Destinar de forma ambientalmente adequada os pneus inservíveis disponíveis. 
 

 Desenvolver, em conjunto com o poder público, programas e ações de conscientização 
ambiental para a população. 

 
 
Desde o início do programa, em 1999, até o final de 2016 foram coletados e corretamente 
destinados quase 4,2 milhões de toneladas de pneus inservíveis, o equivalente a 835 
milhões de pneus de carro de passeio. 
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A evolução da quantidade de pneus inservíveis coletados e corretamente destinados nos 
últimos anos vem crescendo de forma acentuada e pode ser observada no gráfico a 
seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: RECICLANIP 2017. 

FIGURA 14.4 – Pneus Inservíveis Coletados 
(1,000 toneladas) 

 
14.3.7 ELETROELETRÔNICOS 

 
 
Equipamentos eletroeletrônicos são produtos cujo funcionamento exige o uso de corrente 
elétrica ou de campos eletromagnéticos. Esses produtos ao final de sua vida são 
considerados resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE). 

 
 
São usualmente divididos em quatro categorias: 

 

 Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, 
secadoras, condicionadores de ar; 

 Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de DVD 
e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras; 

 Linha  Azul:  batedeiras,  liquidificadores,  ferros  elétricos,  furadeiras,  secadores  de 
cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras; 

 Linha Verde: computadores desktop, laptops, notebooks acessórios de informática, 
tablets e telefones celulares. 
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Até que fosse regulamentada a responsabilidade sobre os REEE, despontaram algumas 
iniciativas na área, todas operacionalizadas pela sociedade civil organizada. 
Em 2012 existiam no Brasil cerca de 100 (cem) recicladoras de REEE, das quais 90% 
estão localizadas nas regiões sul e sudeste. Naquela oportunidade, o Estado do Rio de 
Janeiro, contava com três unidades recicladoras de REEE. 

 
A implementação de um sistema de logística reversa para os REEE depende 
fundamentalmente da adesão dos usuários, que está condicionada pela facilidade no 
descarte de equipamentos. 

 
O porte dos EEE define descartes diferenciados, mais especificamente, o recolhimento 
doméstico (equipamentos de grande porte) ou pontos de entrega voluntária – PEV’s 
(equipamentos menores). 

 
Para alguns tipos de EEE, tais como, computadores, telefones e tablets, é fundamental a 
confiabilidade na proteção dos dados pessoais armazenados, bem como, em alguns 
casos, é recomendável a elaboração de termo de transferência de titularidade, ou doação, 
garantindo a legalidade do transporte. 

 
Entretanto, a falta de estrutura adequada de coleta e de informação, dificulta ao 
consumidor brasileiro dar a destinação adequada a seus REEE, que acaba sendo 
descartado junto com os resíduos domiciliares. 

 
Em termos de recebimento e coleta de REEE, o Poder Público tem realizado ações 
esporádicas, mas as ações continuadas são realizadas por pequenas empresas de 
reciclagem que atuam na triagem, pré-processamento e reaproveitamento de alguns 
materiais. 

 
14.3.8 MEDICAMENTOS VENCIDOS 

 
 
O descarte inadequado no lixo comum ou na rede de esgotos, de medicamentos vencidos 
ou sobras, traz riscos consideráveis para a saúde humana e para o meio ambiente. 

 
Dentre os efeitos associados à presença de resíduos de certos medicamentos no meio 
ambiente, a literatura especializada aponta riscos de contaminação da água, do solo, da 
flora e da fauna. Deve-se destacar ainda, o risco direto à saúde de pessoas, função da 
reutilização por acidente ou mesmo intencionalmente. 

 
Desde 2008, um programa adequado de descarte de medicamentos integra a agenda 
regulatória da ANVISA. A partir de 2010, a Agência vem coordenando e orientando a 
implementação de um “Acordo Setorial” para a logística reversa da cadeia de 
medicamentos. 

 

465 
 

 
A cadeia produtiva farmacêutica abrange desde a indústria química (produção de insumos 
farmacêuticos - IFAs), a importação, a fabricação, a distribuição e a comercialização de 
medicamentos através de diferentes canais. Estima-se que a indústria farmacêutica 
brasileira compreenda mais de 600 empresas entre laboratórios, importadores e 
distribuidores, dentre as quais 44 empresas do segmento farmoquímico (produtores e 
distribuidores de IFAs) e cerca de 500 laboratórios farmacêuticos. De acordo com o 
Conselho Federal de Farmácia, a comercialização envolve uma rede de mais de 70 mil 
farmácias e drogarias. 

 
 
A atividade industrial, consideradas as várias etapas da cadeia produtiva de 
medicamentos e o ciclo de vida desses produtos, segue as diretrizes do Guia De Boas 
Práticas de Fabricação para a Indústria Farmacêutica e suas atualizações. 

 
 
Quanto ao ciclo pós-industrial, o manejo de medicamentos vencidos é regulamentado 
pelas normas de gestão de RSS dentro dos estabelecimentos de saúde. Resta, portanto, 
a parte do ciclo de vida pós-consumo domiciliar que não se encontra normatizada quanto 
à destinação ambientalmente adequada dos medicamentos não utilizados. 

 
 
Desta forma, a logística reversa de medicamentos vencidos deve objetivar realizar da 
maneira mais eficiente possível, e com menor risco para todos os agentes envolvidos, o 
envio dos resíduos de medicamentos domiciliares para destinação final, excluindo 
qualquer possibilidade de reuso, recuperação e reciclagem. 

 
 
A melhor forma encontrada até o momento para solucionar o problema é estabelecer 
pontos de recebimento dos remédios fora de uso nas próprias farmácias e drogarias. 

 
 
A este respeito, desde 1998, algumas iniciativas vêm sendo desenvolvidas no País, com 
relação à gestão dos medicamentos, a saber: 

 Programa de coleta especial da Prefeitura Municipal de Curitiba; 
 

 Programa “Medicamento Vencido”, parceria da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul e a Prefeitura de Porto Alegre; 

 Programa de coleta da Farmácia Popular da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul; 

 “Programa Destino Certo” da rede de farmácias Panvel; 
 

 “Programa “Descarte Correto de Medicamentos” da rede Pão de Açúcar, em parceria 
com a rede de farmácias Eurofarma; 

 “Programa  de  Devolução  Segura  de  Medicamentos”  do  Hospital  das  Clínicas  da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; e 
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 “Programa Descarte Consciente”, implantado em 2011, gerido pela BHS Brasil Health 
Service, com amplitude nacional. 
 

CAPÍTULO 15 – METAS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 
15.1 ENFOQUE DA ATUAL VERSÃO DO PMGIRS 

 
 
Devido ao estágio incipiente em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no 
Município de Duque de Caxias, o enfoque da atual versão do PMGIRS buscou enfatizar a 
imediata redução da quantidade de resíduos encaminhada para disposição final em aterro 
sanitário, não só para atender ao disposto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas 
principalmente para reduzir os custos com transporte e disposição final dos RSU. 

 
 
Assim, neste primeiro momento, o Plano recomenda que se faça uma adequação do 
decreto que cria a figura do Grande Gerador (Decreto Municipal n° 6.697 de 5 de julho de 
2016), obrigando estas empresas a efetuar a segregação dos resíduos na fonte e, 
consequentemente, só encaminhar para aterro a fração orgânica e os inservíveis. 

 
 
Em paralelo, sugere que se implante uma Central de Valorização dos Resíduos da 
Construção Civil, que, ao mesmo tempo em que reduz o volume de resíduos enviado para 
aterro, ainda produz determinados tipos de peças de concreto pré-moldado para a 
Prefeitura, com preços inferiores aos do mercado atual. 

 
 
Num segundo instante, o Plano, ainda com a visão de reduzir a quantidade de resíduos 
encaminhada para aterro sanitário, propõe a adoção de alternativas de tratamento e 
valorização da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos - RSU. 

 
 
Dentre as alternativas sugeridas destacam-se a compostagem dos resíduos domiciliares 
coletados na área rural do município, com distribuição gratuita do composto orgânico 
produzido para os agricultores locais e a implantação de uma unidade de digestão 
anaeróbia, que permitirá o tratamento da fração orgânica dos resíduos com geração de 
energia e composto orgânico para aplicação nas áreas rurais dos 3o e 4° Distritos e nas 
ações de reflorestamento do município. 

 
 
Por fim, com o objetivo de alcançar resultados positivos num horizonte mais distante, o 
PMGIRS propõe ações de educação ambiental, a serem iniciadas de imediato, com a 
finalidade de inculcar no espírito dos jovens e adolescentes a mentalidade da  não geração 
de resíduos sólidos. 

 
 
Note-se que a perspectiva dos programas ambientais propostos é bem diversa do enfoque 

 

467 
 

atual, pois, enquanto as palestras e ações de hoje procuram ensinar às pessoas o hábito 
de reciclar e reaproveitar objetos, a nova perspectiva, sem se descuidar da reciclagem, 
se baseia nos princípios de: 

 Repensar nossos hábitos e costumes de consumismo, resistindo às promoções e 
descontos e comprando somente aquilo que realmente temos necessidade, ou seja, 
aquilo que já tínhamos planejado comprar ao sair de casa; 

 

 Recusar produtos altamente impactantes ao ambiente; 
 

 Reduzir a geração de resíduos, adquirindo menos produtos e dando preferência 
àqueles que: ofereçam menor potencial de produzir lixo; tenham maior durabilidade; e 
apresentem alta eficiência energética. 

 
 
15.2 DIRETRIZES 

 
 
Com a finalidade de se alcançar os objetivos propostos, foram estabelecidas as diretrizes 
relacionadas nos tópicos abaixo. A divisão das diretrizes nos grupos escolhidos teve 
cunho exclusivo de facilitar o entendimento e a leitura do documento, não significando, em 
nenhuma hipótese, o nível de importância ou de prioridade da diretriz. 

 
 
15.2.1 DIRETRIZES DE CUNHO ADMINISTRATIVO 

 
 
Este primeiro grupo abrange as diretrizes de cunho administrativo, ou seja, aquelas que 
dependem exclusivamente do Poder Público e, em sua maioria, não implicam em 
desembolso para os cofres públicos. 

 
 
Porém, convém ressaltar que muitas destas orientações não estão no âmbito exclusivo da 
Prefeitura, dependendo de negociações políticas que podem se prolongar por meses ou 
até mesmo anos. 

 
 
A relação das diretrizes assumidas se encontra apresentada a seguir. 

 
 
ADEQUAR O DECRETO DE CRIAÇÃO DE GRANDES GERADORES (Decreto Municipal n° 6.697 

de 5 de julho de 2016), obrigando que as empresas efetuem a segregação de seus 
resíduos na fonte. 

 
 
REVOGAR AS LEIS QUE ONERAM O TRANSPORTE DE RSU (Leis Municipais n° 2.114 de 14 

de janeiro de 2008 e n° 2.619, de 7 de abril de 2009) E A LEI QUE CRIOU A TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO DO LIXO (Lei Municipal n° 1.910 de 30 de setembro de 2005). 
 
CONCEDER LICENÇA AMBIENTAL somente para empresas que apresentarem os Planos 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dentro do determinado pela legislação 
vigente. 
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GARANTIR A REALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO  AMBIENTAL SIMPLIFICADO  das atividades 
relacionadas com o tratamento dos RSU, de forma a assegurar o fortalecimento do 
segmento de manejo de resíduos sólidos e em especial da cadeia produtiva da 
reciclagem. 

 
 
APOIAR   A   LEGALIZAÇÃO,  A  ORGANIZAÇÃO   E   A  CAPACITAÇÃO   DAS   ASSOCIAÇÕES   E 

COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS. 
 
 
FOMENTAR  A  IMPLANTAÇÃO  DE  UNIDADES  LIGADAS  AO  MANEJO  DE  RSU  através  da 

desoneração de tributos municipais aplicáveis e agilização do processo de 
licenciamento ambiental, dentre outros incentivos. 

 
 
INCENTIVAR A ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS que permitam o 

seu reaproveitamento e a redução de volume, minimizando a prática de disposição em 
aterros convencionais. 

 
 
INCENTIVAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS ACORDOS SETORIAIS, determinados pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, de forma a garantir a Logística Reversa de: 
agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus inservíveis; óleos lubrificantes; lâmpadas 
fluorescentes; e produtos eletroeletrônicos. 

 
 
15.2.2 DIRETRIZES DE CUNHO EXECUTIVO 

 
 
Neste grupo, foram relacionadas as diretrizes que, embora tenham acentuada participação 
do Poder Público, dependem de terceiros especializados para serem implementadas. 

 
 
Note-se que a maior parte destas diretrizes implica, necessariamente, em desencaixe 
pontual ou continuado da Prefeitura. 

 
 
GARANTIR  O  CUMPRIMENTO,  em  conjunto  com  os  demais  órgãos  da administração 

municipal,  DO  ESTABELECIDO  NESTE  PLANO  MUNICIPAL  DE  GESTÃO  INTEGRADA  DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS -  PMGIRS, mantendo sua atualização conforme programação 
prevista. 

 
 
GARANTIR QUE A COLETA DO LIXO DOMICILIAR SE MANTENHA NO NÍVEL MÍNIMO DE 95% DA 

POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA, efetuando esforços contínuos para atingir a totalidade 
dos habitantes. 

 
 
GARANTIR A OPERAÇÃO ADEQUADA DA ETR – JARDIM GRAMACHO, mantendo os sistemas 

de controle e pesagem dos resíduos sempre operativos. 
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GARANTIR A ADEQUADA SISTEMÁTICA OPERACIONAL DAS INSTALAÇÕES DE DISPOSIÇÃO FINAL 

DO LIXO ATUALMENTE UTILIZADAS PELO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, inclusive dos 
sistemas de monitoramento ambiental, de drenagem de águas pluviais, de drenagem 
e tratamento do chorume e de coleta e tratamento do biogás. 

 
 
GARANTIR A OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE RECICLAGEM, contribuindo para a geração de 

trabalho e renda e garantindo a inclusão social de catadores de materiais recicláveis e 
outras pessoas de baixa qualificação profissional. 

 
 
GARANTIR A COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA em todos os prédios da Administração Pública 

Municipal, Escolas e Unidades de Serviços de Saúde. 
 
 
GARANTIR QUE AS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO executados, direta ou 

indiretamente pela administração pública, UTILIZEM AGREGADOS RECICLADOS oriundos 
de Resíduos da Construção Civil – RCC. 

 
 
DESENVOLVER  PLATAFORMA  E  CURSOS  DE  ENSINO  A  DISTÂNCIA,  com  o  apoio  de 

entidades de ensino locais, como a UNIGRANRIO, com o objetivo de capacitar a mão 
de obra que trabalha no manejo dos RSU e os professores de educação ambiental. 

 
 
IMPLEMENTAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO VISANDO OS 3RS, as práticas sustentáveis, a 

redução do consumismo e a utilização sustentável dos recursos naturais, além de 
promover a proteção e a preservação do meio ambiente, em consonância com o 
desenvolvimento sustentável. 

 
 
15.3 AÇÕES E METAS A SEREM ATINGIDAS 

 
 
Este item tem por objetivo atender especificamente ao disposto no Inc. XIV do art. 19 da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal n° 12.305 de 2 de agosto de 2010), ou 
seja: estabelecer metas para minimizar a quantidade de resíduos gerada; aumentar o 
volume de materiais reciclados e reaproveitados; e promover o aproveitamento da fração 
orgânica do lixo domiciliar, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos 
encaminhados para disposição final ambientalmente adequada. 

 
 
Ao longo dos capítulos anteriores, o PMGIRS apresentou um conjunto de ações, medidas 
e providências que tiveram a finalidade precípua de incrementar o processo de reciclagem 
e recuperação do RSU com o propósito de reduzir ao mínimo possível a quantidade de 
rejeitos encaminhada para aterro sanitário. 
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Entretanto, por maior que seja a vontade política do Poder Público e por maior que seja a 
disponibilidade de recursos humanos e materiais, os resultados das ações implementadas 
no setor de resíduos sólidos somente irão aparecer após um razoável decurso de prazo. 

 
 
Assim, foram estabelecidos três horizontes de metas a serem atingidas, sendo que o 
primeiro deles, o horizonte imediato, só deverá apresentar seus resultados em 2020. 

 
 
Os três horizontes estabelecidos são: 

 
 Horizonte Imediato: Ano 2020; 

 
 Horizonte de Médio Prazo: Ano 2025; 

 
 Horizonte de Longo Prazo: Ano 2030. 

 
 
15.3.1 AÇÕES IMEDIATAS 

 
 
A seguir serão apresentadas as ações que, de acordo com a orientação do presente 
Plano, devem ser implementadas ao longo do próximo ano. 

 
 
CONSEGUIR A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 1.910, de 30 de setembro de 2005 que 

institui a Taxa de Fiscalização de Lixo. 
 

Objetivo: Desonerar o manejo de resíduos sólidos no município no valor da Taxa de 
Fiscalização. 

 

Metas: 100% até 2020. 
 
 
CONSEGUIR A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.114, de 14 de janeiro de 2008, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema neutralizador de odores nos 
veículos coletores compactadores de lixo. 

 

Objetivo: Desonerar o manejo de resíduos sólidos no município no valor da instalação 
dos dispositivos neutralizadores de odor. 

 

Metas: 100% até 2020. 
 
 
CONSEGUIR A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.619, de 07 de abril de 2014, que obriga 

as empresas de coleta de lixo a adequarem seus veículos para a coleta de óleo 
comestível. 

 

Objetivo: Desonerar  o  manejo  de  resíduos  sólidos  no  município  no  valor  da 
adequação dos veículos para a coleta de óleo comestível. 

 

Metas: 100% até 2020. 
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CONSEGUIR  A  REVISÃO  DA  LEI  MUNICIPAL  Nº  2.516,  de  10  de  maio  de  2013,  E  A 

ADEQUAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 6.697, de 05 de julho de 2016, para obrigar as 
empresas Grandes Geradoras a efetuarem a segregação de seus resíduos na fonte e 
se responsabilizarem pela coleta, transporte e destinação final ambientalmente 
adequada dos mesmos. 

 

Objetivo: Em realidade esta ação visa atingir quatro objetivos: compatibilizar o texto 
da lei e do decreto às novas disposições feitas pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos; aumentar a quantidade de resíduos encaminhados para 
reciclagem; e consequentemente, diminuir a quantidade de resíduos 
enviada a aterro sanitário; além de reduzir o custo de coleta, transporte e 
disposição final dos RSU. 

 

Metas:     Compatibilização: 100% até 2020; 
Aumento de reciclados: 2% até 2020; 

4% até 2025; 
8% até 2030. 

 
 

Nota: Caso necessário, o texto da Lei Municipal nº 2.507, de 03 de maio de 2013, que 
dispõe sobre a implantação de coleta seletiva de lixo em shopping centers e 
centros comerciais deverá ser compatibilizado com a revisão da Lei 2.516 e a 
adequação do Decreto 6.697. 

 
 
CRIAR UM SISTEMA DE COLETA GRATUITA PARA PEQUENAS QUANTIDADES DE ENTULHO DE 

OBRAS, tipo Disque Entulho. 
 

Objetivo: Evitar a disposição inadequada de entulho em terrenos baldios e encostas 
de morros; e consequentemente, reduzir o custo de coleta, transporte e 
disposição final dos resíduos. 

 

Metas:     10% até 2020; 
30% até 2025; 
75% até 2030. 

 
 
CONTRATAR   A   IMPLANTAÇÃO   DE   UMA   CENTRAL   DE   TRATAMENTO   DE   RESÍDUOS   DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E UM SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DIGITAL, para receber, processar e 
reutilizar o agregado reciclado na própria área. 

 

Objetivo: Também esta ação visa atingir quatro objetivos: evitar a disposição 
inadequada de entulho de obras; aumentar a quantidade de resíduos 
reciclados; e consequentemente, diminuir a quantidade de resíduos 
encaminhada a aterro sanitário; e reduzir o custo de coleta, transporte e 
disposição final dos RCC. 
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A par destes objetivos, esta ação ainda permite reduzir o custo de obras 
municipais pela aquisição de peças de concreto pré-moldado fabricadas na 
Central de Tratamento. 

 

Metas: Fiscalização: 100% até 2020; 
Aumento de reciclados: 10% até 2020; 

25% até 2025; 
40% até 2030. 

 
 
ATENDER ÀS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 5.623, de 19 de 

junho de 2009, que institui a separação dos resíduos sólidos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, na 
fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
materiais recicláveis. 

 

Objetivo: Aumentar a quantidade de resíduos reciclados; diminuir a quantidade de 
resíduos encaminhada a aterro sanitário com a redução do custo de 
transporte e disposição final dos RDO; e fomentar o desenvolvimento das 
associações e cooperativas de catadores. 

 

Metas: Aumento de reciclados: 2% até 2020; 
5% até 2025; 
8% até 2030. 

 
 
DESENVOLVER PLATAFORMA E CURSOS DE ENSINO A DISTÂNCIA, com o apoio de entidades 

de ensino locais, como a UNIGRANRIO. 
 

Objetivo: Capacitar a mão de obra que trabalha no manejo dos RSU e os professores 
de educação ambiental. 

 

Metas: 50% até 2020. 
80% até 2025; 
100% até 2030. 

 
 
IMPLEMENTAR  UM  PROGRAMA  DE  SENSIBILIZAÇÃO  AOS  3RS,  em  todas  as  escolas 

municipais. 
 

Objetivo: Fomentar  práticas  sustentáveis  como  a  reciclagem  e  a  compostagem 
doméstica, ao lado de oficinas de trabalho com materiais reciclados. 

 

Metas: Redução de resíduos: 0% até 2020; 
5% até 2025; 
10% até 2030. 
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IMPLANTAR POSTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA – PEV’S, com apoio da Light e da ENEL 
que propiciem redução na conta de luz. 

 
Objetivo: Aumentar a quantidade de resíduos reciclados e, consequentemente, 

diminuir a quantidade de resíduos encaminhada a aterro sanitário, além de 
reduzir o custo de transporte e disposição final dos RSU. 

Metas: 5 unidades até 2020; 
15 unidades até 2025; 
30 unidades até 2030. 

 
 
CADASTRAR TODAS AS COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS QUE OPERAM COM 

RECICLÁVEIS. 
 

Objetivo: Apoiar a legalização, a organização e a capacitação das empresas, 
associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis. 

 

Metas: 100% até 2020. 
 
 
CRIAR UM GRUPO DE TRABALHO, para definir futuras áreas, em Caxias, capazes de 

abrigar um aterro sanitário. 
 

Objetivo: Minimizar os riscos de paralisação do sistema de transporte e disposição 
final dos RSU em decorrência de problemas com o atual sistema, seja em 
função de encerramento da vida útil do aterro atual, seja por decisão de 
cunho político-social. 

 

Metas: 100% até 2020. 
 
 
CRIAR UM GRUPO DE TRABALHO, para estudar novas tecnologias de aproveitamento da 

fração orgânica dos RSU com geração de energia. 
 

Objetivo: Reduzir ao máximo a quantidade de resíduos enviada à disposição final, 
reduzindo também os custos com o consumo de energia no município. 

 

Metas: 100% até 2020. 
 
 
CRIAR UM GRUPO DE FISCALIZAÇÃO, com a finalidade principal de controlar as atividades 

de segregação na fonte dos resíduos dos Grandes Geradores e também de evitar 
lançamentos inadequados de RCC em logradouros públicos. 

 

Objetivo: Fiscalizar as empresas grandes geradoras e os “entulheiros”, aplicando 
multas sempre que necessário. Como consequência, o Grupo irá aumentar 
a quantidade de resíduos sólidos tratados, reduzindo a quantidade de 
resíduos enviada à disposição final e os respectivos custos de transporte e 
destinação. 

 

Metas: 100% até 2020. 
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REVISAR E INCREMENTAR O CADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, PROCURANDO 

LEGALIZAR E CADASTRAR OS IMÓVEIS IRREGULARES. 
 

Objetivo: Aumentar a cobertura do Cadastro imobiliário do município e, 
consequentemente, a receita proveniente da Taxa de Coleta Domiciliar do 
Lixo. 

 

Metas: 10% até 2020; 
60% até 2025; 
100% até 2030. 

 
 
Além destas medidas, que dizem mais respeito ao lado executivo do manejo dos resíduos 
sólidos, o diagnóstico efetuado neste Plano detectou uma certa duplicidade e, para 
algumas situações, até mesmo um triplo comando na responsabilidade pela execução de 
determinadas tarefas. 

 
 
O diagnóstico também identificou que, para solucionar este problema, o Poder Público 
editou a Lei Municipal nº 2.826, de 06 de janeiro de 2017, que cria a Central de Águas e 
Saneamento de Duque de Caxias – CASDUC. 

 
 
Porém, como também evidenciado no diagnóstico, os Decretos nº 6.755 e nº 6.756, que 
regulamentam a citada lei, não considera em seu texto o manejo de resíduos sólidos. 

 
 
Desta forma, tendo em vista que o manejo dos RSU é uma atividade bastante distinta das 
atividades de suprimento de água potável e de coleta de esgotos sanitários, o Plano 
recomenda que a responsabilidade pelo manejo dos RSU seja da alçada de uma 
companhia a parte. 

 
 
Em assim sendo, sugere-se que sejam adotadas, também no horizonte imediato, as 
seguintes ações: 

 
 
CONSEGUIR A REVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.826, de 06 de janeiro de 2016, retirando do 

texto todas as referências relativas à limpeza pública e ao manejo dos resíduos sólidos 
urbanos. 

 

Objetivo: Eliminar a lacuna existente entre a lei editada e seus dois decretos 
regulamentadores, dando à CASDUC a responsabilidade de se ocupar 
exclusivamente de atividades inerentes ao suprimento de água potável, à 
coleta, tratamento e destinação final dos esgotos domésticos e à drenagem 
de águas pluviais. 

 

Metas: 100% até 2020. 
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APROVAR LEI QUE CRIA UMA COMPANHIA RESPONSÁVEL POR TODAS AS ATIVIDADES LIGADAS 

À LIMPEZA PÚBLICA E AO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
 

Objetivo: Eliminar a multiplicidade de comandos na cadeia hierárquica da limpeza 
urbana e do manejo de resíduos sólidos. 

Metas: 100% até 2020. 
 
 
15.3.2 AÇÕES DE MÉDIO PRAZO 

 
 
A seguir serão apresentadas as ações que, de acordo com a orientação do presente 
Plano, devem ser implementadas a partir do ano 2020, podendo apresentar resultados até 
o ano 2025. 

 
IMPLEMENTAR  A COLETA DOS RESÍDUOS RURAIS  POR MEIO DE CONTÊINERES DE GRANDE 

CAPACIDADE. 
 

Objetivo: Aumentar o nível de atendimento da coleta do lixo domiciliar; aumentar a 
quantidade de resíduos reciclados; e reduzir os custos da coleta de 
resíduos sólidos na área rural. 

 

Metas: Nível de coleta: 98% até 2025. 
 
 
PROMOVER A COMPOSTAGEM DA FRAÇÃO ORGÂNICA DOS RESÍDUOS RURAIS. 

 
Objetivo: Aumentar a quantidade de resíduos reciclados, reduzir a quantidade de 

resíduos enviada para aterro e produzir composto de boa qualidade que 
será distribuído gratuitamente para os agricultores locais. 

 

Metas: Produção de composto: 12t/dia até 2025. 
 
 
IMPLANTAR SISTEMA DE APROVEITAMENTO DA FRAÇÃO ORGÂNICA DOS RSU COM GERAÇÃO 

DE ENERGIA. 

Objetivo: Aumentar até o limite máximo a quantidade de resíduos enviada à 
disposição final e reduzir os custos da Prefeitura com o consumo de energia. 

 

Metas: 100% até 2025. 
 
 
APROVAR LEI QUE DESONERA AS EMPRESAS LIGADAS AO MANEJO DE RSU dos tributos 

municipais  de  IPTU,  ISSQN,  Taxa  de  Coleta  Domiciliar  de  Lixo  e  Taxa  de 
Licenciamento Ambiental e que agiliza seu processo de licenciamento. 

 

Objetivo: Incentivar empresas de manejo de RSU a se instalarem no município, 
gerando emprego e renda. 

Metas: 100% até 2025. 
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APROVAR LEI QUE ESTABELECE COMO ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL AS ÁREAS 

DEFINIDAS PELO GRUPO DE TRABALHO PARA ABRIGAR UM FUTURO ATERRO SANITÁRIO. 
 

Objetivo: Minimizar os riscos de paralisação do sistema de transporte e disposição 
final dos RSU em decorrência de problemas com o atual sistema. 

 

Metas: 100% até 2025. 
 
 
ESTABELECER  ACORDOS  COM  AS  FARMÁCIAS  E  DROGARIAS, no sentido de atender às 

disposições da Lei Municipal nº 2.629/2014. 
 

Objetivo: Incentivar o fluxo de Logística Reversa de remédios vencidos. 
 

Metas: 100% até 2025. 
 
 
ESTABELECER ACORDO COM OS DISTRIBUIDORES DE PNEUMÁTICOS, BORRACHEIROS E COM A 

RECICLANIP, no sentido de aumentar a quantidade de pneus recolhidos. 

Objetivo: Incentivar o fluxo de Logística Reversa de pneus inservíveis. 

Metas:     100% até 2025. 
 
ESTABELECER  ACORDO  COM  OS  DISTRIBUIDORES  DE  ELETROELETRÔNICOS  E  COM  AS 

COOPERATIVAS DE CATADORES, no sentido de aumentar a quantidade de computadores 
velhos e telefones celulares antigos reciclados. 

 

Objetivo: Incentivar o fluxo de Logística Reversa de pilhas e baterias e de produtos 
eletroeletrônicos. 

 

Metas: 100% até 2025. 
 
 
15.3.3 AÇÕES DE LONGO PRAZO 

 
 
Diante do quadro político-econômico pelo qual nosso país e, em especial, o nosso Estado 
está atravessando, fica difícil propor ações de cunho executivo para o ano 2030, pois a 
maior parte destas dependeria da implementação e do sucesso das medidas propostas 
para os horizontes imediato e de médio prazo, como são os casos das ações de educação 
ambiental e capacitação de mão de obra. 

 
 
Por esta razão, este tópico se limitará a apresentar as ações de cunho administrativo 
visando incrementar os sistemas de fiscalização operacional e educação ambiental, com 
a exceção de uma única ação executiva que deverá ocorrer em função do término da vida 
útil do atual aterro sanitário em uso. 
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CONTRATAR A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO capaz de receber a totalidade dos 
rejeitos dos processos de tratamento dos RSU por, pelo menos, 25 anos. 

 
Objetivo: Eliminar os riscos de paralisação do sistema de transporte e disposição final 

dos RSU. 
 

Metas: 100% até 2030. 
 
 
CONTRATAR A IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE APROVEITAMENTO DE PODA DE ÁRVORES 

capaz de receber e processar a totalidade da poda das árvores do município. 
 

Objetivo: Produzir, pelo menos 3 t/dia de carvão vegetal, contribuindo para minimizar 
o desmatamento de matas ciliares. 

 

Metas: 100% até 2030. 
 
 
AMPLIAR O SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DIGITAL, para controlar o fluxo de todos os resíduos 

sólidos urbanos, além dos RCC. 
 

Objetivo: Melhorar o fluxo dos RSU, aumentando a quantidade de resíduos 
reciclados; e consequentemente, diminuindo a quantidade de resíduos 
encaminhada a aterro sanitário e reduzindo o custo de coleta, transporte e 
disposição final dos mesmos. 

 

Metas: Fiscalização: 100% até 2030. 
 
 
COMPLEMENTAR  O  PROGRAMA  DE  SENSIBILIZAÇÃO  AOS  3RS,  em  todas  as  escolas 

municipais. 
 

Objetivo: Fomentar novas práticas sustentáveis como a redução do consumismo e 
consequente redução da geração de resíduos. 

 

Metas: Redução de resíduos: 15% até 2030. 
 
 
ESTABELECER ACORDO COM OS DISTRIBUIDORES DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, no sentido 

de aumentar a quantidade de unidades coletadas. 
 

Objetivo: Incentivar o fluxo de Logística Reversa de lâmpadas fluorescentes. 
 

Metas: 100% até 2030. 
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CAPÍTULO 16 – CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS – SOLUÇÃO 

CONSORCIADA OU SOLUÇÃO INDIVIDUAL 
 
 
16.1 ANTECEDENTES 

 
 
A gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil evoluiu consideravelmente nos últimos 
anos, especialmente no que concerne à coleta domiciliar. Na maioria dos casos, porém, a 
prestação dos serviços de coleta é realizada sem considerar a diversidade dos resíduos, 
adotando-se procedimentos iguais, independentemente da tipologia dos resíduos 
coletados, isto é, a quase estagnação da coleta seletiva. 

 
 
Da mesma maneira, as municipalidades seguem com enormes dificuldades para o 
gerenciamento dos sistemas de tratamento e destinação final adequada de seus resíduos. 

 
 
Historicamente, os investimentos aplicados nos municípios, para o desenvolvimento de 
ações voltadas ao tratamento e destinação final dos resíduos sólidos, não alcançou os 
objetivos esperados, resultando em desperdício de recursos humanos e materiais e 
caracterizando a incapacidade operacional aliada à carência de sustentabilidade 
financeira e a deficiência de desenvolvimento institucional. 

 
 
Como resultado, é comum observar-se a involução de aterros sanitários que, em muito 
pouco tempo, voltam a se transformar nos mesmos em lixões a céu aberto; da mesma 
forma, unidades de tratamento são sucateadas e se tornam em instalações abandonadas 
e focos de proliferação de vetores. 

 
 
O gerenciamento integrado dos resíduos sólidos propicia oportunidades para uma melhor 
qualificação da mão de obra alocada aos sistemas de tratamento e disposição de resíduos 
sólidos, além de propiciar uma redução dos custos de implantação, operação e 
manutenção dos mesmos, graças à sensível economia de escala que se verifica. 

 
 
Observa-se como exemplo o que sucede em um aterro sanitário. Os equipamentos 
mínimos necessários para uma operação sanitária e ambientalmente eficiente de um 
aterro sanitário que recebe 50 t/dia são: um trator de esteira de 140 cavalos de potência e 
peso em torno de 20 toneladas, uma retroescavadeira pequena e um caminhão 
basculante de 7 m³. 

 
 
Esta mesma composição de equipamentos, tem capacidade para operar nas mesmas 
condições, um aterro sanitário recebendo e dispondo 200 toneladas diariamente. 

 

479 
 

Vê-se, portanto, que um aterro sanitário implementado para receber os RSU de um 
município que gera 50 t/dia, pode muito bem, sem acréscimo de investimento inicial, 
receber os resíduos de outros municípios, até totalizar as 200 t/dia. 

 
 
A gestão integrada dos sistemas de resíduos sólidos e limpeza pública tem o objetivo 
principal de promover o desenvolvimento regional e o fomento de soluções 
compartilhadas. 

 
 
Além do ganho crescente de escala, minimizando as despesas para as administrações 

públicas, destacam- se: 
 

 efetivação  de  benefícios  e  economias  de  associação  na  gestão  de  serviços  e 
atividades públicas; 

 

 planejamento estratégico municipal e regional, incluindo o ordenamento territorial; 
 

 estabelecimento de sinergias entre programas estaduais e municipais; 
 

 possibilidade de municípios menores exercerem funções públicas mais complexas; 
 

 ganho de escala no custeio da instalação e da manutenção dos empreendimentos; 
 

 maior poder de barganha na busca de investimentos (aumento da capacidade de 
endividamento e diminuição do risco); 

 

 potencial desenvolvimento de grande know how técnico; e 
 

 possibilidade de licitações compartilhadas entre os entes consorciados. 
 
 
Estudos feitos pelo MMA por meio de parceria com o CETEC-MG e a Caixa Econômica 
Federal, demonstram que os investimentos per capita para a instalação de unidades de 
destinação final dos resíduos são inversamente proporcionais ao porte populacional. 

 
 
A gestão integrada dos resíduos realizada por meio de consórcios regionais possibilita a 
racionalização dos esforços dos entes envolvidos, integra os processos de planejamento 
e gestão, minimiza os valores de investimentos e propicia o desenvolvimento tecnológico 
com a consequente melhoria da prestação dos serviços. 

 
 
Em abril de 2.005 o Congresso Nacional sancionou a Lei n° 11.107 que dispõe sobre 
normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios contratarem 
consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum que foi 
regulamentada pelo Decreto Federal n° 6.017/2.007 que estabeleceu as normas para a 
contratação de Consórcios Públicos. 
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A seguir, serão apresentados os conceitos básicos e os pontos relevantes da constituição 
dos Consórcios Públicos. 

 
 
16.2 CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

 
 
O Decreto n° 6017, de 17 de janeiro de 2007, define Consórcio Público como: “pessoa 
jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na forma da Lei no 11.107, de 
2005, para  estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de 
objetivos de interesse comum, constituída como associação pública, com personalidade 
jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de  direito privado 
sem fins econômicos”. 

 
 
Os quatro pontos básicos da constituição de consórcios públicos são: 

 
 “Protocolo de Intenções”: instrumento preliminar que expressa a intenção dos entes 

interessados e que quando ratificado converte-se em contrato de consórcio público; 
 

 “Contrato de Rateio”: instrumento por meio do qual os entes consorciados 
comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das despesas do 
consórcio público; 

 

 “Contrato de Programa”: constitui e regula, como condição de sua validade, as 
obrigações contraídas por ente da Federação, inclusive entidades de sua 
administração indireta, que tenham por objeto a prestação de serviços por meio de 
gestão associada ou a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou 
de bens necessários à continuidade dos serviços transferidos; e 

 

 “Gestão Associada de Serviços Públicos”: consiste no exercício das atividades de 
planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos, acompanhadas ou não 
da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

 
 
16.3 OBJETIVOS 

 
 
A formação de consórcios regionais para a gestão integrada dos resíduos sólidos tem 
como objetivo principal o fortalecimento institucional. 

 
 
Isto pressupõe: 

 
 capacidade técnica instalada com a possibilidade de definição de alternativa técnica 

adequada à realidade da região; 
 

 implantação de unidades de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 
urbanos. 
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Significa em outras palavras a racionalização da prestação dos serviços 
principalmente no que diz respeito aos custos dos mesmos. 

 
 
O consórcio pode ter o papel de exercer as funções de Planejamento, Regulação, 
Fiscalização e apoio ao Controle Social, sendo que, no caso dos resíduos sólidos urbanos, 
o Consórcio pode ser o ente operador das unidades de transbordo, tratamento e 
destinação final do lixo. 

 
 
16.4 DIRETRIZES 

 
 
Geralmente, na implantação dos Consórcios Públicos de Gestão dos Resíduos Sólidos, 
prioriza-se o agrupamento dos municípios que compartilham uma determinada unidade de 
tratamento e/ou destino final, sem considerar a escala adequada para a gestão. 

 
 
Consequentemente, a maioria dos consórcios se compõe de um pequeno número de 
municípios, que, sob o aspecto das atividades de planejamento, regulação, fiscalização, 
assistência técnica e mesmo quanto à utilização de determinados equipamentos, pode 
não ser o ideal. 

 
 
A ausência de um condicionante físico que considere todas as situações, incorre, 
obrigatoriamente, na necessidade de desenvolver estudos comparativos de soluções para 
se definir a melhor escala para a gestão dos serviços. 

 
 
A seguir, estão apresentados alguns condicionantes básicos a serem levados em 
consideração para a implantação de Consórcios Públicos de Resíduos Sólidos: 

 

 Todos os municípios devem estar inseridos em uma mesma região; 
 

 Todos os municípios que poderão compor o consórcio, devem se manifestar 
favoravelmente através do Termo de Compromisso; 

 

 Todas as Câmaras Municipais dos municípios envolvidos e a(s) Assembleia(s) 
Legislativa(s) do(s) Estado(s) devem aprovar a Lei de Criação do Consórcio Público; 

 

 As atividades para as quais o Consórcio Público vai se dedicar devem ser discutidas 
em um processo amplo, democrático com representantes dos municípios envolvidos, 
do(s) Estado(s) e das principais entidades correlacionadas ao tema; 

 

 Devem ser analisadas criteriosamente a sustentabilidade técnica e econômica do 
Consórcio Público; e 



129
BOLETIM nº 6813

Sexta-feira
06 de Março de 2020

Boletim Oficial
do Município

 

482 
 

 A participação do Estado na composição do Consórcio Público, como instituição 
de apoio e ponderação entre os municípios e os representantes da sociedade no 
conselho do mesmo, é altamente recomendada. 

 
 
16.5 A POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OS CONSÓRCIOS 

PÚBLICOS 
 
 
A Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2.003, que estabelece a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos determina: 

 

 a promoção de um modelo de gestão de resíduos sólidos que incentive a cooperação 
intermunicipal, estimulando a busca de soluções consorciadas, observando suas 
variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e regionais (art. 12, 
inc. VII); 

 

 o estímulo à implantação de consórcios intermunicipais com vistas à viabilização de 
soluções conjuntas na área de resíduos sólidos (art. 14, inc. VIII). 

 
 
A proposta de regionalização para o Estado do Rio de Janeiro foi apresentada no Plano 
Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PEGIRS e teve por base conceitos 
estabelecidos pelo Programa Pacto pelo Saneamento, Sub Programa Lixão Zero, cujo 
conteúdo incluía os critérios de agregação de municípios utilizados para elaboração dos 
arranjos consorciados e a proposição destes arranjos para o tratamento e a destinação 
fInal dos resíduos sólidos. 

 
 
Entre os objetivos do PEGIRS destacava-se a consolidação dos diversos estudos para a 
constituição de arranjos institucionais, inclusive com a indicação de propostas de novos 
consórcios, para o atendimento às demandas atuais e futuras dos municípios quanto ao 
tratamento e destinação final de seus resíduos. 

 
 
16.5.1 PRELIMINARES DA PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO 

 
 
O Estado do Rio de Janeiro vinha buscando formalizar, através da busca de caminhos de 
cooperação federativa com os municípios fluminenses, a promoção da convergência de 
interesses em prol da superação dos desafios da gestão e do gerenciamento de resíduos 
sólidos, priorizando o consorciamento como estratégia estatal. 

 
 
Porém, antes da formalização de qualquer um desses instrumentos, deve-se aferir a real 
potencialidade da junção dos entes políticos para promover o aperfeiçoamento da gestão 
e do gerenciamento de resíduos sólidos, o que vai significar que o processo de 
formalização dos arranjos federativos não envolve apenas aspectos técnicos e 
operacionais do setor. 
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Fez-se necessário o emprego de pressupostos informadores da regionalização que 
carregam critérios objetivos dotados de características difusas que informam e, ao mesmo 
tempo, conformam a escolha, a modelagem e a formalização da via de cooperação 
federativa a ser seguida. 

 
 
Com efeito, os pressupostos informadores da regionalização, a partir de dados primários 
e secundários do setor de resíduos sólidos, permitiram identificar os aspectos 
demográficos, logísticos, econômicos, ambientais, estruturais e operacionais e, por fim, 
sociais, sem prejuízo de levar em consideração também a modelagem da gestão e do 
gerenciamento dos resíduos sólidos e, ainda, a própria caracterização da tipologia desses 
resíduos (composição gravimétrica, taxa de geração per capita e produção total). 

 
 
A seguir, estão apresentados alguns informadores da regionalização que foram levados 
em consideração na proposta estadual: 

 

 Dados Demográficos: exame da densidade populacional, seja na sede, seja nos 
distritos dos municípios fluminenses; 

 

 Logísticos: análise da rede de transporte com a possibilidade de agregar os possíveis 
modais correspondentes para cumprir a distância a ser percorrida entre as sedes 
urbanas e os distritos dos municípios, assim como entre os municípios periféricos com 
os municípios selecionados como sedes do tratamento e da destinação final 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos; 

 

 Econômicos: avaliação da renda per capita dos munícipes dos municípios, segundo 
os dados constantes nos censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE); 

 

 Ambientais: aferição da existência, ou não, de unidades de conservação, a exemplo 
das Áreas de Proteção Ambiental (APA), as quais, porventura, possam restringir a 
implantação de unidades de tratamento e de destinação final ambientalmente 
adequada de resíduos sólidos; 

 

 Estruturais e operacionais: exame da funcionalidade, da eficiência e da qualidade do 
sistema de resíduos sólidos, incluídas as unidades operacionais pertinentes; e 

 

 Sociais: análise da presença, ou não, das organizações de catadores no setor de 
resíduos sólidos do município, inclusive a forma de participação dessa organização na 
execução do gerenciamento desses resíduos. 

 
 
A partir dos pressupostos informadores da regionalização, foram estabelecidas as 
diretrizes que orientaram o processo de construção da proposta de regionalização dos 
resíduos sólidos do Estado do Rio de Janeiro, nos termos que seguem: 
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 Cidade Sede: traz como premissa básica para a definição do local para tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos o município com maior 
população, isto é, o principal gerador de resíduos da região, minimizando naturalmente 
os custos de transporte pela consequente maior proximidade da unidade de 
destinação final dos resíduos e, ainda, pode representar o centro econômico da região; 

 

 Capacidade do gerenciamento da cidade sede: que afere a capacidade e a 
experiência operacional dos Municípios na realização do adequado gerenciamento dos 
serviços de resíduos sólidos e, ainda, a disponibilidade das unidades operacionais de 
tratamento e de destinação final ambientalmente adequada; 

 

 Distância percorrida: que considera a distância máxima percorrida por modal viário 
entre a sede urbana dos Municípios periféricos até a Cidade Sede, onde está 
localizada a unidade de tratamento e de destinação final ambientalmente adequada. 
Dessa forma, obtém-se um menor custo que na distância a ser percorrida em relação 
à implantação e à operação das unidades referidas, depois da análise econômica 
comparativa efetuada; 

 

 Aterro sanitário regional: que estabelece como pressuposto basilar o ganho de 
escala do gerenciamento de resíduos sólidos agregado à eliminação dos lixões. Para 
tanto, os municípios, que vazam os resíduos sólidos à céu aberto, devem depositar os 
seus resíduos nos aterros sanitários regionais, localizados na Cidade Sede. Afora isso, 
os municípios, que contam com aterros sanitários individuais licenciados, também 
devem, preferencialmente, ao final do tempo de vida útil dessas unidades, levar os 
seus resíduos para os aterros regionais; 

 

 Modelagem do consorciamento: que busca agregar os municípios periféricos com a 
Cidade Sede em arranjos de cooperação federativa, na vertente do consorciamento, 
proporcionando, de um lado, a redução do número de unidades de tratamento e de 
destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos com a maximização e 
eficiência desses serviços e, de outro, o fomento dos aterros sanitários regionais. Para 
tanto, observou-se também a localização dos municípios em uma mesma bacia 
hidrográfica, a fim de promover o controle dos riscos ambientais pertinentes. Dessa 
forma, atinge-se a aglutinação adequada dos municípios em arranjos regionais com a 
consequente formação de aterros regionais, resultando em ganho de escala com a 
redução do custo operacional dos serviços de resíduos sólidos; 

 

 Disponibilidade de área para destinação final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos: considera-se a pouca ou, ainda, quase nenhuma disponibilidade de 
áreas dos municípios, dotadas de características técnicas e ambientais adequadas 
para a instalação de aterros sanitários, assim como a dificuldade de acesso viário a 
essas áreas, contribuindo ainda mais para a necessidade de fomentar-se os aterros 
sanitários regionais; e 
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 Potencial energético: leva em consideração o potencial energético obtido a partir do 
biogás gerado do acúmulo dos resíduos sólidos em aterro sanitário, resultando, assim, 
em importante insumo econômico. Todavia, esta diretriz não constitui condicionante 
para a constituição da proposta de regionalização, mas, sim, elemento potencial para 
isso, vez que se trata de emprego de tecnologia que só se justifica mediante uma 
determinada quantidade e qualidade de resíduos sólidos dispostos a ser aferido em 
cada caso. 

 
 
Com base no relatório de consolidação do PEGIRS e segundo os informadores da 
regionalização em conformidade com as diretrizes indicadas, foi formulada uma proposta 
de regionalização descentralizada de resíduos sólidos que, facilita e viabiliza, de forma 
consistente e segura, o processo de aglutinação dos Municípios em prol do 
aperfeiçoamento da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 
 
Esta regionalização está apresentada nos tópicos a seguir. 

 
 
16.5.2 PROPOSTA DE REGIONALIZAÇÃO 

 
 
A proposta deixava de lado a excessiva individualização dos serviços de resíduos sólidos 
com enorme ônus financeiro para os municípios, especialmente aqueles de pequeno 
porte, assim como não erigia o processo de regionalização pautado, única e 
exclusivamente, na divisão político-administrativa do Estado, que, além de caduca, não 
condizia com a realidade da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos. 

 
 
A proposta buscava, a partir dos informadores da regionalização com as correspondentes 
diretrizes, calcado no relatório da SEA de agosto de 2012, agregar aspectos técnicos, 
operacionais, institucionais, jurídicos, econômicos e, ainda, políticos em prol da formação 
da escala ótima de regionalização com a priorização, ampla e geral, da cooperação 
federativa, especialmente do consorciamento, com vistas a aprimorar o gerenciamento 
dos resíduos sólidos. 

 
 
A proposta, portanto, ia ao encontro das políticas e dos programas estaduais que 
fomentavam, estimulavam e, com a participação formal do Estado, constituíam ação 
estatal estratégica para o estabelecimento da via da cooperação federativa, notadamente 
pelo viés do consorciamento. 

 
 
Demonstrava, assim, que há, de fato, não só respeito à autonomia dos entes políticos 
com abertura democrática decorrente da liberalidade de buscarem a consensualidade 
para a formação de instrumentos de cooperação federativa, mas também observância da 
devida segurança jurídica para uma construção sólida das relações a serem travadas 
entre os entes políticos. 
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Afora isso, a proposta permitia a ampliação da escala da prestação dos serviços de 
resíduos sólidos com a correspondente redução de custos de investimento e de operação 
no sistema de resíduos; o que atendia, ao mesmo tempo, a universalização dos serviços 
com a devida busca da sustentabilidade financeira que devia ser impressa ao setor de 
resíduos sólidos. 

 
16.5.2.1 ASPECTOS NORTEADORES 

 
 
No processo de construção desta proposta, pautado em um horizonte temporal de 20 
anos de planejamento, levou-se em consideração: 
(i) a produção de resíduos sólidos a partir dos dados validados na Meta 1 (Avalição do 
Estudo de Regionalização Estadual), do PEGIRS/RJ, atualizado a partir dos dados 
secundários levantados, e adotados pelo PERS; 
(ii) o quantitativo da população referenciado pelos dados populacionais produzidos pelo 
censo 2010, do IBGE; e 
(iii) a malha viária do território do Estado do Rio de Janeiro, que se baseava nos mapas 
territoriais digitais produzidos pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(DNER). 

 

Sem embargo da observância dos informadores da regionalização com as diretrizes 
correspondentes e, mais do que isso, dos elementos indicados acima necessários para a 
construção da proposta de regionalização, reincidiu-se nas seguintes premissas básicas 
para orientar a consecução da gestão dos resíduos sólidos pelo viés da cooperação 
federativa, nodatamente do consorciamento, a saber: 

 

 Aglutinação de Municípios: junção de Municípios com vista a alcançar maior 
quantidade de resíduos sólidos a serem levados para tratamento e destinação final 
com a busca da redução de custos, que se obtem com a implantação e a operação 
das unidades correspondentes, respeitadas as restrições referentes à disponibilidade 
de áreas para implantação de sistema de tratamento e de destinação final desses 
resíduos; 

 

 Designação da Cidade Sede do Consórcio Público ou do Arranjo de Cooperação 
Federativa: priorização como Cidade Sede do consorciamento ou do arranjo de 
cooperação federativa aquela que já possuia unidade de tratamento e de destinação 
final ambientalmente adequada instalada, aproveitando, assim, a infraestrutura 
existente; 

 

 Distância Percorrida: limitação de distância máxima percorrida por modal viário de 
45km (quarenta e cinco quilômetros) ou 01h (uma hora) entre as sedes dos Municípios 
periféricos e o Município da Cidade Sede, sendo que, neste último, estaria localizada a 
unidade de tratamento e de destinação final ambientalmente adequada de resíduos 
sólidos; o que já tinha sido objeto de consideração anterior em sede dos “standards 
informadores da cooperação federativa”; 
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 Modelagem  Territorial  do  Consorciamento  ou  do  Arranjo  de  Cooperação 
Federativa: estabelecimento do limite territorial do consorciamento ou do arranjo de 
cooperação federativa, segundo a conformação morfológica local, a fim de minimizar 
os riscos com acidentes viários provocados por veículos de coleta e/ou de transporte 
de resíduos sólidos, os quais, em razão de suas características de tamanho e peso, 
apresentavam dificuldades operacionais em rodovias acidentadas; 

 

 Restrições Legais Locacionais: compatibilização da localização das unidades de 
tratamento e de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos, 
situadas na Cidade Sede, com o plano diretor urbano, a lei de zoneamento e de 
parcelamento do uso do solo, sem prejuízo da legislação ambiental voltada para as 
áreas de proteção ambiental (APA’s); 

 

 Capacidade Técnica: viabilidade de realizar recrutamento perene de mão de obra 
técnica em sede do consorciamento ou do arranjo de cooperação federativa, que, a 
partir do investimento em capacitação dessa mão de obra, conferiria apoio técnico 
para os municípios; 

 

 Inserção das Organizações de Catadores: as organizações de catadores, que já 
ultrapassavam a barreira da vertente de trabalho e renda com o alcance do status de 
agentes econômicos, surgiam como aliados dos consorciamentos ou dos arranjos de 
cooperação federativa para implementar o processo de coleta seletiva regional. 

 
 
16.5.2.2 PROPOSTA DE MODELAGEM DE COOPERAÇÃO FEDERATIVA 

 
 
A partir da congregação de elementos que buscavam informar a construção desta 
proposta de regionalização, podia-se estabelecer, com a devida segurança técnica, 
institucional e jurídica, a conformação da escala ótima da regionalização de resíduos 
sólidos pela via, de forma ampla e geral, da cooperação federativa, inclusive o 
consorciamento, com vista a aprimorar o gerenciamento desses resíduos, conforme se 
pode depreender da Figura 16.01, apresentada na folha a seguir. 

 

Nesse sentido, os 92 municípios fluminenses foram divididos em áreas já 
institucionalizadas de consorciamento e, quando não se atingiu o consorciamento, 
arranjos de cooperação federativa, cuja modelagem de formação podia, e seria objeto de 
definição jurídica e institucional mais adiante. 

 

Afora isso, os consórcios públicos ou, se for o caso, os arranjos de cooperação federativa 
teriam como Cidade Sede os Municípios que já contavam ou, então, havia previsão de 
instalação de unidades de tratamento e de destinação final ambientalmente adequada de 
resíduos sólidos e, ainda, não distassem mais do que 45 km (quarenta e cinco 
quilômetros) ou 1:00h (uma hora) das sedes dos municípios periféricos, a fim de conferir a 
logística necessária para assegurar o fluxo adequado de resíduos sólidos. 
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FIGURA 16.1 – Arranjos Institucionais da Regionalização Descentralizada  
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Observou-se que a infraestrutura existente, para tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos atendia, de foma sanitária e ambientalmente adequada, a 63 (sessenta e três) 
municípios fluminenses, correspondendo a quase 93% (noventa e três por cento) da 
quantidade de resíduos sólidos gerados no Estado do Rio de Janeiro. 

 

A seguir, apresenta-se a síntese da proposta de modelagem de cooperação federativa do 
gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive com a previsão da sua Cidade Sede, voltado 
para alcançar a escala ótima de regionalização de resíduos sólidos, a saber: 

 
 
CONSÓRCIO NOROESTE FLUMINENSE 

 
Este era o Consórcio que agregava o maior número de municípios – 14, a saber: 
Aperibé, Bom Jesus de Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, 
Itaperuna, Lage do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antonio de 
Pádua, São José do Ubá e Varre Sai. 
Além disto, contava com duas Cidades Sedes: Itaperuna e São Fidelis. 

 
 
CONSÓRCIO SERRANA 1 

 
O Consócio Serrana, com Cidade Sede em Teresópolis, atendia aos municípios de 
Carmo, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis. 

 
 
CONSÓRCIO SERRANA 2 

 
O Consócio Serrana 2 previa sua Cidade Sede no município de Três Rios e agregava 
os municípios de Areal, Comandante Levi Gasparian, Paraiba do Sul, Petrópolis, 
Sapucaia e Três Rios. 

 
 
CONSÓRCIO CENTRO SUL FLUMINENSE 1 

 
O Consórcio Centro Sul Fluminense 1 tinha como Cidade Sede, Paracambi e 
receberia os resíduos sólidos gerados nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, 
Japeri, Mendes, Paracambi e Queimados. 

 
 
CONSÓRCIO VALE DO CAFÉ 

 
O Consórcio Vale do Café constituido apenas por quatro municípios, quais sejam: 
Barra do Piraí, Rio das Flores, Valença e Vassouras; que tinha como Cidade Sede, 
Vassouras. 

 
 
CONSÓRCIO SUL FLUMINENSE 2 

 
Tinha como Cidade Sede, Rezende, e era constituido pelos municípios de Itatiaia, 
Porto Real, Quatis e Rezende. 
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CONSÓRCIO LAGOS 1 
 

O Consórcio Lagos 1, cuja Cidade Sede era Saquarema, pervia a participaão dos 
municípios de Araruama, saquarema e Silva Jardim. 

 
ARRANJO BARRA MANSA 

 

O Arranjo Barra Mansa contava com a participação dos municípios de Barra Mansa, 
Pinheiral, Piraí, Rio Claro e Volta Redonda e sua Cidade Sede era Barra Mansa. 

 
ARRANJO ANGRA DOS REIS 

 

O Arranjo Angra dos Reis contava com Angra dos Reis como Cidade Sede, que 
receberia os resíduos de Parati, além dos gerados no próprio município de Angra dos 
Reis. 

 
ARRANJO CAMPOS DOS GOYTACAZES 

 

O Arranjo Campos dos Goytacazes contava com a participação dos municípios de 
Campos dos Goytacases, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra e tinha 
como Cidade Sede, Campos dos Goytacazes. 

 
ARRANJO SANTA MARIA MADALENA 

 

O Arranjo Santa Maria Madalena é constituído pelos municípios de Conceição de 
Macabu, Macuco, Quissamã, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Trajano 
de Moraes. Neste caso, a Cidade Sede era Santa Maria Madalena. 

 
ARRANJO MACAÉ 

 

O Arranjo Macáe tinha como Cidade Sede o próprio município de Macaé e, além dos 
resíduos aí gerados, também receberia os resíduos sólidos urbanos do município de 
Carapebus. 

 
ARRANJO RIO DAS OSTRAS 

 

O Arranjo Rio das Ostras é integrado pelos municípios de Casimiro de Abreu e de Rio 
das Ostras, e sua Cidade Sede era Rio das Ostras. 

 
ARRANJO SÃO PEDRO DA ALDEIA 

 

O Arranjo São Pedro da Aldeia tem como Cidade Sede São Pedro da Aldeia e recebe 
os resíduos sólidos de Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e de Iguaba 
Grande. 

 
ARRANJO NOVA FRIBURGO 

 

Foi proposta a constituição de um Arranjo em Nova Friburgo cuja Cidade Sede seria a 
própria Nova Friburgo e seria integrado pelos municípios de Bom Jardim, Duas Barras 
e Cordeiro. 
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ARRANJO ITABORAÍ 

 
O Arranjo Itaboraí era constituído pelos municípios de Cacheira de Macacu, Itaboraí, 
Maricá, Rio Bonito e Tanguá e tinha Itaboraí como Cidade sede. 

 
 
ARRANJO SÃO GONÇALO 

 
O Arranjo São Gonçalo, cuja Cidade Sede era a própria São Gonçalo, recebia parte 
dos resíduos sólidos gerados em Niterói. 

 
 
ARRANJO MIGUEL PEREIRA 

 
O Arranjo Miguel Pereira constituido pelos municípios de Miguel Pereira e Paty do 
Alferes, tinha como Cidade Sede, Miguel Pereira. 

 
 
ARRANJO SEROPÉDICA 

 
O Arranjo Seropédica tinha como Sede, o município do mesmo nome, que recebia os 
resíduos sólidos de Itaguaí, Mangaratiba, Rio de Janeiro e Seropédica. 

 
 
CONSÓRCIO BAIXADA FLUMINENSE 

 
O Consórcio Baixada Fluminense, criado inicialmente com foco em RCC, contava com 
2 (dois) centros de tratamento de resíduos - CTRs, sendo um no Município de Nova 
Iguaçu (CTR Nova Iguaçu) e outro no Município de Belford Roxo (CTR Bob 
Ambiental). 
Dessa forma, este consorciamento possuía, a exemplo do Consórcio Noroeste 
Fluminense, duas Cidades Sede 
A primeira Cidade Sede era o Município de Nova Iguaçu, que detinha a concessão 
municipal de um CTR, constituído por um aterro sanitário, unidades de tratamento de 
RSS e de beneficiamento de RCC e uma unidade de aproveitamento de biogás para 
recuperação de créditos de carbono, que recebia os resíduos sólidos gerados pelos 
Municípios consorciados de Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, e São João de Meriti. 
Parte dos resíduos gerados em Nilópolis e São João de Meriti e Nova Iguaçu eram 
transportados para o CTR Nova Iguaçu (Nova Gerar) com o apoio de estações de 
transferência. 
A segunda Cidade Sede é o Município de Belford Roxo, que conta com um CTR 
privado, a qual, segundo a Lei Estadual n.º 6.362/2012, estava classificada como 
“Autorizado”. Este CTR, possuía um aterro sanitário e vinha recebendo e armazenando 
resíduos de construção civil para posterior beneficiamento. 
Recebia os resíduos sólidos gerados pelo próprio Município de Belford Roxo e de 
parte do Município de Duque de Caxias. 
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O município de Duque de Caxias poderia futuramente vir a dispor parte de seus 
resíduos no CTR previsto para ser implantado em Magé (Arranjo Magé) ou ainda em 
CTR que poderia ser construído em área do próprio município de Duque de Caxias, o 
que se justificaria pelo grande volume de resíduos gerados no município. 
Em qualquer das hipóteses, o transporte dos resíduos poderia ser otimizado através 
do emprego de estações de transferência. 

 
 
ARRANJO MAGÉ 

 
No Arranjo Magé previa-se contar com um CTR constituido por aterro sanitário e 
unidades de tratamento de RSS e de beneficiamento de RCC, situado no Município de 
Magé, que se constituia como Cidade Sede desse arranjo. 
A unidade referida receberia resíduos sólidos dos Municípios de Guapimirim e Magé, 
Afora isso, parte dos resíduos sólidos do Município de Duque de Caxias, que, por sua 
vez, integrava o Consórcio da Baixada Fluminense, poderia ser levado para essa 
unidade de Magé. 
Para tanto, o Muncípio de Duque de Caxias deveria formalizar convênio de 
cooperação agregado a contrato de programa com o Município de Magé, sem prejuzío 
de cumprir as normas técnicas pertinentes, especialmente àquelas relacionadas com 
o tempo de vida útil do aterro sanitário. 

 
 
16.5.2.3 VANTAGENS E DESVANTAGENS 

 
 
Consoante, percebia-se da análise do escopo desta proposta que para alcançar a escala 
ótima de regionalização de resíduos sólidos, buscava-se a adoção da via da cooperação 
federativa, pelo consorciamento, com a junção dos 92 Muncípios fluminenses, a fim de 
conferir, com a devida segurança técnica, operacional, jurídica e institucional, escala aos 
serviços de resíduos sólidos com a redução dos custos correspondentes a ser rateado 
entre os Municípios. 

 

Neste cenário, onde priorizava-se o atendimento aos prerequisitos técnicos mencionados 
anteriormente, em especial, distância máxima aos locais de disposição, disponibilidade de 
áreas adequadas à implantação de unidades de tratamento e disposição final de resíduos 
e aspectos morfológicos, chegava-se a uma solução “ótima” onde os municípios teriam o 
tratamento e a disposição de seus resíduos sólidos equacionada atraves do grupamento 
dos mesmos em arranjos ou consórcios intermunicipais. 

 

As principais vantagens desta Proposta são: 
 

 Confere ganho de escala para os serviços de resíduos sólidos com a redução dos 
custos de implantação e de operação desses serviços; 

 

 Prioriza o acesso à recursos públicos federais, seja para o consórcio, seja para os 
municípios consorciados; 
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 Viabiliza a formação de pessoa jurídica de direito público; 
 

 Respeita à estratégia do Estado do Rio de Janeiro em prol da formação de consórcios 
públicos; e 

 

 Observa o estado da arte no processo de regionalização de resíduos sólidos no Estado 
do Rio de Janeiro. 

 
 
Como desvantagens da proposta de regionalização, podemos citar: 

 
 Continha uma diversidade de soluções técnicas e operacionais para o gerenciamento 

dos serviços de resíduos sólidos que precisariam ser superados; e 
 

 Demandava uma forte atuação consensual entre os Municípios e, quando fosse o caso, 
do Estado do Rio de Janeiro, em prol de garantir o funcionamento adequado dos 
serviços. 

 
 
16.5.2.4 TIPOLOGIAS COMPLEMENTARES 

 
 
O escopo da proposta visava o alcance da escala ótima de regionalização de resíduos 
sólidos com a implantação e a operação de serviços de gerenciamento de tratamento e 
de destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos, apenas. 

 

Não obstante, nada impedia que o escopo da proposta abrigasse também soluções de 
tratamento e de destinação final ambientalmente adequada de outros tipos de resíduos 
sólidos, especialmente os de serviços de saúde e os de construção civil. 

 

Afora isso, a proposta podia e devia estabelecer ações em prol da atuação das 
organizações de catadores, notadamente mediante a alocação de unidades específicas 
para o trabalho dessas organizações, trabalhando na coleta seletiva de materiais 
recicláveis. 

 

Previa-se, também, que com o fortalecimento institucional do consórcio, este pudesse 
assumir outros serviços nos municípios, como por exemplo, o apoio aos sistemas de 
logística reversa, utilizando e otimizando os espaços e equipamentos instalados em cada 
CTR. 

 
 
16.5.3 OS CONSÓRCIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM 2017 

 

 
 
Segundo informações do INEA, no presente momento, existem no Estado do Rio de 
Janeiro, apenas 3 (três) Consórcios Públicos de Gestão de Resíduos Sólidos legalmente 
constituídos, a saber: 
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CONSÓRCIO NOROESTE FLUMINENSE 
 

Como dito anteriormente, este Consórcio contava com duas Cidades Sedes: Itaperuna 
e São Fidelis. 
Os municípios de Bom Jesus de Itabapoana, Itaperuna, Lage do Muriaé, Natividade, 
Porciúncula, São José do Ubá e Varre Sai terão seus resíduos sólidos destinados ao 
CTR privado de Itaperuna, atualmente em processo de licenciamento ambiental. 
Os demais municípios, Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva,  Itaocara, Miracema, 
Santo Antonio de Pádua e São Fidélis, encaminharão seus resíduos para o CTR de 
São Fidelis, cujo início de operação, encontra-se aguardando processo licitatório. 

 
 
CONSÓRCIO VALE DO CAFÉ - CONVALE 

 
Este Consórcio, que tem como cidade sede Vassouras, é integrado pelos municípios 
de Barra do Piraí, Rio das Flores, Valença e Vassouras, possui um CTR com uma 
unidade de tratamento de RSS por autoclave, uma unidade de beneficiamento de 
RCC e uma unidade para segregação e estocagem de alguns resíduos recicláveis, 
além de um aterro sanitário, com operação sob a responsabilidade de uma 
concessionária. 

 
 
CONSÓRCIO CENTRO SUL FLUMINENSE 1 

 
O CTR, que se situa em Paracambi e atende aos municípios de Engenheiro Paulo de 
Frontin, Japeri, Mendes, Paracambi e Queimados, é composto por uma unidade de 
triagem e enfardamento de resíduos da coleta domiciliar, uma unidade de tratamento 
de RSS por autoclave e um aterro sanitário, integralmente operado por 
concessionária. 

 
 
16.5.4 O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS 

 
 
Em 14 de dezembro de 2010, no Seminário “Os Desafios para o Manejo Sustentável dos 
Resíduos Sólidos no Estado do Rio de Janeiro”, a Secretaria do Ambiente do Estado do 
Rio de Janeiro discutiu a Política dos Resíduos Sólidos no Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
Naquela ocasião, com foco na nova Lei n° 12.305 que definiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, apresentou a proposta de Gestão de Resíduos Sólidos para o Estado 
do Rio de Janeiro, consubstanciada no Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos – PEGIRS. 

 
 
Este Plano possuía as seguintes diretrizes básicas: 
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 Fase I - Estudo de Regionalização Estadual,  que constava de um  diagnóstico da 
situação atual e uma proposta preliminar de consorciamento intermunicipais; 

 
 Fase II – Elaboração de Plano de Gestão, compreendendo estudos para a composição 

das propostas técnicas regionais, buscando a otimização econômica com solução 
consorciada intermunicipal, a elaboração de planos sociais e de educação ambiental, 
culminando com a apresentação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos - PEGIRS; e 

 

 Fase III que consistia no apoio às ações de implantação dos consórcios públicos. 
 
 
O PEGIRS apresentava uma proposta de regionalização (ver Figura 16.2) composta por 
10 (dez) regiões que procurava solucionar as dificuldades encontradas pelas 
peculiaridades políticas do estado, conformação do relevo e limitações técnicas do 
transporte e logística de RSU, inclusive agregando municípios que já possuíam 
experiência na participação de consórcios públicos intermunicipais. 

 
 
O município de Duque de Caxias, integrava a região “3”, juntamente com os municípios 
de Belford Roxo, Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, 
Nova Iguaçu, Nilópolis, Paracambi, Paty do Alferes, Piraí, Queimados, São João de Meriti 
e Seropédica. Esta região possuía uma população, segundo o censo de 2010 do IBGE de 
3.395.255 habitantes, gerando diariamente, mais de 3.000 toneladas de resíduos sólidos. 

 
 
Deve-se ressaltar que a SEA-RJ considerava outros aspectos além do tratamento e 
destinação final de RSU. Em função das necessidades e dificuldades dos municípios que 
estão definidos como componentes de uma mesma região, foram definidas as atividades 
que seriam de responsabilidade do consórcio, e que o fluxo de logística reversa seria um 
dos pontos fundamentais na atuação dos consórcios no RJ. Portanto, a proposta de 
regionalização levou em consideração não apenas a implantação e operação de um 
determinado aterro sanitário, mas um consórcio para gestão de várias dessas e outras 
unidades de manejo de RSU. Entre as atividades possíveis que poderiam compor o 
escopo de atividade de um dado consórcio estavam: Planejamento, Regulação, 
Fiscalização, Licenciamento, Prestação de Serviços, Educação Ambiental entre outras. 

 
 
Naquela época, a iniciativa privada começou a investir no segmento da destinação final 
de resíduos sólidos, consolidando uma posição alternativa significativa para o poder 
público na solução dessa problemática. No Estado do Rio de Janeiro até outubro de 2011 
entraram em operação 8 (oito) aterros sanitários particulares com capacidade para receber 
e dispor mais de 15.000 (quinze mil) toneladas por dia, ou seja, praticamente todo o lixo 
gerado nos 92 (noventa e dois) municípios do Estado do Rio de Janeiro. 
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FIGURA 16.2 – Proposta de Regionalização 
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Obviamente, esta  não seria a solução ideal, de menor custo para o sistema 
transporte/destinação dos resíduos sólidos do Estado, uma vez que os deslocamentos 
entre os centros de massa geradores e os 8 aterros privados em operação em diversos 
casos inviabilizariam a solução. 

 
 
Esta mudança de postura da iniciativa privada, aliada à já citada dinâmica da gestão de 
resíduos sólidos, em especial quanto aos interesses políticos municipais e regionais, 
resultaram em um novo quadro de organização de consórcios e arranjos intermunicipais 
visando buscar uma melhor solução para o modelo “transporte/destinação final” dos 
resíduos sólidos gerados nos 92 (noventa e dois) municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
A Figura 16.3, apresenta um mapa com a identificação das propostas com os 
agrupamentos intermunicipais, indicando os aterros em operação ou em estágio de projeto, 
de forma a solucionar o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos gerados 
nos 92 (noventa e dois) municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
Neste cenário, o município de Duque de Caxias, integrava um arranjo composto pelos 
municípios da Baixada Fluminense e tinha prevista a disposição de seus resíduos no 
aterro sanitário privado de Belford Roxo. 

 
 
A identificação de algumas situações pontuais conduziu a SEA a propor pequenos ajustes 
no panorama apresentado no seminário de outubro de 2011. 

 
 
No caso de Duque de Caxias, foi considerada a implantação de uma estação de 
transferência em Duque de Caxias, com o transporte do lixo para Nova Iguaçu ou Magé, 
caso viesse a ser implantado um aterro sanitário naquele município (situação que 
permanece na atualidade). 

 
 
Por outro lado, como foram identificadas algumas áreas aparentemente disponíveis para 
a implantação de um aterro sanitário, na região de Saracuruna e Imbariê, outra alternativa 
considerada foi a implementação de uma solução local com uma sensível redução nos 
custos de transporte do lixo e, eventualmente, nos custos de disposição final. 
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FIGURA 16.3 – Arranjos Regionais – Cenário 2011  
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16.6 SOLUÇÃO CONSORCIADA OU SOLUÇÃO INDIVIDUAL 

 

 
 
Os serviços de limpeza urbana são de responsabilidade do poder público, com isso, cada 
município deve buscar seu próprio modelo de gerenciamento, compatível com a realidade 
local. 

 
 
A escolha do modelo de gestão a ser utilizado envolve questões técnicas, operacionais, 
financeiras e políticas, mas de qualquer forma, a solução escolhida deve suprir a 
qualidade dos serviços desejados, aliando a melhor relação custo-benefício. Além disso, a 
decisão sobre o modelo de gestão e de contratação para os serviços de limpeza urbana 
deve ser apoiada e orientada por técnicos especialistas da prefeitura e/ou de empresas 
especializadas em prestação desse tipo de serviço. 

 
 
Nos tópicos a seguir o PMGIRS procura apresentar os diversos tipos de modelos de 
gestão e de contratação, seja de caráter individual, seja de caráter coletivo. 

 
 
16.6.1 SOLUÇÕES INDIVIDUAIS 

 

 
 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA CENTRALIZADA 

 
Na execução direta centralizada, o Município presta diretamente os serviços públicos 
de Gestão de Resíduos Sólidos que envolve as etapas de coleta, transporte, 
transbordo, tratamento e destinação final, utilizando a estrutura do funcionalismo 
público municipal. 
Muitas vezes a estrutura disponível não atende à demanda necessária de recursos 
humanos, financeiros, materiais e técnico, recursos para a construção e reparos na 
rede. Neste caso, considerando como atividade fim, cabe a gestão e execução de 
todos os serviços relacionados à limpeza pública e manejo de resíduos sólidos a 
determinados órgãos da administração direta, tendo em vista as especificidades na 
realização dos trabalhos. 
 
 
Para tanto, este tipo de administração exige da prefeitura municipal, profissionais 
capacitados para todos os serviços nos âmbitos gerenciais, técnicos e operacionais. 
Cabe ressaltar que a geração de resíduos sólidos envolve detritos relacionados ao 
domicílio, comércio, indústria, área da saúde, construção civil, resíduos 
perigosos/especiais e funerários, entre outros. Assim como as atividades de limpeza 
pública compreendem diversos locais da cidade, resultando em diversificados tipos de 
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limpeza, coleta e destinação dos resíduos. 
AUTARQUIAS 

 

As autarquias são entes administrativos autônomos, dotados de personalidade jurídica 
de direito público e criados a partir de lei específica. Possuem patrimônio próprio e 
funções públicas próprias outorgadas pelo Estado. 
A autarquia se auto administra, segundo as leis editadas por sua entidade criadora. O 
principal intuito da criação de uma autarquia baseia-se no tipo de administração 
pública que requeira, para seu melhor funcionamento, as gestões administrativas e 
financeiras centralizadas. 
A autarquia possui autonomia para formular suas regras, desde que as leis que lhe 
foram outorgadas sejam seguidas. As autarquias não possuem legitimidade para criar 
normas de auto-organização e regulação. É possível apontar como uma vantagem da 
autarquia: o orçamento individual e a gestão dos serviços de forma individualizada. 
Porém, a questão financeira necessita de procedimentos semelhantes aos de um 
órgão público normal. As autarquias que propiciam boa prestação de serviços são 
aquelas que: não sofrem intervenção política direta ou indireta; não assumiram 
heranças de falta de investimentos de entes anteriores, principalmente nos sistemas 
de água e esgoto; e sempre tiveram boa gestão dos recursos financeiros arrecadados. 
No caso de inexistir estes preceitos, é necessário muito tempo, dedicação e 
planejamento para que os resultados necessários sejam obtidos. 

 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

 

A sociedade de economia mista baseia-se em uma entidade dotada de personalidade 
jurídica de direito privado, criada por lei, visando ao exercício de atividade econômica, 
sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua 
maioria ao poder público. 
A sociedade de economia mista exerce o papel de uma entidade pública com capital 
público privado e desembolso seguindo procedimentos de um órgão público. 
Não é possível identificar vantagens com relação à agilidade dos serviços, uma vez 
que os processos são burocráticos e lentos. Pode ser anotado como uma vantagem 
do modelo, o interesse de proteção de seu capital de investimentos podendo afastar 
ações que possam ocasionar perdas. 
O modelo de empresa de economia mista não é considerado o mais viável para 
atender às demandas sugeridas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 
EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (PELA INICIATIVA PRIVADA, POR MEIO DA TERCEIRIZAÇÃO) 

 

De acordo com Ramos (2001), terceirização é um método de gestão em que uma 
pessoa jurídica pública ou privada transfere, a partir de uma relação marcada por 
mútua colaboração, a prestação de serviços ou fornecimento de bens a terceiros 
estranhos aos seus quadros. Esse conceito prescinde da noção de atividade-meio e 
atividade-fim para ser firmado, uma vez que tanto podem ser delegadas atividades 
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acessórias quanto parcelas da atividade principal da terceirizante. 
Segundo  a  autora,  portanto,  a  terceirização  é  uma  das  formas  de  inserção  do 
particular na prestação do serviço público, que se faz por meio de contrato 
administrativo. O terceiro é um mero executor material, destituído de qualquer 
prerrogativa com o Poder Público, uma vez que não se trata de gestão do serviço 
público, mas uma mera prestação de serviços. 
A terceirização dos serviços, mediante a mera contratação da prestação de serviços 
por particular, tem sido a alternativa comumente adotada pelas prefeituras do país. 
Contudo, também essa alternativa apresenta determinados inconvenientes, 
notadamente os inconvenientes relativos a assegurar a continuidade do serviço com a 
qualidade devida, bem como realizar os investimentos em infraestrutura de longo 
prazo necessários à sua estruturação, otimização e melhoria da qualidade constante, 
sem falar no aporte de novas tecnologias. 
É possível indicar a progressiva de terceirização quando há demanda de tecnologia e 
corpo técnico qualificado para o serviço. Nesse sentido, quanto maiores as exigências 
técnicas, maior a participação de empresas especializadas privadas. 
No caso das unidades de destinação final (lixões, aterros controlados e sanitários), as 
prefeituras são as maiores operadoras. Entretanto, o percentual de prefeituras 
responsáveis pela operação reduz-se conforme a complexidade técnica exigida na 
instalação: 95% dos lixões, 88% dos aterros controlados e 68% dos aterros sanitários 
(SNSA, 2013). Inversamente, a participação das empresas privadas cresce conforme 
a maior exigência técnica para a operação. 
Por outro lado, a terceirização de serviços por parte da administração pública, quando 
praticada sem o devido respaldo legal, acarreta consequências distintas para o 
contratado pela empresa prestadora, para esta e para a autoridade contratante. 

 
 
16.6.2 SOLUÇÕES COLETIVAS 

 
 
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 

 
Muitas vezes, os problemas relacionados ao governo municipal exigem soluções que 
extrapolam o alcance da capacidade de ação da prefeitura em termos de 
investimentos, atuação política e recursos humanos e técnicos. Além disso, grande 
parte dessas soluções exige ações conjuntas, pois dizem respeito a problemas que 
afetam simultaneamente mais de um município. O consórcio público intermunicipal é 
um instrumento jurídico capaz de resolver algumas dessas dificuldades. 
Estabelecido pela Lei n° 11.107/05 e regulamentado pelo Decreto n° 6.017/07, o 
consórcio caracteriza-se como um acordo entre municípios com o intuito de alcançar 
objetivos e metas comuns previamente estabelecidos, ensejando a criação de uma 
nova pessoa jurídica. Com a intenção de viabilizar a implantação de ações, programas 
ou projetos desejados, os municípios firmam um contrato com objetivos e 
responsabilidades quanto à realização de um interesse comum entre os contratantes, 
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que se transformará no estatuto do consórcio público. 
As dificuldades financeiras e a fragilidade da gestão de grande parte dos municípios 
brasileiros para a solução dos problemas relacionados aos resíduos sólidos abrem 
espaço para que as cidades se organizem coletivamente visando a construção de 
planos intermunicipais de gestão integrada de resíduos sólidos. A Política Nacional de 
Resíduos Sólidos incentiva a formação de associações intermunicipais que 
possibilitem o compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização 
e prestação de serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional. 
Diante dos grandes desafios relacionados à gestão dos serviços de limpeza, mesmo 
sendo possível ao município atuar isoladamente, a solução consorciada pode ser 
melhor, pois atenderia à pretensão de quantidade maior de pessoas, com potencial de 
desembolso menor e resultados finais mais rápidos. 
Os consórcios públicos constituídos nos termos da Lei nº 11.107/2005, com o objetivo 
de viabilizar a descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam 
resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo 
Federal (art. 45, PNRS). 
Os consórcios públicos, de certa forma, buscam responder ao desafio de conciliar 
uma escala adequada para as políticas públicas sem desconsiderar os processos de 
descentralização administrativa onde é conferido aos Municípios maior autonomia na 
prestação de serviços. 
A criação de consórcio intermunicipal tende a produzir resultados bastantes positivos 
relacionados aos serviços de gestão de resíduos sólidos dos municípios, cabendo 
elencar alguns deles, a título de exemplo: 
• Aumento da capacidade de realização dos serviços e atendimento da população. 
• Maior eficiência no uso dos recursos públicos como máquinas, equipamentos e 

mão de obra. 
• Realização de ações antes inacessíveis a uma única prefeitura, por exemplo, a 

implantação de aterro sanitário. 
• Ações políticas de desenvolvimento urbano e socioeconômico local e regional. 
• Aumento da transparência das decisões públicas perante a sociedade. 
• Economia de escala, pela viabilização conjunta de terceirizados. 
Porém, alguns pontos negativos podem ser encontrados com a constituição de um 
consórcio público. A busca por soluções de um problema que envolve mais de uma 
esfera pública acarreta o envolvimento de vários interesses. Isso pode gerar 
diferenças de opiniões, tornando a alternativa complexa e fugindo da sua precípua 
finalidade que seria executar de forma hábil um serviço ou solução de uma 
dificuldade. 

 
 
CONCESSÃO 

 
Conforme a Lei n° 8.987/1995, a concessão é uma espécie de contrato administrativo 
por meio do qual se transfere a execução de serviço público para o privado, por prazo 
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certo e determinado. 
Os  prazos  das  concessões  são,  em  geral,  maiores  que  os  demais  contratos 
administrativos, permitindo maiores investimentos e garantia de retorno. Na 
concessão, a concessionária planeja, organiza, executa e coordena o serviço, 
podendo terceirizar parte das operações e arrecadar recursos referentes à prestação 
do serviço, diretamente com o usuário/ beneficiário dos serviços. Por assumir o papel 
do município, o contratado (concessionária) responsabiliza-se frente ao usuário pelos 
acertos e erros do serviço prestado. 
A concessão permite a viabilização de projetos grandiosos que muitas vezes uma 
prefeitura não tem condições de executar. Com esse modelo, a prefeitura também 
consegue cobrar agilidade e eficiência na realização dos serviços estabelecidos. 
A característica principal da concessão é de os serviços serem prestados por conta e 
risco do contratado. O poder público não poderá desfazer a concessão sem o 
pagamento de uma indenização, pois há um prazo certo e determinado. As 
concessões podem trazer benefícios como: 
• liberar o município de aportes de capital para investimentos de curto prazo; 
• permitir a viabilização financeira do projeto; 
• acelerar a disponibilização de infraestrutura; 
• incentivar a eficiência operacional; 
• agilizar a execução de serviços; 
• conferir mais transparência às necessidades e à otimização de recursos; 
• reduzir os custos do projeto; 
• melhorar a qualidade dos serviços prestados; 
• investir em pesquisas para melhor gerenciamento dos resíduos gerados. 
No entanto, alguns desafios são comumente observados: 
 Garantias insuficientes de pagamento dos contratados, podendo causar menor 

interesse da iniciativa privada na prestação do serviço; 
 Problemas administrativos internos e políticos da prefeitura; 
 Fragilidade  dos municípios  em  modelar  o  negócio,  preparar  editais,  conhecer 

custos e fiscalizar os serviços. 
O lado negativo dessa modalidade ocorre caso o município não fiscalize a concessão, 
e a empresa não exerça o mínimo da condicionalidade do serviço contratado ou a 
mesma não cumpra regularmente o pagamento dos colaboradores, isso respinga 
obviamente na imagem do município na figura do gestor que contratou. 

 
 
PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) 

 
As Parcerias Público-Privadas, nesse contexto, são uma excelente modalidade a ser 
escolhida pela Administração, quando se verifica a impossibilidade de implementação 
de uma concessão sem contrapartida do ente público concedente. 
Assim, permite-se a implantação imediata de um serviço público sem que o parceiro 
público tenha que dispor de todo o capital necessário para sua estruturação e ainda 
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mantendo a atratividade do negócio para o setor privado. 
Estabelecido  pela  Lei  Federal  n°  11.079/2004,  é  um  contrato  administrativo  de 
concessão que confere maiores possibilidades de adequação por ambas as partes 
para ajustes contratuais e cobranças de desempenho. Essa abertura contribui para 
uma melhor relação entre o Poder Público (município) e o particular, já que as 
obrigações, os riscos gerados e as responsabilidades em torno do serviço são 
previamente mapeadas e divididas. 
As PPPs são realizadas mediante licitação pública de acordo com a Lei supracitada e 
só podem ser criadas para concessão de serviços ou obras públicas. 
As principais características das PPPs que as diferenciam da concessão comum são 
as seguintes: 
(i) são aplicáveis  a  contratos  superiores a  R$  20.000.000,00 (vinte  milhões de 

reais), valor de todo o período do contrato; 
(ii) a prestação dos serviços não pode ser inferior a cinco anos; 
(iii) não pode ter como objeto único o fornecimento de mão de obra, o fornecimento 

e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública. 
A PPP permite ainda que o poder público contrate o serviço de manejo de resíduos 
sólidos e imponha ao concessionário a execução de todas as obras devidas para a 
criação de infraestrutura necessária e seja responsável, pelo prazo da concessão, 
pela integridade e qualidade da obra. 
Essa modalidade visa proporcionalidade e contrapartida para a empresa parceira 
dessa empreitada. As obrigações, as responsabilidades e os riscos são previamente 
definidos entre as partes. A empresa deve possuir previamente experiência na área e 
conhecimento técnico do processo para que haja eficiência. Um instrumento capaz de 
exigir esse resultado é o estabelecimento de prazos, metas e a criação de avalição 
por indicadores de desempenho. Não se pode estabelecer a parceria sem rigor de 
controle e fiscalização. 
Um dos maiores custos no gerenciamento de resíduos sólidos do município está 
relacionado à destinação final dos rejeitos em aterros sanitários. Esse tipo de 
procedimento exige do município a necessidade de dispor de recursos, tecnologia e 
infraestrutura, os quais nem sempre estão disponíveis. 
Devido a tais exigências e necessidade de prévia experiência e conhecimento técnico 
sobre o objeto da contratação, o setor privado se adequa melhor aos requisitos 
necessários para implementação da nova atividade, de rápida adequação às leis e 
principalmente suprindo as necessidades de investimento em curto prazo. Desse 
modo, o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) é o que melhor atende às 
necessidades para que os municípios se adequem às obrigações impostas  pela PNRS. 
Outra possibilidade prevista em lei é atrelar a contraprestação pública com o alcance 
de metas de qualidade, que fará com que não só os resíduos sejam reciclados com 
máxima eficiência como o que for disposto nos aterros sanitários seja minimizado, 
considerando o custo-benefício e a progressividade das metas. 
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Porém, independente da forma de disposição final escolhida pelo município, devem 
ser elaborados ou previstos programas que incentivem a redução de geração, a 
reutilização, a coleta seletiva, a compostagem e a reciclagem de resíduos. 
Devem ser previstos também, incentivos à pesquisa e à capacitação profissional de 
técnicos municipais para participação futura nas etapas de gestão integrada da Política 
Municipal de Resíduos Sólidos. 

 
CAPÍTULO 17 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
Ao longo dos tópicos anteriores, em especial no Capítulo 15, foi apresentado um conjunto 
de sugestões com vistas a se minimizar os problemas encontrados e viabilizar o sistema 
de gestão dos resíduos sólidos urbanos. 

 
 
Porém, existem determinadas ações que, sem as quais, o adequado gerenciamento dos 
RSU fica praticamente impossível, recaindo sempre nas mesmas situações de inviabilidade 
técnica ou de inviabilidade econômico-financeira. 

 
 
Nestes itens finais, o Plano se propõe a reapresentar os pontos cruciais que devem ser 
enfocados pela atual gestão, com os seguintes objetivos: 

 
 Reduzir (se possível eliminar) o déficit orçamentário do manejo de Resíduos 

Sólidos Urbanos, seja através do aumento de receita para a gestão dos RSU, seja 
através da redução dos custos operacionais com a coleta, o transporte e a destinação 
final dos RSU; 

 
 Eliminar os riscos de dependência de unidades localizadas em outros municípios, 

se possível com a introdução de novas tecnologias com aproveitamento da fração 
orgânica dos RSU e com geração de energia elétrica, de modo a assegurar que as 
operações de manejo dos RSU sejam independentes de decisões políticas de outros 
municípios e até mesmo de situações técnicas alheias à intervenção da Prefeitura de 
Duque de Caxias. 

 
 
O detalhamento destes pontos cruciais está desenvolvido nos tópicos a seguir, porém, 
antes de se passar à apresentação deste detalhamento, convém mostrar que tais pontos, 
sem exceção, são de implementação imediata e, mais importante ainda, a maior 
parte deles pode ser implementada sem qualquer custo para o Município. 

 
 
17.1 AUMENTO DE RECEITA 

 
 
Das formas de aumento da receita a partir da cobrança da Taxa de Coleta de Lixo 
Domiciliar, duas podem ser efetivadas imediatamente e não têm custo para a Prefeitura. 
São elas: 
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Cobrar a incidência da TCDL sobre terrenos não edificados, já que o artigo 182 da 

Lei Municipal n° 1.664 de 28 de novembro de 2002 (Código Tributário Municipal de 
Duque de Caxias) assim o permite, como se mostra através da transcrição do mesmo: 
“Contribuinte da Taxa é o proprietário ou o titular do domínio útil ou o possuidor, a 
qualquer título, de imóvel alcançado pelo serviço, edificado ou não, que constitua 
unidade autônoma”. (grifo nosso) 

 

Como atualmente existem 112.336 terrenos não edificados, inscritos no cadastro da 
SMF, assumindo, por baixo, um valor médio da TCDL de R$ 100,00 (cem reais) por 
ano, obter-se-ia uma arrecadação adicional mínima de R$ 11.233.600,00 (onze 
milhões, duzentos e trinta e três mil e seiscentos reais). Este montante representaria 
uma redução de 18,0% no déficit referente ao manejo de RSU. 

 
 
Aumentar as faixas de cobrança para terrenos industriais com mais de 1.000 m² 

de área construída, já que se constatou a presença de um significativo número de 
indústrias com área construída acima dos 1.000 m² e com tendência de que este 
número aumente cada vez mais, já que Caxias está se transformando no centro de 
logística de distribuição de produtos, com a construção de galpões cada vez maiores, 
graças à sua localização estratégica e à extensa malha rodoviária que cerca e cruza o 
Município. 

 

Como se viu no Item 12.4, a sugestão é de se incluir mais 4 faixas de cobrança 
estipulando valores mais elevados para os terrenos maiores, chegando a considerar 
terrenos com mais de 20.000 m² de área construída. 

 

Assumindo-se que esta elevação de preço da TCDL fosse caracterizada pelo valor 
médio de 4.000 VR (valor de referência) por ano, a arrecadação adicional mínima 
seria de R$ 1.336.000,00 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil), que reduziria o 
déficit do manejo de RSU em mais 2%. 

 
 
As duas outras formas são um pouco mais demoradas e podem representar algum custo 
para a Prefeitura, pois a primeira delas depende da atualização do cadastro imobiliário do 
Município com o correspondente aumento de receita proveniente da cobrança da TCDL 
sobre os novos imóveis cadastrados, enquanto a segunda depende de uma cuidadosa 
revisão nas isenções tributárias concedidas, o que pode, inclusive, custar dividendos 
políticos. 

 
 
17.2 REDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS 

 
 
É de fácil compreensão que só existem duas maneiras de se eliminar um déficit: ganhando 
mais (o que já foi visto no tópico anterior) ou gastando menos; proposição apresentada 
nos tópicos a seguir. 
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Como já se pode comentar em capítulos anteriores, a gestão de resíduos sólidos 
municipais de Caxias pode e deve sofrer alguns poucos ajustes com vistas a otimizar 
seus procedimentos operacionais. Dentre estes ajustes reforçamos os seguintes pontos: 

 
Aumentar  a  fiscalização  sobre  os  estabelecimentos  Grandes  Geradores,  se 

necessário remanejando pessoal da área administrativa para o setor de fiscalização. 
 

Tal procedimento evitaria que a municipalidade coletasse, transportasse e destinasse 
os resíduos de empresas que, por lei, seriam obrigadas a gerenciar seus próprios 
resíduos. 

 

Assumindo que, numa fase inicial a Prefeitura deixasse de coletar 100 t de RSU por 
dia e sabendo que o custo da coleta está na faixa dos R$ 185,00/t (cento e oitenta e 
cinco reais por tonelada), a economia feita com a coleta seria de R$ 555.000,00 
(quinhentos e cinquenta e cinco mil reais) por mês. 

 

Somando-se a este valor o custo do transporte e destinação final, que atualmente é 
de R$ 62,11 (sessenta e dois reais e onze centavos) por tonelada, teríamos uma 
economia adicional de R$ 186.330,00 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e trinta 
reais), totalizando R$ 741.330,00/mês (setecentos e quarenta e um mil, trezentos e 
trinta reais mensais). 

 

Esta redução de custo representaria uma diminuição de 11,3% no déficit de 
manejo dos RSU, estimado em R$ 78.867.349,00 (setenta e oito milhões, oitocentos 
e sessenta e sete mil e trezentos e quarenta e nove reais), ou seja 81,6% do custo de 
manejo dos RSU. 

 
 
Criação de um sistema gratuito para coleta de RCC de Pequenos Geradores, tipo 

Disque Entulho. 
 

É de conhecimento do meio técnico que o lixo lançado ao chão custa de duas a três 
vezes mais para ser coletado que o lixo ofertado em condições regulares, ou seja, a 
coleta destes resíduos custa ao Município, no mínimo, o valor de R$ 370,00/t 
(trezentos e setenta reais por tonelada). 

 

Por outro lado, também é de conhecimento geral que a maior parte dos RCC gerados 
em Duque de Caxias acaba sendo coletado como lixo público. Admitindo que somente 
10% das 400 t/dia de RCC coletadas seja lançada ao solo, a economia feita com a 
coleta seria de, pelo menos: 40 t/dia x (R$ 370,00 – R$ 185,00) = R$ 7.400,00/dia ou 
ainda o montante de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais) por mês, o que 
representaria uma redução de 3,4% no déficit de manejo dos RSU. 

 
 
Licitar a implantação de uma área para beneficiamento de RCC, pagando ao 

operador a quantia de R$ 20,00/t (vinte reais por tonelada). 
 

 

509 
 

Conforme visto no Capítulo 8, o Município coleta, atualmente, 400 t/dia de RCC. Deste 
total, 25% são encaminhados para uma cooperativa, sem custo, mas o restante acaba 
parando no aterro sanitário de Nova Iguaçu. 
Admitindo que, após a licitação, a totalidade do RCC seja enviada para a nova área, a 
economia feita seria igual a: 300 t/dia x (R$ 62,11 – R$ 20,00) – 100 t/dia x R$ 20,00; 
o que corresponde a uma economia diária de R$ 10.633,00 (dez mil, seiscentos e 
trinta e três reais) ou ainda: R$ 318.990,00/mês. 

 

Esta redução de custo representaria uma diminuição de 4,9% no déficit de 
manejo dos RSU. 

 

Além disto, esta medida ainda proporcionaria uma economia indireta que seria a 
aquisição de peças de concreto pré-moldado a preços inferiores ao do mercado 
regional. 

 
 
Como se vê, a simples implementação destas três medidas proporcionaria ao Município 
uma economia anual de R$ 15.387.840,00 (quinze milhões, trezentos e oitenta e sete mil 
e oitocentos e quarenta reais), correspondendo a uma redução de quase 20% no déficit 
operacional de manejo dos RSU. 

 
 
Importante frisar que, de todas as três medidas a serem implementadas, apenas a segunda 
teria necessidade de um pequeno investimento na aquisição de caminhões basculantes 
(no máximo 3 unidades) que passariam a fazer a coleta dos RCC nas casas dos 
moradores. As demais medidas dependem apenas de remanejamento e redirecionamento 
das equipes atuais. 

 
 
17.3 ELIMINAÇÃO DE RISCOS DE DEPENDÊNCIA 

 
 
No Item 9.2 do presente Plano, foi levantado o problema da fragilidade do atual sistema 
de disposição final dos resíduos sólidos de Duque de Caxias, onde chamamos a atenção 
para a permanente dependência comercial e política de se estar dispondo os resíduos em 
outro município. 

 
 
Neste mesmo item se evidenciou que não se trata somente de condicionantes comerciais 
e políticas; há também a dependência técnica que pode, de um momento para outro, 
interromper a operação da unidade em função de diversos fatores, dentre os quais 
ressaltamos: 

 

• Acidentes ambientais; 
 
• Fechamento, mesmo que temporário, em decorrência de má operação; 

 
• Encerramento da vida útil do aterro utilizado. 

 
 
As consequências de uma interrupção inesperada na disposição final dos RSU de uma 
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cidade são muitas, mas nenhuma se compara à imediata repercussão financeira que irá 
ocorrer. 
O aumento do custo operacional irá acontecer desde a coleta regular, com provável 
rerroteirização dos veículos compactadores, passando pela renegociação do preço do 
transporte (pois é quase certo que o novo aterro será mais distante) e culminando com a 
difícil negociação do novo local de disposição final, sujeito a injunções políticas, além de 
preços majorados. 

 
 
Portanto, torna-se imperioso que a Administração Pública tenha, desde já, uma 
solução alternativa para o caso de o aterro atualmente em uso tiver suas atividades 
paralisadas ou simplesmente fechar suas portas. 

 
 
Porém, a fragilidade de se dispor resíduos em outro município não se prende somente ao 
local da disposição final. Tendo em vista que, normalmente o aterro sanitário estará a 
uma distância considerável do centro geométrico de coleta, transportar os resíduos com 
veículos compactadores seria tecnicamente inadequado e economicamente inviável. 

 
 
Desta forma, o sistema terá que contar, necessariamente, com uma ou mais estações de 
transferência, criando um ou mais pontos de fragilidade (sem falar no aumento de custo). 

 
 
E porque as ETR’s são pontos de fragilidade? É fácil de se explicar. 

 
 
Pelo tipo de operação realizada na unidade, as ETR’s são consideradas unidades 
operacionais de baixo impacto ambiental e, como tal, podem ser licenciadas e fiscalizadas 
pela área de meio ambiente do próprio município (se houver convênio firmado entre o 
INEA e a Prefeitura, como é o caso de Duque de Caxias). 

 
 
Este fato gera uma enorme dicotomia difícil de ser gerenciada, pois, se a Secretaria de 
Meio Ambiente pune e interrompe as atividades da ETR, ela estará prejudicando a 
Prefeitura que não poderá enviar seus resíduos para o aterro; e, se ela não pune e deixa 
a operadora executar as atividades de forma deficiente, estas deficiências irão 
aumentando cada vez mais (para reduzir os custos operacionais) e a Prefeitura sofrerá os 
prejuízos das reclamações da população das vizinhanças. 

 
 
Resumindo: em qualquer das situações a Prefeitura sairá perdendo, seja através de 
prejuízos financeiros, seja através de perdas políticas. 

 
 
Por outro lado, as operações da ETR podem ser paralisadas a qualquer momento por 
fiscais federais ou estaduais. Neste caso, mesmo que o aterro continue operando, a 
Prefeitura fica sem uma forma econômica de enviar seus resíduos para disposição final, 
sendo obrigada a transportar o lixo domiciliar com os próprios caminhões compactadores, 

 

511 
 

onerando em muito o custo do transporte e ainda prejudicando a atividade da coleta 
regular. 

 
Portanto, recomenda-se que a alternativa escolhida seja local, eliminando a 
necessidade de estações de transferência. 

 
 
Para finalizar, reforçamos a recomendação de se elaborar, o mais rápido possível, 
um edital com vistas a selecionar empresas interessadas em implantar uma solução 
de destinação final em território de Duque de Caxias, sem ônus para a Prefeitura, 
com preferência para as empresas que aportem novas tecnologias de aproveitamento da 
fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, como incineração “mass burning”, hidrólise 
ácida, biodigestão, pirólise, gaseificação ou carbonização. 

 
 
17.4. CRIAÇÃO DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 

 
 
Tendo em vista que o manejo dos RSU é uma atividade regida por princípios bastante 
distintos daqueles que norteiam as atividades de suprimento de água potável e de coleta 
de esgotos sanitários, que são contemplados na Lei Municipal n° 2.826 de criação da 
CASDUC – Central de Águas e Saneamento de Duque de Caxias, conforme já citado no 
capítulo 15 deste PMGIRS, é recomendável que a responsabilidade pelo manejo dos 
RSU seja da alçada de uma entidade a parte. 

 
 
Considerando que as atividades inerentes à limpeza urbana são extremamente 
dinâmicas, muitas vezes exigindo soluções emergenciais, recomenda-se que a gestão 
dos RSU seja exercida por um organismo com maior agilidade na tomada de decisões, 
propiciando uma maior eficiência e eficácia na prestação dos serviços, o que seria mais 
facilmente alcançado por uma estrutura de administração indireta, como uma Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana de Duque de Caxias, do tipo da COMLURB do Rio de 
Janeiro ou da CLIN de Niterói. 

 
 
Para tal seriam necessárias as seguintes ações imediatas: 

 
 
 REVISÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.826, de 06 de janeiro de 2016, retirando do texto todas 

as referências relativas à limpeza pública e ao manejo dos resíduos sólidos urbanos. 
 

 Encaminhamento à Câmara Municipal de Projeto de Lei de criação da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana de Duque de Caxias - LIMPEDUC, definindo sua 
estrutura e especificando e regulamentando suas atividades. 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 7.518, DE 3 DE MARÇO DE 2020.       
 

Altera o Decreto n° 7.399, de 27 de 

setembro de 2019, que declara de 

utilidade pública, para fins de 

desapropriação, o imóvel que menciona. 

 
 

               O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere a 
Lei Orgânica deste Município, 

 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/002164/2019, 
 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º O Decreto n° 7.399, de 27 de setembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 

“Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, 

amigável ou judicial, a título precário, nos termos da letra “i” do art. 5º do 

Decreto-Lei n. º 3.365, de 21 de junho de 1941, um imóvel com área total de 

35m², situado na Avenida Luís Carlos Prestes - 3° Distrito deste Município. ” 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 3 de março de 2020. 

 
 
 
 

WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 

 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 
GABINETE DO PREFEITO 

  

 

 
 

DECRETO Nº 7.519, DE 3 DE MARÇO DE 2020. 

 
Define o zoneamento ZH8 para a área que delimita. 

 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso da atribuição que lhe confere o               

art. 8º, XVIII, da Lei Orgânica deste Município, e o Art. 2° do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho de 
1941, 

Considerando o Processo Administrativo nº 007/000276/2019, 
 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica declarado que, a área delimitada a leste pelo Rio Capivari, ao sul pelo bairro 
Parque Capivari, ao norte pelo bairro Mantiquira e a oeste pela Rodovia Pastor Lourival Machado (antiga 

Estrada Rio D’Ouro), pertencente, por força da Lei Complementar n° 1, de 31 de outubro de 2006  (Lei 

do Plano Diretor Urbanístico), ao macrozoneamento Zona de Ocupação Controlada (ZOC), passa a 

utilizar os parâmetros urbanísticos da Zona Habitacional de 8ª Categoria (ZH8), estabelecidos no Decreto 
n° 4.590, de 14 de março de 2005, sendo apresentado no anexo único deste Decreto o mapa 

identificando esta área do zoneamento (ZH8). 

Art. 2º Deverá ser atendido o que a Lei do Plano Diretor, especialmente no que diz em relação 
às restrições de uso e ocupação definidas para as áreas acima da cota. 

Art. 3º Deverão ser atendidos os dispositivos legais relativos ao uso e à ocupação desta área, 

oriundos de todas esferas de governo, em especial aquelas que tratam de questão ambiental. 

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 3 de março de 2020. 

 

 

 
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 7.519, DE 3 DE MARÇO DE 2020. 

 
 
 

PORTARIA N.º 330/GP/2020
Nomeando, a contar de 05 de março de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei nº 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias,  FABRICIO GASPAR RODRIGUES, matrícula 39073-9, 
para exercer ao Cargo em Comissão de Procurador Geral, símbolo 
SS, código C-1.0/0, da Procuradoria Geral do Município, na vaga 
decorrente da exoneração de Amaury Lopes de Almeida.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 331/GP/2020
Exonerando, a pedido, a contar de 05 de março de 2020, 
AMAURY LOPES DE ALMEIDA NOGUEIRA, matrícula 
35244-6, do Cargo em Comissão de Procurador Geral, símbolo 
SS,  código C-1.0/0, da Procuradoria Geral do Município. 
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 332/GP/2020
Exonerando, a pedido, a contar de 09 de março de 2020, 
MAURICIO GOMES VIEIRA, matrícula 35763-4, do Cargo em 
Comissão de Consultor Jurídico Geral do Município, símbolo SB, 
código C-2.1/0, da Procuradoria Geral do Município.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 333/GP/2020
Retificando para DENISE IBIAPINA MELO DE JESUS, o nome 
constante na Portaria nº 282/GP/2020, no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 334/GP/2020
Exonerando, a contar de 26 de fevereiro de 2020, BRUNA 
SILVA GONÇALVES CASTILHO, matrícula 37327-3, do Cargo 
em Comissão de Assistente Executivo, Símbolo CC/2+ST(50%), 
V-255.0/3, da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 335/GP/2020
Exonerando, a contar de 26 de fevereiro de 2020, KAREN 
DANTAS ALMEIDA DA CUNHA, matriculo 38369-3, do Cargo 
em Comissão de Analista de Controle, Símbolo CC/2+ST(10%), 
K-17.0/2, da Secretaria Municipal de Controle Interno.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 336/GP/2020
Exonerando, post-mortem, a contar de 08 de fevereiro de 
2020, NANCY COSTA SILVA, matrícula 37.087-8, do Cargo 
em Comissão de Consultor Técnico, Símbolo CC/2+ST(60%), 
B-1.1./1, do Gabinete do Vice-Prefeito.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 337/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de fevereiro de 2020, CARLOS 
ALBERTO DA SILVA, matrícula 37525-0, do Cargo em 
Comissão de Assistente Operacional, Símbolo CC/3, P-105.0/0, 
da Secretaria Municipal de Obras.
Em 05/03/2020.
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PORTARIA N.º 338/GP/2020
Exonerando, a contar de 01 de fevereiro de 2020, MARIA 
HENRIQUE SEDANO DUARTE, matrícula 38113-6, do Cargo 
em Comissão de Chefe da Divisão de Limpeza Urbana, Símbolo 
CC/3, P-133.0/3, da Secretaria Municipal de Obras.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 339/GP/2020
Exonerando, a contar de 25 de fevereiro de 2020, ELIANE 
GLORIA BENEVENUTO DE ALBUQUERQUE, matrícula 
36911-0, do Cargo em Comissão de Assessor Parlamentar, 
Símbolo CC/1+ST(70%), H-16.0/5, da Secretaria Municipal de 
Governo.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 340/GP/2020
Nomeando, a contar de 25 de fevereiro de 2020, de acordo 
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei nº 1.506/00 
– Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Duque de Caxias,  LUIZ PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA, 
matrícula 39063-1, para exercer ao Cargo em Comissão de 
Assessor Parlamentar, símbolo CC/1+ST(70%), código H-16.0/5, 
da Secretaria Municipal de Governo, na vaga decorrente da 
exoneração de Eliane Gloria Benevenuto de Albuquerque.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 341/GP/2020
Exonerando, a contar de 12 de fevereiro de 2020, THIAGO 
SILVA DE ALMEIDA, matrícula 36083-0, do Cargo em Comissão 
de Coordenador de Atendimento ao Trabalhador e Relações 
Trabalhistas, Símbolo CC/2, U-7.0/0, da Secretaria Municipal de 
Trabalho, Emprego e Renda.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 342/GP/2020
Nomeando, a contar de 12 de fevereiro de 2020, de acordo 
com o que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei nº 1.506/00 
– Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de 
Duque de Caxias, FRANCIELE DE FARIA DA SILVA, matrícula 
39062-3, para exercer ao Cargo em Comissão de Coordenador de 
Atendimento ao Trabalhador e Relações Trabalhistas, símbolo 
CC/2, código U-7.0/0, da Secretaria Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda, na vaga decorrente a exoneração de Thiago 
Silva de Almeida.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 343/GP/2020
Nomeando, a contar de 26 de fevereiro de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei nº 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias,  BRUNA SILVA GONÇALVES CASTILHO, matrícula 
37327-3, para exercer ao Cargo em Comissão de Coordenador 
Administrativo, símbolo CC/2+ST(50%), código H-32.0/1, da 
Secretaria Municipal de Governo, em sua primeira ocupação.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 344/GP/2020
Nomeando, a contar de 26 de fevereiro de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei nº 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias,  KAREN DANTAS ALMEIDA DA CUNHA, matrícula 
38369-3, para exercer ao Cargo em Comissão de Assistente 
Executivo,  símbolo CC/2+ST(10%), código V-255.0/3, da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, na vaga decorrente 
a exoneração de Bruna Silva Gonçalves Castilho.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 345/GP/2020
Nomeando, a contar de 08 de fevereiro de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei nº 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias,  VIVIAN DE ASSIS COSTA, matrícula 38753-3, para 
exercer ao Cargo em Comissão de Consultor Técnico,  símbolo 
CC/2+ST(60%), código B-1.1/1, da Gabinete do Vice-Prefeito, na 
vaga decorrente a exoneração de Nancy Costa Silva.
Em 05/03/2020.

PORTARIA N.º 346/GP/2020
Nomeando, a contar de 11 de janeiro de 2020, de acordo com o 
que dispõe o Inciso II, do Artigo 9º, da Lei nº 1.506/00 – Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Duque de 
Caxias,  ANDREA SANTOS SILVA, matrícula 39069-0, para 
exercer ao Cargo em Comissão de Diretor do Abrigo “Casa 
Comunitária”,  símbolo CC/2, código J-17.0/0, da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e Diretos Humanos, na vaga 
decorrente a exoneração de Carla Maria Alves Simplício.

PORTARIA N.º 347/GP/2020
Exonerando, a pedido, a contar de 13 de dezembro de 2019, 
o(a) servidor(a) WANDO RODRIGUES FORTES, matrícula n.º 
36991-8, lotado(a) na SMUH, conforme Processo Administrativo 
n.º 008/007129/2019.
Em 05/03/2020.

Concessão de GST
Processo Administrativo n.º 003/000743/2019
DEFIRO
Em 06/08/2019.

WASNIGTON REIS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

ATOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

P R E F E I T U R A
DUQUE DE

*  CAXIAS PRO CURADO RIA  
G ER A L DO MUNICÍPIO

PORTARIA n° Og/PGM-PROT-PGM/2020

Exonera o Diretor para a gestão do 

FEPGM/DC.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, com fundamento no artigo 8o 
da Lei Municipal n° 2875, de 28 de dezembro de 201 7,

RESOLVE:

Art. Io Exonerar o servidor DIEGO DA SILVA, Coordenador do Contencioso 

Cível, matrícula n° 37.052-5, do cargo de Diretor para a gestão do Fundo Especial de 

Honorários Advocatícios da Procuradoria Geral do Município - FEPGM/DC. a contar de 

03 de março de 2020.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 03,de março de 2020.

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Recebido por:_____i ^ — _____

Data: flG IC \  12 o  às________

BOLETIM:________lalU 3 ____

Praça Roberto Silveira, 31, 3e andar, Jardim 25 de Agosto 
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000 
Telefone: (021) 2672-8820 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE CONTROLE INTERNO

PORTARIA N.º 198/SMA/2020
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 6.549 (seis mil, quinhentos 
e quarenta e nove) dias de serviços prestados a entidade(s) 
vinculada(s) à Previdência Social, pelo(s) servidor(a) SILVIA 
MORAES DE OLIVEIRA, matrícula n.º 17367-5, lotado(a) na 
SMSDC, no(s) período(s) de 01 de abril de 1986 a 06 de junho 
de 1989, 12 de setembro de 1989 a 31 de dezembro de 1990 e 04 
de janeiro de 1991 a 22 de junho de 2004, conforme Processo n.º 
008/006817/2019.
Em 04/03/2020.

PORTARIA N.º 199/SMA/2020
Averbando, com base no inciso III do artigo 84 da Lei n.º 
1.506/2000, para fins de aposentadoria, 1.095 (mil e noventa e 
cinco) dias de serviços prestados a entidade(s) vinculada(s) à 
Previdência Social, pelo(s) servidor(a) CARLOS AUGUSTO 
CERDEIRA CAMPOS, matrícula n.º 11030-0, lotado(a) na SME, 
em função inerente a de Magistério – Professor, no(s) período(s) 
de 01 de março de 1983 a 28 de fevereiro de 1986, conforme 
Processo n.º 51.603/2017.
Em 04/03/2020

PORTARIA N.º 200/SMA/2020
Desaverbando, 1.052 (mil e cinquenta e dois) dias de serviços 
prestados a entidade(s) vinculada(s) à Previdência Social, 
averbados pela Portaria nº 4.185/SMA/1999, pelo(s) servidor(a), 
MAICKLAINE DE SOUZA DA SILVA, matrícula n.º 10727-4,  
referentes ao (s)  período(s) de 16 de março de 1992 a 31 de janeiro 
de 1995, mantendo-se averbados 350 (trezentos e cinquenta) dias  
constantes na mencionadas Portaria referentes ao(s) período(s)  
de 22 de fevereiro de 1991 a 06 de fevereiro de 1992, ambos os 
períodos citados em função inerente à de Magistério – Professor, 
conforme Processo n.º 2019.1034.801712PA anexo aos de 
números 79/2017-IPMDC, 67.649/2012 e 33.052/1999.
Em 04/03/2020.

PORTARIA N.º 201/SMA/2020
Cessando os efeitos, a contar de 08 de novembro de 2019, da 
Portaria n.º 585/SMA/2019, que concedeu 04 (quatro) anos 
de Licença sem Vencimentos ao(a) servidor(a) ALINE DE 
ALVERNAZ BRANCO FERRAZ, matrícula n.º 25076-0, 
lotado(a) na SME, conforme Processo nº 010/002490/2019. 
Em 04/03/2020.

PORTARIA N.º 202/SMA/2020
Averbando, a contar de 24 de fevereiro de 2017, com base 
no inciso I do artigo 84 da Lei n.º 1.506/2000, para fins de 
aposentadoria, 1.797 (mil, setecentos e noventa e sete) dias de 
serviços prestados à Prefeitura Municipal da Cidade do Rio de 
Janeiro, pelo(s) servidor(a) CARLOS AUGUSTO CERDEIRA 
CAMPOS, matrícula n.º 11030-0, lotado(a) na SME, em função 
inerente à de Magistério – Professor, no(s) período(s) de 27 de 
fevereiro de 1991 a 29 de  janeiro de 1996, conforme Processo n.º 
51.603/2017. 
Em 04/03/2020.

APOSTILA N.º 05/SMA/2020
Em virtude da servidora CAROLINA MOREIRA DE CASTRO, 
matrícula nº 17665-3, lotada na SMSDC (Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil), haver CONTRAÍDO NÚPCIAS em 
13/12/2013, passando a assinar, CAROLINA MOREIRA DE 
CASTRO SILVEIRA, mandei lavrar a presente Apostila, a qual 
assino, para que produza os devidos e legais efeitos, conforme 
ficou apurado no Processo nº 000/050646/2017.
Em 04/03/2020.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

TERMO DE HOMOLOGACÀO/RATÍFÍCACÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO N.°005/000050/2019

OBJETO: PARTICIPAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, NO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAIS, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

AMPARO LEGAL: Artigo 25, II, da Lei Federal n.° 8.666/1993, com fulcro no
parecer n° 040/2020/CTCC/PGM.

VALOR TOTAL DO R$ 5.180,00 (CINCO MIL CENTO E OINTENTA REAIS)
CONTRATO:

Tendo transcorrido regularmente o Processo Administrativo em referência, depois de 
cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação na Lei Federal 
n.° 8.666/1993, demais legislações pertinentes à espécie e conforme parecer jurídico exarado 
pela ASSJUR/SECID, HOMOLOGO o procedimento em epígrafe, declarando credenciada a 
empresa SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA. nos valores e especificações 
abaixo indicados:

EMPRESA: SUPREME CAPACITAÇAO E TREINAMENTO LTDA
CNPJ: 34.370.234/0001-42 Telefone / Fax: 

(61) 3962-4401
Endereço:Q SCS, QD 01 BLOCO E ENTRADA 30 
EDIFÍCIO CEARA, S/N SALA 172. ASA SUL-  
BRASÍLIA-DF.

E-mail:

VALOR TOTAL: 5.180,00 (CINCO MIL CENTO E OINTENTA REAIS)
_1_____ ,___ 1 _

Duque de Caxias, 04 de março de 2020.

TTátrdíífEelix Ferfeira
Subsecretário Municipal de Controle

f  PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
\ Recebido por:

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
 DE ADMINISTRAÇÃO

#

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N.° /SMA/2020

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE DUQUE DE
CAXIAS, nos termos do Decreto n.° 3562 de 23 de fevereiro de 2000,

AVERBAR, a contar de 22 de fevereiro de 2017, com base no inciso I do artigo 84 

da Lei n°. 1.506/2000, para fins de aposentadoria, 4.113 (quatro mil, cento e treze) 

dias de serviços prestados à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo(a) 

servidor(a) SONIA MARIA DOS SANTOS, matrícula n° 08048-8, lotado(a) na 

SMSDC, no(s) período(s) de 01 de janeiro de 1978 a 06 de março de 1991, 

acrescidos de 317 (trezentos e dezessete) dias consoante disposto no artigo 11, 

inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria MPS n° 154/2008, computando ainda o período 

anteriormente averbado e constante no verso da respectiva Certidão de Tempo de 

Contribuição correspondente a 591 (quinhentos e noventa e um) dias de serviços 

prestados ao Município do Rio de Janeiro como contratada, referente ao período de 

13 de maio de 1976 a 31 de dezembro de 1977, conforme Processo n.° 

51.518/2017.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, em 1 1  de ( r  P _____ de 2020.

RESOLVE:

FRANCISCO COSTA KLAYN 
Secretário Publicado no Boletim Oficial I

** S JL JLSLL J j
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APOSTILA N.º 06/SMA/2020
Em virtude da servidora LUCIANA VICTOR BARRETO, 
matrícula nº 10609-8, lotada na SME (Secretaria Municipal de 
Educação), haver CONTRAÍDO NÚPCIAS em 01/02/2006, 
passando a assinar, LUCIANA VICTOR BARRETO FEIO, 
face averbação do nome proferida em 09/06/2014, mandei 
lavrar a presente Apostila, a qual assino, para que produza os 
devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado no Processo nº 
008/001578/2019.
Em 04/03/2020.

APOSTILA N.º 07/SMA/2020
Em virtude da servidora MARIA ELIZABETE GOMES BESSA 
LIMA, matrícula nº 10655-5, lotada na SME (Secretaria Municipal 
de Educação), passando a assinar-se, MARIA ELIZABETE 
GOMES BESSA em virtude da Averbação de Divórcio, datada de 
14/11/2006, mandei lavrar a presente Apostila, a qual assino, para 
que produza os devidos e legais efeitos, conforme ficou apurado 
no Processo nº 000/022760/2016.
Em 04/03/2020.

2ª CPIA – Comissão Permanente de Inquérito Administrativo

1ª PUBLICAÇÃO

2 5 CPIA-SMA/PMDC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2? CPIA-COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO
PROCESSO N? 55789/2017

Proc.
Fls. Rub.

EDITAL

O Presidente da 2̂  Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo, pelo presente Edital, CONVOCA o Senhor SÉRGIO 
MACHADO DA SILVA, Professor I, matrícula 20108-2, que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para que possa 
apresentar defesa no processo Administrativo n̂  55789/2017, 
devendo comparecer no prazo de 15 (quinze ) dias, a contar da 
data de publicação do presente Edital, na sala de reuniões da 
CPIA situado no prédio da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, localizado na Alameda Dona Esmeralda, 206 Jardim 
Primavera-Duque de Caxias, implicando o seu não
comparecimento, em REVELIA e no prosseguimento dos 
trabalhos da 29 Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo.

Duque de Caxias, 03 de março 2020

Presidente 23CPIA

Publicado rc Boletim Oficisi

II CPIA, Alameda Dona Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -RJ, CEP 25.215-260, email:
2cpiasma@duquedecaxias.rj.gov.br.

MD Prefeito Municipal
2 a CPIA-SMA/PMDC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2̂  CPIA -  COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO
PROCESSO N3 53835/2018

Proc.
Fls. Rub.

EDITAL

O Presidente da 2- Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo, pelo presente Edital, CONVOCA a Senhora TANIA 
BATISTA SALVADOR, Professora II, matrícula 160783, que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, para que possa 
apresentar defesa no processo Administrativo nQ 53835/2018, 
devendo comparecer no prazo de 15 (quinze ) dias, a contar da 
data de publicação do presente Edital, na sala de reuniões da 
CPIA situado no prédio da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, localizado na Alameda Dona Esmeralda, 206 Jardim 
Primavera-Duque de Caxias, implicando o seu não
comparecimento, em REVELIA e no prosseguimento dos 
trabalhos da 2q Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo.

Duque de Caxias, 03 de março 2020

Presidente 2§CPIA

II CPIA, Reunião às terças-feiras,
Alameda Dona Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -RJ, CEP 25.215-260, email:
2cpiasma@duquedecaxias.rj.gov.br.

2  ̂CPIA-SMA/PMDC

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
23 CPIA -  COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO
PROCESSO N3 56159/2017

Proc.
Fls. Rub.

EDITAL

O Presidente da 2̂  Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo, pelo presente Edital, CONVOCA o Senhor 
LEONARDO CORDEIRO DE CARVALHO, Médico, matrícula 22426- 
6, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para que possa 
apresentar defesa no processo Administrativo ng 56159/2017, 
devendo comparecer no prazo de 15 (quinze ) dias, a contar da 
data de publicação do presente Edital, na sala de reuniões da 
CPIA situado no prédio da Prefeitura Municipal de Duque de 
Caxias, localizado na Alameda Dona Esmeralda, 206 Jardim 
Primavera-Duque de Caxias, implicando o seu não 
comparecimento, em REVELIA e no prosseguimento dos 
trabalhos da 2Ç Comissão Permanente de Inquérito 
Administrativo.

Duque de Caxias, 03 de março 2020
í \

Marilda de Paula e Silva
Matrícula: 04983-6 
Presidente 25CPIA

i Ia

II CPIA, Alameda Dona Esmeralda, n° 206, Jardim Primavera, Duque de Caxias -RJ, CEP 25.215-260, email:
2cpiasma@duquedecaxias.rj.gov.br.

FRANCISCO COSTA KLAYN
Coordenador da CPIA
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITU RA M UN ICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 
GERÊNCIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

SEC R E TA R IA  Du OURA; ,

P O R T A  RI A  N.° 023/2020 - SMO

Delega competência ao Subsecretário 
Operacional da Secretaria Municipal 
de Obras de Duque de Caxias.

O Secretário Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, no uso de 
suas atribuições legais;

DETERMINAR, que o SR. VALBER RODRIGUES JANUÁRIO, matrícula: 35.177-6 
Subsecretário Operacional desta Secretaria Municipal de Obras ficará responsável em 
assinar por este Secretário que subscrever durante o período de gozo de férias de 
03/03/2020 a 02/04/2020.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
revogadas as disposições em contrário.

Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de 

Caxias, 03 de março de 2020.

R E S O L V E :

Secretário Municipal de Obras 
Matrícula: 35.145-8

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Recebido por:

Data: C h »o X /■Uo  i
BOLETIM:_______

ACS/acs

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Estado do Rio Janeiro

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 
Secretaria Municipal de Educação

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

PORTARIA N° 10/2020

Dispõe sobre eliminação de candidato do 

Concurso Público -  Edital SME n" 

001/2015 após convocação em atendimento 

ao Processo Judicial nu 0061716- 

67.2017.8.19.0021.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e, em 
conformidade com o Artigo 13 da Lei Municipal 1.506/2000, RESOLVE:

Art.l°- Tornar pública a eliminação dos candidatos convocados através da Portaria n" 02 de 28 

de janeiro de 2020, abaixo relacionados, do Concurso Público para o Magistério em decorrência do não 
comparecimento na data determinado por esta Secretaria para apresentação dos requisitos exigidos no item 
10.4.1 do Edital n° 001/2015 do certame supracitado.

Classificação N o m e  do C a n d id a to Cargo D is t r i t o C o ta s

198° Patncia Alves Freitas Da Silva Pll 1 AMPLA

22° Ricardo do Nascimento Baptista Pll 1 PCD

10° Elza Helena Soares PI - INGLÊS 1 AMPLA

18° Flora Garcia Sette PI-PORTUGUÊS 3 AMPLA

Art. 2" - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 04 de março de 2020.

n)
CLAUDIA DE XRAÚJO VIANA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO * 4 #  ^
Matrícula n” 13.144-5 \ \ y  - 2 ^ “ <

■

FROT /COLO DE RECEÇiMENTO I
!

-  — — — i
.. CC- c  i  2  o  ________ I

I BOLETIM: _______ Í . 5 - Í 3 . ----- I Secretaria Municipal de Educação
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120

Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação

PORTARIA N° 11/2020

Dispõe sobre reconhecimento de desistência 

de candidato aprovado no Concurso 

Público -  Edital SME n° 001/2015.

CONSIDERANDO, a Portaria de Convocação n° 090 de 27/12/2019, referente ao Concurso 
Público, Edital 001/2015, a SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições 
legais e. em conformidade com Artigo 1 da Lei n° 2966 de 14 de junho de 2019. RESOLVE:

A rt.l0- Reconhecer e tornar pública a desistência dos candidatos convocados através da Portaria

supracitada, abaixo relacionados, do Concurso Público para o Magistério, em decorrência do não 
comparecimento na Secretaria Municipal de Administração, em consonância com os dispositivos legais 
sobreditos.

Classificação Nome do candidato Cargo Distrito Cotas

310° Daniele Milan Da Silva Pll 2 AMPLA

8o Vanessa Coutinho De Matos E Mattos PI - CIÊNCIAS 3 AMPLA

Art. 2" - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 04 de março de 2020.

6 (xKoA0, 
CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA ^  ^

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇjttÔ^V^
Matrícula n° 13.144-5 o\

\ .yi\v ,  V’

Secretaria Municipal de Educação

j PROTOCOLO DE RECEBIMENTO !
Re-cabido por:   j .  ,  ̂ ________

Data: .0 Ç../p3 '£ o ._  ••________  j

{BOLETIM: ____  (q  S  L  cS___ _ |
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/FU -  CEP 25071-120

Telefones: 2671-6612 / 2771-5870

Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

PORTARIA N° 12/2020

Convoca candidatos aprovados no 

Concurso Público -  Edital SME n° 

001/2015 em substituição aos candidatos 

convocados através das Portarias nü 90 de 

27 de dezembro de 2019 e 02 de 28 de 

janeiro de 2020, Concurso Público -  Edital 

SME n° 001/2015.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

Art.l°- Ficam convocados os candidatos, abaixo relacionados, aprovados no CONCURSO 
PÚ BLIC O  -  E D IT A L  SM E N° 001/2015 para atender a vacância de Professor I e II, existentes nas Unidades 
Escolares da Rede de Ensino do Município, em substituição aos candidatos convocados através das Portarias 
n° 90 de 27 de dezembro de 2019 e n° 02 de 28 de janeiro de 2020 e eliminados por intermédio das Portarias 
n° 10 e 1 1 de 04 de março de 2020, para comparecerem a Secretaria Municipal de Educação, Rua Prefeito 
José Carlos Lacerda, 1422 -  I o andar -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ, de acordo com o Cronograma de 
Atendimento.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

C A R G O D I S C I P L IN A D A TA H O R Á R IO

P R O F E S S O R  II

A R E A S  I N T E G R A D A S

0 3 / 0 4 / 2 0 2 0 10 H o r a s

P R O F E S S O R  1

I N G L Ê S

P O R T U G U Ê S

C I Ê N C I A S

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Duque de Caxias
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120

3652-6646/2771-5870 -  E-mail: Assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br
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Estado do Rio Janeiro 
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação 
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120 
Telefones: 2671-6612/2771-5870

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS

Classificação Nome do Candidato Cargo Dsitrito Cotas

199° Josefa Ribeiro dos Santos Pll 1 AMPLA

2 3 ° Marta Araújo Pinto Pll 1 PCD

31 7 ° Silvana Oliveira da Silva Pll 2 AMPLA

11° Elaine da Costa Falcao PI - INGLÊS 1 AMPLA

19° Filipo da Silva Tardim PI-PORTUGUÊS 3 AMPLA

9o Sabrina dos Santos Feitosa Rodrigues PI-CIÊNCIAS 3 AMPLA

Art. 2o - Os candidatos deverão apresentar-se munidos dos seguintes documentos:
I. Carteira de Identidade (original e cópia);

II. CPF próprio (original e cópia);
III. Cartão do PIS ou PASEP. bem como respectivos extratos emitidos pela Caixa Econômica Federal ou 

Banco do Brasil (original e cópia);
IV . Comprovante da situação cadastral do CPF (site da Receita Federal);
V . Título de Eleitor (original e cópia);

V I. Certidão de quitação eleitoral (site T R E ) ;
V II. Duas Foto 3 x 4  colorida e recente;

V III . Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino (original e cópia);
IX . Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento ou Instrumento Público de Declaração de União 

Estável (original e cópia);
X . Carteira de Identidade e CPF do cônjuge/companheiro (original/cópia);

X I. Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade, e CPF dos filhos (original/cópia);
X II. Comprovante de Residência atual (original e cópia);

X III . Permissão do Comando em documento oficial, se candidato militar (original e cópia);
X IV . Comprovante de escolaridade, realizada em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação - 

M EC, e dos requisitos mínimos discriminados no quadro contido no item 1 do Edital 
do Concurso Público 11o 001/2015 (original e cópia);

X V . Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte -  IR R F  (na íntegra) do último exercício caso não 
seja isento;

X V I .  Declaração de carga horária do órgão onde possui outra matrícula (em caso de função acumulável);

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Duque de Caxias
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120

3652-6646/2771-5870 -  E-mail: Assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br

Estado do Rio Janeiro
Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 

Secretaria Municipal de Educação
Gabinete da Secretária

Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120
Telefones: 2671-6612/2771-5870

XVII. Eletrocardiograma (a partir dos quarenta anos), com laudo, com validade de até 30 (trinta) 

dias (original e cópia);
X V III . Parecer Oftalmológico, com laudo, especificando acuidade visual com ou sem correção, 

Fundoscopia, Tonometria e Senso Cromático, com validade de até 30 (trinta) dias (original e cópia);
X IX . Videoestrobolaringoscopia, com laudo, DVD e identificação, som, imagem nítida, iluminação 

adequada, com validade de 30 (trinta) dias (original e cópia);
X X . Hemograma Completo (Glicose, Uréia, Creatinina, EA S ), com validade de 30 dias (original e cópia);

X X I. Esquema antitetânico atualizado dentro do padrão do Ministério da Saúde (original e cópia);
X X II. Vacina para Febre Amarela (original e cópia);

X X III . Vacina para hepatite B (3 doses) será aceito o candidato com 01 dose, desde que assine um termo de 
compromisso de que posteriormente realizará as outras doses (original e cópia);

X X IV . Para todas as mulheres, Colpocitologia Tríplice realizado nos últimos 02 (dois) anos (original e 
cópia);

X X V . Para homens com 40 anos ou mais (PSA ) (original e cópia).

Art. 3 - 0  não comparecimento ou não apresentação da documentação exigida nas datas previstas 
gerará para os candidatos a perda do direito à posse e nomeação.

Art. 4 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 04 de março de 2020.

CLAUDIA DE ARAÚJO VI ‘ ~T 1 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE E 

Matrícula n° 13144-5

-::c ÍOCQLG DE RECEBIMENTO
' íecobido por: . . — ______

Data; jOAjQ3>,jZG ... ár. ________
BOLETIM:

Gabinete da Secretária Municipal de Educação de Duque de Caxias
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  25 de agosto -  Duque de Caxias/RJ -  CEP 25071-120

3652-6646/2771-5870 -  E-mail: Assessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SECRETÁRIA

Portaria n° 013/2020/GS

Cria Comissão Especial de Agricultura Familiar.

A Secretária Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei 

Orgânica do Município de Duque de Caxias, bem como por solicitação da Secretaria Municipal de Governo.

RESOLVE:

Art. Io - Criar a Comissão Especial de Agricultura Familiar composta pelos servidores abaixo 

listados e presidida pelo primeiro nome da lista:

- Leonardo Pereira de Lima, matrícula n° 37.429-0, Assessor Jurídico;

- Cláudia Valéria de Andrade Orsino, matrícula n° 38.778-9. Responsável Técnico Nutricionista;

- Tatiana Várzea Fernandes, matrícula n° 23.129-5, Subsecretária Pedagógica;

- Ana Paula de Almeida Bernardino. matrícula n° 16.945-4, Coordenadoria de Alimentação
Escolar;

- Humberto Cândido Alvarenga Reis, matrícula n° 37.346-0, Assessor Técnico Financeiro;

- Tânia Maria Almenara da Silva, matrícula n° 08533-5, Professor II;

- Sidney Campos Neves, Presidente do CAE - APAE/DC e

- Solange Bergami, Vice-Presidente do CAE - Profissionais da Educação.

entrará em vigor na data de sua publicação, renovando-se todas as

Duque de Caxias, 04 de março de 2020.

. O jV**

CLAUDIA DE ARAÚJO VIANA^a 
Secretária Municipal de Educação

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DUQUE DE CAXIAS
Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422 -  4o ANDAR -  Jardim 25 de Agosto -  Duque de Caxias/RJ. 

CEP: 25.071-120 -  Tel: 27720938/2771-5870 -  E-maiLassessoriagabinete@smeduquedecaxias.rj.gov.br

Art. 2o - Esta Portaria 

disposições contrárias.

; PROTOCOLO DP OPPPTTLlriTÍG <
I Recebido pp.; v>
4

I Data ..oC  c  2aj

> BOLLT
P R E F E I T U R A

DUQUE DE
> CAXIAS PRO CURAD O RIA  

G ER A L DO MUNICÍPIO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo 12-014/2017, referente contrato de locação de

imóveis n9. 11-009/2009, assinado em 01/10/2009, oriundo da 

dispensa de licitação, com base no art. 24, x, da Lei Federal 8.666/93.

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da Secretaria Municipal de

Educação, e, de outro lado, JORGE PAULO EVANGELISTA ALVES,

inscrito no respectivo CPF sob o n9 131.218.407-89.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 36

(trinta e seis) meses o prazo referente ao Contrato de Locação de 

Imóvel n9 11-009/2009, assinado em 01/10/2009, vinculado ao 

primeiro termo aditivo n9 12-009/2010, segundo termo aditivo n9 

12-005/2012 e terceiro termo aditivo n9 12-005/2014, bem como o 

REAJUSTAR o índice Nacional de Preços ao Consumidor -  INPC, 

conforme fls. 121, perfazendo o total de R$ 199.760,40 (cento e 

noventa e nove mil setecentos e sessenta reais e quarenta 

centavos), referente à locação do imóvel situado na Avenida Barão 

do Rio Branco, lotes 09 e 03, Quadra 01, Saracuruna, Duque de 

Caxias, para funcionamento da Escola Municipal Maria das Graças 

Cardoso, conforme Autorização do Secretário Municipal de 

Educação e Anuência do LOCADOR, constante no Processo 

Administrativo n9. 51.521/2016 e 41.125/2008.

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 29 de Setembro de 2017.

OBS: SOLICITO REPUBLICAÇÃO EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DO ERRO MATERIAL EM 
VERSÃO PÚBLICADA NO B.O 6477.

IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Subsecretária Municipal de Educação

Praça Roberto Silveira, 31, 39 andar, Jardim 25 de Agosto 
Duque de Caxias, RJ, CEP: 25075-000 
Telefone: (021) 2672-8820 
www.duquedecaxias.rj.gov.br
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CME – Conselho Municipal de Educação

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA  MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DELIBERAÇÃO CME/DC n° 20/2019

Altera e acrescenta conteúdo à 
Deliberação 03/2006.

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer os documentos a que se refere a 
alínea “e", do Parágrafo 1o, do Artigo 9o da Deliberação 03/2006;

CONSIDERANDO a necessidade de esclarecer o tempo de guarda dos documentos 
escolares, não discriminados na Deliberação 03/2006;

DELIBERA:

Art. 1o - O Artigo 9o, Parágrafo 1o da Deliberação 03/2006 tem a alínea “e” 
alterada, além de serem acrescentadas as alíneas “f”, “g”, “h”, “i”, “j ”, “k” e “I” com 
as seguintes redações:

“Art. 9o, §1° ...

e) Plano de Ação - 02 (dois) anos;

f) Quadro de Horários Extraclasse - 02 (dois) anos;

g) Quadro de Desempenho - 02 (dois) anos;

h) Quadro de Distorção - 02 (dois) anos;

i) Mapa de Merenda - 05 (cinco) anos;

j) Mapa Estatístico - 05 (cinco) anos;

k) Ofícios - 05 (cinco) anos;

l) Demais documentos com prazo de validade. ’’

Art. 2o - O Artigo 9o, Parágrafo 3o da Deliberação 03/2006 tem a alínea “g”
alterada, além de serem acrescentadas as alíneas “h” e “i” com as seguintes 
redações:

“Art. 9o, §3° ...

g) Todo documento de caráter avaliativo do aluno regularmente 
matriculado na instituição escolar;

h) Projeto-Político-Pedagógico;

i) Memorandos.”

Art. 3o - Fica criado o Parágrafo 4o no Artigo 9o da Deliberação 03/2006 
com a seguinte redação:

§4° - Os documentos com duração temporária, antes de sua extinção, 
deverão ser digitalizados e armazenados em dispositivos eletrônicos, 
ópticos e/ou magnéticos conforme cita o Artigo 8o, Parágrafo 2° da 
Deliberação 03/2006. ”

Art. 4o - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

A relatora Giselle Irene Lima Teixeira do Nascimento vota pela aprovação desta 
deliberação.

A Câmara de Planejamento, Legislação e Normas acompanha o voto da relatora.

Câmara de Planejamento, Legislação e Normas

Marcos Luis Oliveira da Costa - Presidente 
Giselle Irene Lima Teixeira do Nascimento - Relatora 

Maria da Glória Ferreira dos Santos - Membro 
Alcinéia Maria Elias de Oliveira - Membro

Art. 9o ...

Conclusão da Relatora

Conclusão da Câmara

Conclusão do Plenário

A presente deliberação foi aprovada por unanimidade na 193° Reunião Plenária 
Ordinária deste Conselho.

Sala de Sessões, Duque de Caxias, 09 de julho de 2019.

QIojüucLLoj  J jU  Iw V í a / n o S
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I PROTOCOLO DF: RECEBIMENTO
j Recebido por: T u

ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE SAÚDE E DEFESA CIVIL

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO

HOMOLOGO E RATIFICO a dispensa de licitação referente ao 

Processo Administrativo 014/00081/2020, que originou a locação do 

imóvel localizado na Rua Saldanha Marinho, 104 , Vila Centenário, Duque 

de Caxias, cujo a finalidade é abrigar nova Unidade Básica de Saúde, com 

fulcro no inciso X, do artigo 24, da lei federal 8666/93, amparado nas 

justificativas e no parecer jurídico n. 080/2020/ CTCC/SUBTC/PGM, no 

valor global de R$ 76.320,00 ( setenta e seis mil trezentos e vinte reais).

Em, 04 de Março de 2020.

icsdo r»o Bol9tír« Oftcíasí
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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOSP R E F E I T U R A

ü f  DUQUE DE
&  CAXIAS

EXTRATO DO TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS

ESPÉCIE
TERMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS n9 05-004/2020, oriundo da 
Carta Convite N° 002/2019, do tipo Menor Preço Global, nos moldes da Lei n° 8.666/93, 
constante no Processo Administrativo n9 19.412/2017.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, e, de outro lado, RR FORTES JARDINAGEM E CONSTRUÇÃO 
EIRELI -  EPP, inscrita no CNPJ sob o n9 12.622.365/0001-37, neste ato, representado pelo Sr. 
REGINALDO ADELINO FORTES, inscrito no CPF sob o n9 482.425.947-91.

OBJETO
O objeto do presente termo é a Construção de muro de contenção em cortina atirantada da 
Casa de Passagem no Bairro Centenário, localizada à Rua Manoel Vieira, s/n, Centenário, l 9 
Distrito de Duque de Caxias/RJ. O valor global deste Contrato é de R$ 146.161,32 (cento e 
quarenta e seis mil, cento e sessenta e um reais e trinta e dois centavos). A despesa total 
deste Termo será coberta pela Nota de Empenho:
N& DATA VA LO R UN IDADE FUNÇÃO SUB -FUN ÇÂO PRO GRAM A AÇÃO ELEM EN TO FONTE

13 10/02/2020 R$146 .161 ,32 1791 08 244 0015 2452 4 .4 .9 0 .51 .00 05

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 26 de fevereiro de 2020.

MARCUS VINÍCIUS DE MORAES GUIMARÃES
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos

j PROTOCOLO DE RECEBIMENTO 

j Recebido p o r:_____ / ..  , ______

I Data: to âs________
í . _
l BOLETIM:_________A.____________

Alameda Esmeralda, n? 206, Jardim Primavera 
CEP: 25.215-260 -  Duque de Caxias/RJ 
www.duquedecaxias.rj.gov.br

P R E F E I T U R A
m DUQUE DE

Número do Processo Administrativo 19.412/2017

Modalidade da Licitação Carta Convite n9 002/2019

Tipo de Licitação Menor preço global

Espécie do Contrato Termo de Prestação de Serviços de Execução de 
Obras

Data de assinatura 26/02/2020

Prazo 90 (noventa) dias corridos, a contar da data 
da assinatura deste termo pelas partes.

Valor global
R$ 146.161,32 (cento e quarenta e seis mil, 
cento e sessenta e um reais e trinta e dois 
centavos).

Número, data e valor do Empenho
Nota de empenho n9 13, emitida em 
10/02/2020, no valor de R$ 146.161,32.

Dados secundários

0  objeto do presente termo é a Construção 
de muro de contenção em cortina atirantada 
da Casa de Passagem no Bairro Centenário, 
localizada à Rua Manoel Vieira, s/n, 
Centenário, l 9 Distrito de Duque de 
Caxias/RJ.

Alameda Esmeralda, nfi 206, Jardim Primavera
a  asas m b m h h b
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IPMDC
M A I S  C O M P R O M I S S O .  M A I S  F U T U R O .

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS -  IPMDC

PORTARIA N.° 0173/2019/PRESIDÊNCIA - IPMDC

PORTARIA DE CONCESSÃO DE LICENÇA 
ESPECIAL.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. nomeada pela 
Portaria n° 312/GP/2018. publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias, n° 
6.512 de 23 de fevereiro de 2018, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o contido no artigo I 1 1 da Lei Municipal n° 1.506/2000 que assegura 
aos servidores efetivos o direito de requerer após cada qüinqüênio de efetivo exercício, seguidos ou 
intercalados a Licença Especial de três meses, com o vencimento e vantagens de seu cargo efetivo;

CONSIDERANDO o contido no artigo 1 12 inciso I e II da Lei Municipal n° 1.506/2000 que 
para concessão da licença observará o tempo de serviço público prestado exclusivamente ao Poder 
Executivo ou Legislativo de Duque de Caxias e este tempo será apurado em dias e convertido em anos 
sem qualquer arredondamento;

CONSIDERANDO o contido no artigo 114 § 2o da Lei Municipal n° 1.506/2000 que 
deverá ser mencionado, no ato de concessão, as datas de inicio e termino relativos à licença especial 
bem como a que período de qüinqüênio se refere.

CONSIDERANDO o despacho nas folhas 09 e o defiro nas folhas 10.

RESOLVE:

CONCEDER, a contar de 05 de Março de 2020 a 03 de Abri! de 2020. a servidora DENISE DE 
SOUSA VELLOSO, matrícula n° 4/0124-3. trinta dias da LICENÇA ESPECIAL DE 90 dias, por ter 
completado 5(cinco) anos de serviços prestados neste Instituto, referente ao período de 20/10/2014 a 
07/04/2019 mais 195dias PMDC Averbados, ficando-lhe resguardada sessenta dias restantes,
conforme Processo n° 2019.1066.400688PA.

Duque de Caxias, 19 de fevereiro de 2020.

/ & ■

MARCELLE DE CASTRO FABIANO 
Presidente do IPMDC 
Matrícula n° 6/06489

I Publicado no Bolatim Oficiai
\ bjOúb da iÒ3> / 20-Ay
J ~ / ~ |

Rua José de Alvarenga, 642, Centro - CEP 25.020-140, Duque de Caxias - RJ 
Telefone (21) 3257-6000 http ://ipmdc.eom.br e-niail: faleconoseo®ipmdc.com.br
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