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APRESENTAÇÃO
A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é objeto
do contrato nº 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o nº 03.612.270/0001-41,
e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO), localizada
no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, nº 3.574 - Centro CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.091.074/0001-80.
Ressalta-se que a primeira versão do PMSB de Macaé, aprovado pelo Decreto
Municipal n.º 03 de 09 de janeiro de 2012, foi elaborado parte (abastecimento de água
potável e esgotamento sanitário) por empresa consultora, e parte (limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos) por membros da Prefeitura Municipal de Macaé (grupo de trabalho
criado pela portaria municipal n.º 985/2012). A vertente drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas não foi contemplada nesta.
Em atendimento às prescrições contidas no termo de referência, documento que fez
parte do processo licitatório coleta de preços n.º 03/2019, o qual originou o vínculo
contratual supracitado após a contratada ser declarada vencedora do certame, a revisão
do PMSB de Macaé (RJ) deverá ser composta dos seguintes produtos:
➢ Produto 2: Plano de Mobilização Social;
➢ Produto 3: Diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento
básico e seus impactos nas condições de vida e no ambiente natural,
caracterização institucional da prestação dos serviços e capacidade econômicofinanceira e de endividamento do Município;
➢ Produto 4: Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de
saneamento básico. Objetivos e Metas;
➢ Produto 5: Concepção, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, dos programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e as
metas do PMSB e definição das ações para emergência e contingência;
➢ Produto 6: Estabelecer, para os 4 (quatro) eixos dos serviços de saneamento
básico, mecanismos e procedimentos de controle social e dos instrumentos para
o monitoramento e avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das
ações programadas;
➢ Produto 7: Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O presente documento corresponde ao Tomo IV (limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos) do diagnóstico da situação da prestação dos serviços de saneamento
básico (Produto 3) da revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para
aprovação dos membros da comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.
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1. INTRODUÇÃO
Foi aprovado pelo Governo Federal em janeiro de 2007 um diploma legal que
estabeleceu em nosso país a universalização do saneamento básico, a Lei nº 11.445, de
05 de janeiro de 2007, um compromisso de todos os brasileiros em vencer importantes
desafios (BRASIL, 2007). Esses desafios demandam dos governos federal, estaduais e
municipais, dos prestadores de serviços privados e públicos, da indústria de materiais, dos
agentes financeiros e da população em geral, através de canais de participação, um grande
esforço concentrado na gestão, no planejamento, na prestação de serviços, na fiscalização,
no controle social e na regulação dos serviços de saneamento ofertados a todos. Os
desafios propostos necessitam consolidar as agendas nacional, estaduais e municipais de
investimentos direcionados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), cujo foco
principal é a promoção da saúde e a qualidade de vida da população brasileira. Tem-se,
portanto, o saneamento básico como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
➢ Abastecimento de água potável;
➢ Esgotamento sanitário;
➢ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
➢ Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
Na sequência é editado o Decreto Federal n.º 7.217, de 21 de junho de 2010, o qual
regulamentou a Lei n.º 11.445/2007 (BRASIL 2007a; 2010a).
Já no dia 02 de agosto de 2010, o então presidente da república, aprovou a Lei nº
12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), sendo regulamentada
pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, impondo novas obrigações e
formas de cooperação entre o poder público-concedente e o setor privado, definindo a
responsabilidade compartilhada, a qual abrange fabricantes, importadores, distribuidores,
comerciantes e consumidores (BRASIL 2010b; 2010c).
E no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei Federal n.º 14.026, que atualiza o
marco legal do saneamento básico e altera a Lei n.º 9.984, de 17 de julho de 2000, para
atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar
normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei n.º 10.768, de 19 de novembro
de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos
Hídricos, a Lei n.º 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de
programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei n.º
11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento
básico no País, a Lei n.º 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei n.º 13.089, de 12 de janeiro
de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões,
e a Lei n.º 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo
com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. As principais
mudanças do novo marco legal do saneamento básico estão discriminadas abaixo
(BRASIL, 2020b):
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1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços
de saneamento:
•

99% da população com acesso à água potável;

•

90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto;

•

Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser
estendido até 2040.

2. Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário, com participação de empresas públicas e
privadas, acabando com o direito de preferência das companhias estaduais
(“contratos de programa”).
•

O novo marco prevê a continuação dos contratos de programas que estão em
vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o
instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco.

•

Também permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento
de Municípios para prestação integrada de um ou mais componentes dos
serviços públicos de saneamento básico em determinada região. Desta
forma, fica afastado o risco de municípios que sejam pequenos ou que tenham
menos recursos ficarem de fora do processo de universalização.

3. Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto:
•

Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro de 2020 e
municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024.

4. Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que
tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de referência
para a prestação de saneamento básico:
•

De padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação
dos sistemas de saneamento básico;

•

De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico;

•

De padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de
saneamento básico;

•

De redução progressiva e controle da perda de água.

Para finalizar, no dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal n.º 10.430
que dispõe sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado
instituído pelo art. 53-A da Lei n.º 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a
implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos
órgãos e das entidades da administração pública federal quanto à alocação de recursos
financeiros em ações de saneamento básico. Compete ao Comitê Interministerial de
Saneamento Básico (BRASIL, 2020c):
I.

coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano
Nacional de Saneamento Básico;
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II.

acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos
recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal;

III.

garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de
saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos
investimentos públicos e privados no setor;

IV.

elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação
de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico; e

V.

avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em
saneamento básico.

Tendo por base estes novos marcos legais, integrados à Política Nacional de
Saneamento Básico (PNSB), ficam os municípios e o Distrito Federal responsáveis por
alcançar a universalização dos serviços, devendo ser prestados com eficiência, para evitar
danos à saúde pública e proteger o meio ambiente, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções progressivas, articuladas, planejadas,
reguladas e fiscalizadas, com a participação e o controle social.
Complementa os marcos legais anteriormente referidos a Lei dos Consórcios
Públicos, n.º 11.107/2005, seu Decreto Regulamentador n.º 6.017/2007, a Lei Nacional de
Meio Ambiente, n.º 6.938/1981, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental n.º
9.795/1999 e a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) n.º 9.433/1997.
A Figura 1 representa a integração dos marcos legais anteriormente referidos
(BRASIL 1981; 1997; 1999; 2005; 2007a; 2007b; 2010a; 2010b; 2010c, 2020b), sendo
verificado que as duas Políticas Nacionais que tratam sobre o saneamento básico (Leis
Federais n.º 11.445/2007 e 12.305/2010) são gerenciadas por dois Ministérios
(Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) e têm várias Leis/Decretos Federais que
corroboram na aplicação das normativas.

Figura 1 - Integração Nacional da Legislação Saneamento Básico/Resíduos Sólidos Urbanos.
Fonte: SERENCO.
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Ainda quanto às responsabilidades, a Lei Federal n.º 9.433/97 promulgou a PNRH,
criando instrumentos para a gestão integrada e sustentável da água, principalmente nas
tomadas de decisões por meio dos comitês de bacias hidrográficas. Especificamente para
o Estado do Rio de Janeiro, a Lei Estadual n.º 3.239/99 instituiu a Política de Recursos
Hídricos Estadual.
De forma geral, a PNRH estabeleceu as diretrizes e os princípios básicos para os
recursos hídricos, identificando-o como um recurso limitado e um bem público com valor
econômico, a ser gerido no âmbito de bacias hidrográficas.
A gestão das águas, de acordo com a legislação vigente, deve ser gerida de forma
descentralizada, por meio dos Comitês de Bacia, que são formados por representantes do
poder público, da sociedade civil e dos usuários da água.
O Erro! Fonte de referência não encontrada. demonstra os preceitos institucionais
relativos à água contidos na Constituição Federal, onde pode-se notar 3 níveis de
administração: federal, estadual e municipal (apesar disso, devem ser considerados os
limites das bacias hidrográficas para a gestão dos recursos hídricos, mesmo que ultrapasse
os limites administrativos estaduais e municipais).
Quadro 1 - Constituição Federal de 1988 e os preceitos institucionais relativos à água.

Fonte: PBUGRHI, 2016.

De acordo com a Lei n° 9.984/00 (que dispõe sobre a criação da ANA), entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), e dá outras
providências), o SINGREH é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos,
Agência Nacional de Águas, Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e do Distrito
Federal, comitês de bacias hidrográficas, autoridades públicas federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal, e as agências de água com jurisdição sobre a gestão dos
recursos hídricos.
As atribuições do SINGREH são as seguintes:
➢ Coordenar a gestão integrada das águas;
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➢ Responder pelo planejamento, regulação e controle do uso, preservação e
recuperação dos recursos hídricos;
➢ Arbitrar administrativamente conflitos afetos à matéria;
➢ Efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos.

Figura 2 - Estrutura básica do SINGREH.
Fonte: PBUGRHI, 2016.

Especificamente para o Estado do Rio de Janeiro, a Lei n.º 5.101/2007 criou o
Instituto Estadual do Ambiente (INEA), submetido a regime autárquico especial e vinculado
à Secretaria de Estado do Ambiente. A Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade (SEAS) constitui órgão de primeiro nível hierárquico da administração
estadual do Rio de Janeiro. Integram a SEAS: O INEA; Comissão Estadual de Controle
Ambiental (CECA); Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA) e o Fundo Estadual
de Controle Ambiental (FECAM).
O principal braço executor desta política é o INEA, que tem a missão de proteger,
conservar e recuperar o patrimônio ambiental do estado, em prol da sustentabilidade. É um
órgão gestor ambiental que exerce papel estratégico no desenvolvimento do estado com a
função de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de
recursos florestais adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado. De acordo
com a Lei n.º 5.101, cabe ao INEA as seguintes competências principais:
➢ Conduzir os processos de licenciamento ambiental de competência estadual e
expedir as respectivas licenças;
➢ Exercer o poder de polícia em matéria ambiental e de recursos hídricos;
➢ Expedir normas regulamentares sobre as matérias de sua competência;
➢ Editar atos de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídricos;
➢ Efetuar a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos hídricos;
➢ Promover ações de recuperação ambiental;
➢ Realizar ações de controle e desenvolvimento florestal.
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Já os comitês de bacias hidrográficas são entes consultivos e deliberativos para a
gestão dos recursos hídricos com as seguintes funções básicas:
➢ Promover debates e coordenar temas pertinentes a respectiva bacia;
➢ Arbitrar disputas em primeira instância administrativa;
➢ Aprovar os planos de bacia hidrográfica;
➢ Acompanhar a implementação dos planos e propor medidas para cumprir as metas
estabelecidas;
➢ Estabelecer mecanismos para a cobrança e propor os montantes a serem
coletados.
Para a região de Macaé, o Comitê de Bacia Hidrográfica dos Rio Macaé e das Ostras
(CBH Macaé), criado pelo Decreto Estadual n.º 34.243/2003, é um órgão colegiado, com
atribuições normativas, deliberativas e consultivas, de nível regional, integrante do Sistema
Estadual de Recursos Hídricos (SERHI).
O CBH Macaé possui como entidade delegatária o Consorcio Intermunicipal para
Gestão Ambiental da Bacia da Região dos Lagos, do rio São João e Zona Costeira,
comumente chamado de Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ). A
atual composição do CILSJ conta com treze prefeituras municipais, cinco empresas e uma
plenária com sete instituições da sociedade civil organizada. De acordo com seu estatuto,
são finalidades do CILSJ:
➢ Representar o conjunto de associados que o integram em assuntos de interesse
comum e de caráter ambiental, perante quaisquer entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais;
➢ Planejar, adotar e executar planos, programas e projetos destinados a promover e
acelerar o desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental;
➢ Promover programas e ou medidas destinadas à recuperação, conservação e
preservação do meio ambiente;
➢ Promover a integração das ações, dos programas e projetos desenvolvidos pelos
órgãos governamentais e empresas privadas, consorciados ou não, destinados a
recuperação, conservação e preservação ambiental;
➢ Promover medidas, de aspecto corretivo ou preventivo, destinados a conservação
do meio ambiente e a despoluição de rios, represas, lagoas, lagunas e praias;
➢ Gestionar junto aos órgãos públicos, às instituições financeiras e à iniciativa
privada, recursos financeiros e tecnológicos destinados ao desenvolvimento
sustentável da região;
➢ Dar apoio técnico ao Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
aos conselhos gestores de lagoas, lagunas e reservatórios, e aos comitês de bacia
que foram eventualmente criados pelo poder público estadual, para execução dos
planos e programas definidos por essas instâncias;
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➢ Dar apoio operacional como delegatária aos Comitês de Bacia estaduais,
inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe, podendo
assim exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas, desde que compatíveis
com a sua finalidade, e que venham acompanhadas de aporte dos recursos
financeiros necessários.
Finalizando as responsabilidades sobre os recursos hídricos, os Municípios têm
dever constitucional de preservar o meio ambiente e, consequentemente, os recursos
hídricos. Uma forma muito importante de atuação dos municípios é com o ordenamento
territorial, além de legislar e fiscalizar sobre o assunto.
De acordo com o Art. 8 da Lei Federal n.º 11.445/2007, o município é o titular dos
serviços de saneamento básico, na hipótese de interesse local, como é o caso de Macaé.
Ainda de acordo com a mesma Lei, o Art. 9 determina que o município formulará a Política
Pública de Saneamento Básico, devendo:
➢ Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos
serviços prestados de forma direta ou por concessão;
➢ Prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação deles, e definir, em
ambos os casos, a entidade responsável pela regulação e fiscalização da
prestação dos serviços públicos de saneamento básico;
➢ Definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento
essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de
água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas
à potabilidade da água;
➢ Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários;
➢ Estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observado
o disposto no inciso IV do caput do art. 3º desta Lei;
➢ Implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de
saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em
Saneamento Básico (SINISA), o Sistema Nacional de Informações sobre a
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), observadas a metodologia
e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional;
➢ Intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da
entidade reguladora, nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e
nos contratos.
Através da análise dos Arts. 8 e 9, percebe-se a abrangência da responsabilidade
do Município, que no caso de Macaé, possui uma Secretaria Municipal de Infraestrutura,
que possui as seguintes atribuições, dentre outras constantes na Lei Complementar n.º
256/2016:
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➢ Proceder à análise, operacionalização e controle dos projetos de
parcelamento do solo urbano e rural;
➢ Executar e fiscalizar os serviços de utilidade pública de interesse da
municipalidade;
➢ Promover a manutenção dos serviços de águas pluviais, bem como a limpeza
dos cursos de água de competência do Município;
➢ Fazer o monitoramento do licenciamento do uso e da ocupação do solo em
terrenos públicos e privados;
➢ Conservar e manter a infraestrutura urbana da cidade, incluindo suas vias,
parques, praças, jardins e cemitérios, além da prestação dos serviços de
limpeza urbana e iluminação pública;
➢ Executar e conservar, especificamente, no que concerne à limpeza das vias
urbanas, coordenando e fiscalizando os serviços de utilidade pública de
interesse da municipalidade;
➢ Coordenar, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos ou
permitidos, no que é pertinente à sua competência e atribuições;
➢ Programar e executar as atividades inerentes à coleta de lixo, varrição, capina
e limpeza dos logradouros públicos;
➢ Planejar e executar a reciclagem de lixo e de entulhos de obras, em
articulação com a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade;
➢ Receber de toda a municipalidade o lixo doméstico, de bares, restaurantes e
similares;
➢ Realizar a coleta de lixo hospitalar e de materiais poluentes, tóxicos e radioativos, dando-lhes a adequada destinação;
➢ Administrar o aterro sanitário;
➢ Realizar limpeza especializada e desinfecção de áreas públicas;
➢ Cobrar, receber, remunerar e ser remunerada por qualquer tipo de serviço
prestado, na forma de sua regulamentação;
➢ Controlar os serviços de vigilância ambiental, preservação dos mananciais,
reserva florestal e parques, em articulação com a Secretaria Municipal de
Ambiente e Sustentabilidade;
➢ Realizar a manutenção, operação, tratamento e distribuição de água no
Município;
➢ Realizar os serviços de manutenção, operação, coleta e tratamento de esgoto
no Município;
➢ Executar serviços pertinentes ao controle da qualidade da água distribuída à
população;
➢ Realizar diretamente ou através de contratação as obras de construção e
manutenção de estações de tratamento de água e esgoto, inclusive
elevatórias.
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A Secretaria Municipal de Infraestrutura tem a responsabilidade de programar,
projetar, executar, conservar, restaurar e fiscalizar as obras públicas de responsabilidade
do Município. Suas atribuições estão destacadas na Lei Complementar n.º 256/2016.
Essa secretaria possui em sua estrutura funcional a Secretaria Municipal Adjunta de
Saneamento (SEMASA), com o intuito de tratar dos assuntos relativos ao saneamento. A
SEMASA é a operadora dos sistemas de água e esgoto dos distritos e localidades, além de
ser a agência reguladora do contrato de Parceria Público Privada (PPP) de esgoto da Sede
Municipal.
Com relação a vertente resíduos sólidos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura
possui a Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos (SEMUSP) em sua estrutura
funcional. A SEMUSP é responsável pela regulação e fiscalização do contrato de prestação
de serviços de coleta e limpeza urbana do município.
O município também dispõe da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade,
que tem o encargo de estabelecer os mecanismos de controle dos processos e execução
da política ambiental do município.
Na sequência serão apresentados os principais instrumentos legais das esferas
Estadual e Municipal.
1.1.

LEIS ESTADUAIS

➢ Decreto-lei n.º 134/1975 - Dispõe sobre a prevenção e o controle da poluição do
meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei n.º 650/1983 - Dispõe sobre a Política Estadual de Defesa e Proteção das
Bacias Fluviais e Lacustres do Rio de Janeiro;
➢ Deliberação CECA n.º 1007/1986 - Aprova a NT-202.R-10, para critérios e padrões
para lançamento de efluentes líquidos;
➢ Deliberação CECA n.º 1995/1990 - Aprova a DZ-942.R-7, para diretriz do programa
de autocontrole de efluentes líquidos – PROCON água;
➢ Lei n.º 1.681/1990 - Dispõe sobre a elaboração do Plano Diretor de Áreas de
Proteção Ambiental criadas no Estado;
➢ Lei n.º 3.007/1998, que dispõe sobre o transporte, armazenamento e queima de
resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei Estadual n.º 3.239/99 - Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, cria o
sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos, regulamenta a
Constituição Estadual, em seu Art. 261, parágrafo 1º, inciso VII;
➢ Lei n.º 3.467/2000 - Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de
condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro;
➢ Resolução CERHI n.º 07/2003 - Dispõe sobre procedimentos e estabelece critérios
gerais para instalação e instituição dos comitês de bacias hidrográficas;
➢ Lei n.º 4.191/2003 - Dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos;
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➢ Lei n.º 4.247/2003 - Dispõe sobre a cobrança pela utilização dos recursos hídricos
de domínio do Estado do Rio de Janeiro. Alterada pela Lei n.º 5.234/2008;
➢ Decreto Estadual n.º 32.862/2003 - Dispõe sobre o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos;
➢ Decreto Estadual n.º 34.243/2003 - Institui o CBH do rio Macaé, que compreende
a bacia do rio Jurubatiba, Bacia da Lagoa de Imboassica e a bacia do rio
Imboassica, no âmbito do Sistema Estadual de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos;
➢ Lei Estadual n.º 4.556/2005 - Cria, estrutura e dispõe sobre o funcionamento da
Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de
Janeiro – AGENERSA;
➢ Decreto Estadual n.º 40.156/2006 - Estabelece os procedimentos técnicos e
administrativos para a regularização dos usos da água superficial e subterrânea,
bem como, para ação integrada de fiscalização com os prestadores de serviços de
saneamento;
➢ Lei n.º 5.101/2007 - 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;
➢ Deliberação CECA n.º 4.886/2007 - Aprova a DZ-215.R-4, para diretriz de controle
de carga orgânica biodegradável em efluentes líquidos de origem sanitária;
➢ Lei n.º 5.131/ 2007 - Torna obrigatório os estabelecimentos situados no estado do
Rio de Janeiro que comercializam lâmpadas fluorescentes coloquem à disposição
dos consumidores lixeira para a sua coleta quando descartadas ou inutilizadas;
➢ Lei n.º 5.541/2009 - Disciplina a comercialização e o descarte de óleos lubrificantes
e de filtros de óleo, na forma da resolução CONAMA n.º 362/2005;
➢ Lei n.º 5.639/2010 - Dispõe sobre os contratos de gestão entre o órgão gestor e
executor da política estadual de recursos hídricos e entidades delegatárias de
funções de agência de água;
➢ Lei n.º 6.635/2013 - Dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos
hospitalares e dos serviços de saúde no estado do Rio de Janeiro
➢ Resolução CONEMA n.º 56/2013 - 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 CERHI-RJ n.º 107/2013 - Aprova os novos limites das regiões
hidrográficas do estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei n.º 6.862/2014 - Obriga as empresas que prestam serviço de remoção e
transporte de lixo a equiparem com rastreador nos veículos utilizados nessa
remoção e transporte;
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➢ Lei n.º 6.805/2014 - Inclui artigos na lei n.º 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.
➢ Decreto Estadual n.º 44.820/2014 - Dispõe sobre o sistema de Licenciamento
Ambiental – SLAM;
➢ Decreto Estadual n.º 45.482/2015 - Altera o Decreto Estadual n.º 44.820, de 02 de
junho de 2014;
➢ Resolução INEA n.º 112/2015 - Aprova a Norma Operacional 28 (NOP INEA-28),
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS);
➢ Resolução INEA n.º 113/2015 - Aprova a Norma Operacional 26 (NOP INEA-26),
para o licenciamento das atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de
Resíduos Perigosos (Classe I) e não-perigosos (Classes II A e II B);
➢ Resolução INEA n.º 114/2015 - Aprova a Norma Operacional 27 (NOP INEA-27),
para o licenciamento de atividades de Coleta e Transporte Rodoviário de Resíduos
da Construção Civil (RCC);
➢ Lei nº 7634/2017 - Estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em
benefício da inclusão sócio produtiva dos catadores no estado do Rio de Janeiro;
➢ Lei n.º 8151/2018 - Institui o sistema de logística reversa de embalagens e resíduos
de embalagens, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o previsto
na Lei Federal n.º 12.305, de 2010 e no Decreto n.º 7.404, de 2010;
➢ Resolução CONEMA n.º 79/2018 - Aprova a Norma Operacional 35 (NOP INEA35), que estabelece a metodologia do Sistema Online de Manifesto de Transporte
de Resíduos – Sistema MTR, de forma a subsidiar o controle dos Resíduos Sólidos
gerados, transportados e destinados no Estado do Rio de Janeiro.
1.2.

LEIS MUNICIPAIS

➢ Lei Orgânica do Município de Macaé;
➢ Lei Complementar n.º 016/1999 - Dispõe sobre o Código de Obras do Município
de Maca;
➢ Lei Complementar n.º 027/2001 - Dispõe sobre o código municipal de meio
ambiente;
➢ Lei complementar n.º 028/2001 e atualizações – Imposto sobre a Propriedade
predial e Territorial Urbana (IPTU);
➢ Lei complementar n.º 045/2004 – Consolida as Leis Municipais n.º 006/1998,
012/1999 e 017/1999, que dispõem sobre a Divisão Administrativa do Município,
promove novo ordenamento territorial, expandindo a zona urbana;
➢ Lei Municipal n.º 046/2004 - Criou a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
(COMDEC);
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➢ Lei n.º 3068/2008 - Dispõe sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviço de
Saúde no Município de Macaé;
➢ Lei complementar n.º 113/2009 – Cria a Empresa Pública Municipal de
Saneamento (ESANE);
➢ Lei n.º 3246/2009 - Estabelece prazo para implantação de coleta seletiva de óleos
e gorduras de origem vegetal ou animal, usados;
➢ Lei complementar n.º 141/2010 (alterada pelas Leis Complementares: 144/2010,
171/2011, 220/2013, 226/2013, 230/2014 e 232/2014) - Dispõe sobre o Código de
Urbanismo do município de Macaé;
➢ Lei n.º 3.345/2010 - altera a Lei n.º 2.401/2003 - Cria o Fundo Ambiental;
➢ Lei n.º 3.371/2010 - Veda o descarte de lixo doméstico e entulhos em logradouros
públicos;
➢ Lei nº 3.567 de 2011 - Autoriza a celebração de convênio com associações e
cooperativas constituídas por catadores de materiais recicláveis que estejam
legalmente constituídas e que tenham sede no município para a execução do
serviço público de coleta de lixo;
➢ Lei Municipal n.º 3.665/2011 - Institui o Fundo Garantidor de Parcerias PúblicoPrivadas de Serviços de Saneamento Básico do Município de Macaé – FGPSB;
➢ Resolução COMMADS n.º 010/2011 - Dispõe sobre a regulamentação para
publicação das licenças de atividades potencialmente poluidoras e das placas
informativas pertinentes ao licenciamento ambiental municipal;
➢ Lei n.º 3.852/2012 - Dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes
para o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Município de
Macaé;
➢ Lei Complementar n.º 230/2014 - Dispõe sobre a derrogação do Código de Obras
do município de Macaé, do Código de Urbanismo do Município de Macaé;
➢ Lei Complementar Municipal n.º 256/2016 - Dispõe sobre a reestruturação na
Administração Pública Municipal;
➢ Lei complementar n.º 279/2018 - Dispõe sobre a Política de desenvolvimento
Urbano e o Plano Diretor do município de Macaé;
➢ Lei Complementar n.º 282/2018 - Institui o Código Tributário do Município de
Macaé.
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2. OBJETIVOS
2.1.

OBJETIVO GERAL

Atender aos dispostos legais norteadores do setor, notadamente a Lei Federal nº
11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico e para a política federal de saneamento básico, o Decreto Federal nº 7.217 de 21
de junho de 2010, que regulamentou a Lei nº 11.445/2007, no desenvolvimento e instituição
do PMSB de Macaé (BRASIL 2007a, 2010a).
Conforme parágrafo 2º, art. 1º do Decreto Federal nº 10.203 de 22 de janeiro de
2020, transcrito abaixo, todos os municípios brasileiros e o Distrito Federal devem ter seu
respectivo Plano de Saneamento Básico (PSB) até no máximo 31 de dezembro de 2022,
sendo condição para o acesso a recursos federais destinados a serviços de saneamento
básico.
§2º - Após 31 de dezembro de 2022, a existência de plano de saneamento básico,
elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados
por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a
serviços de saneamento básico (BRASIL, 2020a).

Conforme § 4º do Art. 19 da Lei Federal nº 11.445/2007, os planos de saneamento
básico deverão ser revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos,
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
Sendo assim, o PMSB tem como objetivo principal dotar o município de Macaé de
instrumentos e mecanismos que permitam a implantação de ações articuladas, duradouras
e eficientes, que possam garantir a universalização do acesso aos serviços de saneamento
básico com qualidade, equidade e continuidade, através de metas definidas em um
processo participativo, e desta forma, atender às exigências estabelecidas na Lei Nacional
de Saneamento Básico (LNSB).
Visando a universalização dos serviços de saneamento serão estudadas e
identificadas áreas de novos parcelamentos de solo e previsões de adensamento
populacional de maneira a subsidiar as ações e programas necessários ao atendimento
dessas regiões, sempre considerando a sustentabilidade econômico-financeira para a
prestação dos serviços de maneira adequada.
2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como objetivos específicos, destacam-se:
1. Formular diagnóstico da situação local, com base em sistemas de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos;
2. Definir os objetivos e metas para a universalização do acesso aos serviços de
saneamento básico, com qualidade, integralidade, segurança, sustentabilidade
(ambiental, social e econômica), regularidade e continuidade;
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3. Definir critérios para a priorização dos investimentos, em especial para o
atendimento à população de baixa renda;
4. Fixar metas físicas e financeiras, baseadas no perfil do déficit de saneamento
básico e nas características locais;
5. Definir os programas, projetos, ações e investimentos e sua previsão de inserção
no Plano Plurianual (PPA) e no orçamento do Governo Municipal de Macaé;
6. Definir os instrumentos e canais da participação e controle social, os mecanismos
de monitoramento e avaliação dos planos e as ações para emergências e
contingências;
7. Estabelecer estratégias e ações para promover a saúde ambiental, salubridade
ambiental, a qualidade de vida e a educação ambiental nos aspectos relacionados
ao saneamento básico;
8. Estabelecer diretrizes para a busca de alternativas tecnológicas apropriadas, com
métodos, técnicas e processos simples e de custos viáveis, que considerem as
peculiaridades locais e regionais adequadas à realidade socioeconômica,
ambiental e cultural;
9. Fixar as diretrizes para a elaboração dos estudos e a consolidação e
compatibilização dos planos setoriais específicos, relativos aos componentes do
saneamento básico;
10. Estabelecer diretrizes e ações, em parceria com os setores de gerenciamento dos
recursos hídricos, meio ambiente e habitação, para preservação e recuperação do
ambiente, em particular do ambiente urbano, dos recursos hídricos e do uso e
ocupação do solo;
11. Garantir o efetivo controle social, com a inserção de mecanismos de participação
popular e de instrumentos institucionalizados para atuação nas áreas de regulação
e fiscalização da prestação de serviços;
12. Definir requisitos e ações para promover a redução na geração de resíduos
sólidos, estabelecendo práticas de reutilização e solução de reciclagem. Deve-se,
ainda, definir ações para promover a coleta seletiva e a inclusão social e
econômica de catadores de materiais recicláveis;
13. Definir as ações para o manejo sustentável das águas pluviais urbanas conforme
as normas de ocupação do solo (incluindo exemplos como a minimização de áreas
impermeáveis; o controle do desmatamento e dos processos de erosão e
assoreamento; implantação de alternativas de infiltração das águas no solo;
recomposição da vegetação ciliar de rios urbanos; detenção e/ou
reaproveitamento da água de chuva, entre outros).
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3. DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS
O PMSB, abrangendo todo o território de Macaé (RJ), está sendo desenvolvido em
atendimento ao que prescreve a Lei Federal nº 11.445/2007, bem como seu decreto
regulamentador nº 7.217/2010 (BRASIL 2007a; 2010a).
Ressalte-se que outros dispositivos legais a níveis federal, estadual e municipal, bem
como instruções normativas e orientações técnicas existentes, que, de alguma forma têm
relação com o objeto do contrato, estão sendo consultados.
Além destas legislações, o presente Produto 3 (diagnóstico situacional) foi elaborado
de acordo com as seguintes diretrizes:
➢ Identificação das condições de acesso aos serviços e os impactos da situação nas
condições de vida da população, utilizando indicadores sanitários,
epidemiológicos, ambientais, socioeconômicos e apontando as causas das
deficiências detectadas;
➢ Identificação das condições atuais do saneamento básico conforme indicadores
de eficiência e eficácia da prestação dos serviços;
➢ Avaliação da realidade local na perspectiva da bacia hidrográfica e da região a
qual está inserida, por meio da análise de estudos, planos e programas voltados
para a área de saneamento básico que afetem Macaé;
➢ Contemplação da perspectiva dos técnicos e da sociedade;
➢ Análise, quando disponíveis, das informações e diretrizes de outras políticas
correlatas ao saneamento básico.
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4. METODOLOGIA
O Diagnóstico da Limpeza Urbana e manejo dos Resíduos Sólidos é o resultado do
levantamento e análise de dados, informações e verificações que possibilitem o
entendimento do cenário atual da situação da gestão dos resíduos sólidos no município de
Macaé e compreendem basicamente a identificação, sistematização e avaliação do estado
presente das condições, infraestrutura e características dos serviços.
A base de informações utilizada está pautada na obtenção de dados provenientes
dos prestadores de serviços, órgãos gestores, prefeitura municipal entre outras partes
relacionadas aos serviços de gestão de resíduos no município de Macaé.
Atividades específicas compreendidas por pré-audiências por região proporcionaram
a participação de partes interessadas, com importantes contribuições e subsídios para o
diagnóstico.
Atento aos propósitos do diagnóstico, este promove uma abordagem quanto aos
aspectos, operacionais, legais e institucionais, de forma a permitir uma visão objetiva,
consistente e integrada do segmento de resíduos sólidos.
Os resíduos descritos neste diagnóstico compreendem os Resíduos Sólidos
Urbanos, que contemplam os resíduos sólidos domiciliares e os resíduos de limpeza
urbana, e os resíduos diferenciados, incluindo os resíduos sujeitos à logística reversa.
O conteúdo do diagnóstico foi estruturado da seguinte forma para cada resíduo:
•

Aspectos legais e institucionais;

•

Geração de resíduos;

•

Aspectos técnico-operacionais.

Os impactos ambientais também são alvo de análise neste diagnóstico, e os
passivos ambientais, pontuais e difusos, característicos das atividades.
Os elementos constantes do presente diagnóstico serão disponibilizados para
consulta pública e apresentados, discutidos e ajustados a partir de audiências públicas,
cujo produto, após consolidação, será tratado como subsídio para as fases seguintes da
revisão do PMSB.
O fluxograma da Figura 3 apresenta de forma sistemática e sintética a metodologia
aplicada no diagnóstico situacional dos resíduos sólidos do município de Macaé.
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Figura 3 - Metodologia aplicada para o diagnóstico.
Fonte: SERENCO.
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5. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO: LIMPEZA URBANA E
RESÍDUOS SÓLIDOS
5.1.

A GESTÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Meio Ambiente estabelecida pela Lei Federal nº 6.938, de
31/08/1981 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274, de 06/06/1990, foi o passo
inicial para alicerçar o tema de gestão de resíduos no país. (BRASIL, 1981b; 1990b).
Contudo, o maior suporte legal foi auferido a partir da Constituição Federal de 1988,
através dos incisos VI e IX do art. 23, que estabelecem ser competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer das suas formas, bem como promover programas de construção de
moradias e a melhoria do saneamento básico.
Como destaque, a Constituição de 1988 é a primeira a tratar de um capítulo exclusivo
dedicado ao meio ambiente:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. (BRASIL, 1988).

A Carta Magna estabelece como atribuição municipal legislar sobre assuntos de
interesse local, especialmente quanto à organização dos seus serviços públicos, como é o
caso da limpeza urbana.
De forma específica, a atenção de forma sistematizada para os resíduos sólidos, é
bastante recente, haja vista que por muito tempo o regramento foi tratado de forma pontual
e segmentado, sem caracterizar uma efetiva ação de “gestão integrada”.
As Resoluções, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), publicadas a
partir de 1991, tipificam esta condição, em face do estabelecimento de regras para resíduos
específicos, a exemplo das Resoluções CONAMA 008/91 e 257/99, revogada e substituída
pela Resolução CONAMA nº 401/08, que, respectivamente, vedavam a entrada no Brasil
de materiais residuais destinados à disposição final e incineração e disciplinou o descarte
e o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à
coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, caracterizando-se como o
primeiro passo quanto à adoção operacional dos princípios da responsabilidade objetiva e
poluidor-pagador, elementos chaves para a implementação da logística reversa (BRASIL,
1991; 1999a).
Por mais de 20 anos as ações se deram desta forma, pontuais e isoladas, até a
publicação da Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que confere a PNRS,
regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010c;
2010d).
Em paralelo, a aprovação da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 que
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, regulamentada pelo Decreto
7.217 de 2 de junho de 2010, passa a reforçar o conceito de gestão integrada e
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planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, dentre os quais a limpeza
urbana e o manejo dos resíduos sólidos. (BRASIL, 2007b; 2010b).
O advento deste novo ordenamento legal proporcionou a formação de elos entre o
regramento posto, permitindo avanços significativos na gestão dos resíduos sólidos. Prova
disto compreende a previsão expressa na Lei Federal nº 12.305/2010 no seu art. 19:
§1º - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido
no plano de saneamento básico previsto no Art.19 da Lei nº 11.445, de 2007,
respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto
no §2º, todos deste artigo (BRASIL, 2010d).

Ao passo da legislação federal, regras no âmbito estadual, municipal e distrital se
apresentam de forma complementar resultando em um rico arcabouço legal, embora com
falhas quanto a lacunas e sobreposições, as quais vêm sendo no seu tempo, regularizadas
com o avanço nas revisões das regras existentes e elaboração de novas diretrizes.
Voltados ao tema, a Lei Federal nº 12.305/2010 teve como maior destaque o
estabelecimento das normas para a elaboração dos Planos de Resíduos em diferentes
esferas da administração e para o particular, onde no seu art. 14, destacam-se:
São Planos de Resíduos Sólidos:
I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
II - os planos estaduais de resíduos sólidos;
III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos
de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;
IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;
VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL 2010d).

Entretanto, para balizar a elaboração dos Planos de Resíduos, ele estabelece no seu
art. 13, a classificação dos resíduos sólidos:
Art.13 - Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
I - quanto à origem:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências
urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b";
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j";
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos na alínea "c";
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações
industriais;
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g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e
do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios.
II - quanto à periculosidade:
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de
inflamabilidade,
corrosividade,
reatividade,
toxicidade,
patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou
norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a".
Parágrafo único - Respeitado o disposto no Art. 20, os resíduos referidos na alínea
"d" do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão
de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares
pelo poder público municipal (BRASIL, 2010d).

Quanto à obrigatoriedade de elaboração dos Planos de Resíduos a Lei Federal nº
12.305/2010, em seu art. 18, destaca o seguinte:
Art.18 - A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios
terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade (BRASIL, 2010d).

Da mesma forma, conforme o art. 20 estão sujeitos a elaboração do plano de
gerenciamento integrado de resíduos sólidos os seguintes geradores:
I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "k" do inciso
I do Art. 13;
II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:
a) gerem resíduos perigosos;
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares
pelo poder público municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
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IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea "j" do
inciso I do Art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos
órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.
Parágrafo único - Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão
estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano de
gerenciamento de resíduos perigosos (BRASIL, 2010d).

Portanto, as normativas legais quanto à sujeição na elaboração dos planos de
gerenciamento integrado são claras e objetivas, inclusive no que deve minimamente
constar em seu conteúdo, a obrigatoriedade de responsável técnico para a sua elaboração
e sua relação com o licenciamento ambiental, como pode ser observado segundo
informações dispostas nos artigos 21 a 24, da Lei Federal nº 12.305/10.
Em desdobramento, a referida Lei estabelece, no Capítulo V, as responsabilidades
de geradores e do poder público quanto à gestão dos resíduos.
De pronto o art. 25 define:
Art. 25 - O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional
de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta
Lei e em seu regulamento (BRASIL, 2010d).

Neste contexto, observa-se que, mesmo o cidadão comum é parte integrante da
gestão dos resíduos sólidos no âmbito local, haja vista que as ações têm completa relação
com as políticas públicas, entre as quais aquela que se refere à PNRS.
De forma mais incisiva, o art. 26, define as responsabilidades do poder público na
gestão dos resíduos sólidos, onde destaca:
Art. 26 - O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses
serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento
(BRASIL, 2010d).

Assim, cabe ao titular dos serviços por natureza constitucional, a responsabilidade
pela prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Ao gerador dos resíduos domiciliares, sua responsabilidade confere atendimento às
disposições quanto a segregação, acondicionamento, armazenamento e disponibilidade
para a coleta, conforme sistemática operacional estabelecida pelo poder público e nos
casos de devolução, contribuindo para a logística reversa. Esta condição tem sua previsão
legal definida no art. 28, que destaca:
Art. 28 - O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua
responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou,
nos casos abrangidos pelo Art.33, com a devolução (BRASIL, 2010d).
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No que tange aos geradores de resíduos sujeitos a elaboração de plano de
gerenciamento de resíduos sólidos e sua execução, caberá única e exclusivamente aos
mesmos esta responsabilidade.
Ampliado o contexto das responsabilidades da gestão de resíduos sólidos, a Lei
Federal nº 12.305/2010 define os critérios para o que classificou de “responsabilidade
compartilhada”, que em curta análise, parece ser o tópico de maior criticidade do referido
diploma legal (BRASIL, 2010d).
A forma proposta apresenta generalidade expressa, condição que tem dificultado os
avanços previamente esperados para o setor. Pois vejamos o que trata o art. 30:
Art. 30 - É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção (BRASIL, 2010d).

A amplitude textual tem promovido entraves na definição objetiva do dito
“compartilhamento”, com efeitos diferenciados para tipologias distintas de resíduos.
Os resíduos a que nos referimos estão destacados no art. 33:
Art.33 - São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente
do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas
técnicas;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.
§1º - Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas
previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens
plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens,
considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e
ao meio ambiente dos resíduos gerados (BRASIL, 2010d).

No âmbito do poder público, a Lei Federal nº 12.305/2010 estabelece ainda as
formas de sua participação, seja na composição da solução em conjunto a iniciativa privada,
onde deverá ser remunerada por tais serviços ou na promoção da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, atinente aos materiais presentes nos
resíduos domiciliares, conforme destacado no art. 36:
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Art.36 - No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos:
I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos;
II - estabelecer sistema de coleta seletiva;
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno
ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos
serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na
forma do §7º do Art.33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;
V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;
VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL,
2010d).

Assim, conforme destacado, os avanços na definição das responsabilidades da
gestão dos resíduos sólidos apresentam-se fundamentados na Lei Federal nº 12.305/2010
(BRASIL, 2010d).
Importante destacar na esfera federal a Lei nº 14.026, sancionada no dia 15 de julho
de 2020:
Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho
de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei
nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do
cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005,
para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata
o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para
aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015
(Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e
a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de
fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados.
(BRASIL, 2020b).

As principais mudanças do novo marco legal do saneamento básico:
✓ Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos
serviços de saneamento;
✓ Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com participação de
empresas públicas e privadas, acabando com o direito de preferência das
companhias estaduais (“contratos de programa”);
✓ Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto;
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✓ Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional,
que tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de
referência para a prestação de saneamento básico.
No dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal n.º 10.430 que dispõe
sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado instituído pelo art.
53-A da Lei n.º 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a implementação da política
federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades da
administração pública federal quanto à alocação de recursos financeiros em ações de
saneamento básico.
No âmbito estadual, a Lei nº 4191/2003 institui a Política Estadual de Resíduos
Sólidos e tem sua regulamentação através do Decreto nº 41.084/2007.
Art. 1° - Ficam estabelecidos, na forma desta Lei princípios, procedimentos, normas
e critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta,
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Rio de
Janeiro, visando controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus
impactos ambientais. (RIO DE JANEIRO, 2003)

➢ Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB)
A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece que cabe a União a elaboração, sob a
coordenação do Ministério das Cidades, do PLANSAB, instrumento de implementação da
Política Federal de Saneamento Básico, contendo:
a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos,
para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis
crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a
compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União;
b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de
natureza político institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa,
cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos
estabelecidos;
c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos
e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das
respectivas fontes de financiamento;
d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de
especial interesse turístico;
e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações
executadas (BRASIL, 2007b).

O PLANSAB aprovado pela Portaria Interministerial nº 571, de 06 de dezembro de
2013, em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, do Decreto Federal nº 8.141/2013, teve
como percurso metodológico a construção da visão estratégica através da realização de
cinco Seminários Regionais (nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e
de diversos outros eventos, de modo a possibilitar a construção de cenários para a política
de saneamento básico no Brasil nos próximos 20 anos e a tomada de decisão decorrente
do cenário de referência (BRASIL, 2013a).
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Neste contexto, a região Sudeste definiu como “visão” para o saneamento básico:
Caminhei e vi: Sudeste, berço das Minas Abençoada por São Paulo e Espírito Santo
Cruzando o Rio de águas cristalinas Região que traz consigo, portanto, Qualidade
de vida insuperada Com saneamento universal Fruto do trabalho social

Quanto as metas para o setor de resíduos sólidos, o PLANSAB estabeleceu, para
cada região da federação, metas classificadas de curto, médio e longo prazo respectivamente para os anos 2018, 2023 e 2033.
Para atendimento às metas, o PLANSAB demonstrou previsão dos investimentos,
cujos recursos necessários para o segmento de resíduos sólidos apresentou-se na ordem
de R$ 23,3 bilhões de reais.
➢ Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a
prosperidade. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria
colaborativa, se comprometeram a implementar a Agenda 2030, pactuada pelo Brasil e
outros 192 países que integram a Organização das Nações Unidas (ONU).
Concluída em agosto de 2015 ela corresponde a um conjunto de programas, ações
e diretrizes que orientam os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo
ao desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: social, econômica e ambiental.
Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que integram a
Agenda 2030 estimulam a ação até o ano de 2030 em áreas de importância crucial para a
humanidade e para o planeta. Entre os objetivos do desenvolvimento sustentável que
consideram a gestão de resíduos ressaltamos:
✓ Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades,
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos
municipais e outros (Objetivo 11.6);
✓ Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos
e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com
os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação
destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre
a saúde humana e o meio ambiente (objetivo 12.4);
✓ Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reuso (objetivo 12.5).
➢ Pacto do Saneamento
O Pacto do Saneamento é um programa estadual regulamentado pelo Decreto nº
42.930/2011 com o objetivo de universalizar, no Estado do Rio de Janeiro, o acesso a
sistemas de saneamento básico, minimizando os impactos negativos decorrentes da
inexistência de tais sistemas sobre a saúde da população o meio ambiente e as atividades
econômicas. Aponta em seu art. 2º como diretrizes:
I - incentivar o uso eficiente dos recursos naturais por meio da não geração, redução
e valorização dos resíduos sólidos e líquidos;
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II - prevenir ou reduzir os impactos adversos da produção e da gestão inadequada
de resíduos;
III - incentivar a integração do gestão do resíduo no ciclo de vida dos produtos
industriais;
IV - integrar a política de gestão do saneamento com a política estadual de recursos
hídricos;
V - incorporar ao planejamento e às ações relativas ao PACTO os objetivos da
Política Estadual sobre Mudança do Clima, com enfoque na redução e mitigação
das emissões de gases de efeito estufa pelo setor de saneamento;
VI - estimular o desenvolvimento e a utilização de tecnologias limpas como forma
de minimizar os impactos ambientais negativos;
VII - incentivar a ação dos catadores e das cooperativas e indústria da reciclagem
por meio do fomento ao uso das matérias primas e insumos derivados de materiais
recicláveis e reciclados;
VIII - promover a educação ambiental de forma a conscientizar a população sobre
padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços, sobre os danos
gerados pela disposição inadequada dos resíduos sólidos e dos
esgotos, estimulando-a a fazer uso sustentável da água e dos recursos naturais em
geral;
IX - promover a educação sanitária de forma a conscientizar a população sobre o
uso adequado dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos e de resíduos sólidos
urbanos para prevenção de sobrecargas e danos aos sistemas implantados, bem
como estimular sua participação nos sistemas de coleta seletiva. (RIO DE
JANEIRO, 2011)

Além disso, em seu capítulo IV apresenta o planejamento e metas a serem
alcançadas que estarão alinhadas com as diretrizes deste plano.
➢ Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro (PERS/RJ)
Através da Lei no 4.191 de 2003, o estado do Rio de Janeiro estabeleceu sua Política
Estadual de Resíduos Sólidos. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de
Janeiro – PERS/RJ se insere no conjunto de ações estruturantes do Estado direcionadas
ao planejamento de políticas públicas capazes de potencializar a gestão dos resíduos
sólidos
O PERS/RJ apresenta um conjunto de metas, orientações e instrumentos
relacionados aos aspectos institucionais, ambientais, sanitários, econômicos, financeiros,
sociais e normativos que devem nortear gestores públicos, estaduais e municipais, bem
como o setor produtivo, na tomada de decisões e na formulação de programas e ações
relativos à gestão e ao manejo dos resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro.
Antes mesmo de concluído o Plano, a Secretaria Estadual de Ambiente e
Sustentabilidade concebeu o Programa Pacto pelo Saneamento que apresenta duas
vertentes, uma voltada para o esgotamento sanitário, RIO+LIMPO, e a outra, LIXÃO ZERO,
que tem como meta prioritária a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos urbanos em aterros sanitários, encerrando todos os lixões até 2014 e remediando
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estas áreas remanescentes até 2016. Este Programa foi oficializado com a edição do
Decreto Estadual 42.930/2011.
➢ Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS)
O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do município de Macaé
foi elaborado em 2012 e aprovado em 2013. Embora não tenha sido revisto desde então,
ele previa a obrigatoriedade de revisão a cada dois anos, portanto dados atuais utilizados
no diagnóstico serão confrontados com as informações existentes no PMGRS.
O Plano também apresenta no item proposições e responsabilidades as
responsabilidades atribuídas a cada órgão bem como as perspectivas futuras do município
relacionados aos resíduos sólidos. Tais perspectivas serão alinhadas com o diagnóstico
atual do município para verificação do atendimento e subsídio para planejamento futuro.
5.2.

ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), são compostos pelos Resíduos Sólidos
Domiciliares (RDO), e os Resíduos de Limpeza Urbana (RPU), e tem seu manejo sob a
responsabilidade do Poder Público.
A Lei Federal nº 12.305/2010, no seu art. 3º apresenta a seguinte definição para os
resíduos sólidos:
XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou
exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível (BRASIL, 2010d).

A Lei Federal nº 12.305/2010 em seu art. 26 estabelece que o titular dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela
organização e prestação direta ou indireta desses serviços da PNRS, observados o
respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de
2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento.
A titularidade dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos do município de Macaé é da prefeitura municipal. O serviço de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos no município de Macaé está sob responsabilidade da Secretaria
de Infraestrutura e suas secretarias adjuntas: Serviços Públicos, Obras, Interior, Habitação
e Saneamento. A Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade também tem atribuição na
gestão de resíduos, principalmente dos mecanismos para implantação da logística reversa,
a Figura 4 apresenta a estruturação das secretarias da prefeitura que tem alguma relação
ou responsabilidade ligada ao saneamento do município.
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Figura 4 - Estrutura de gestão dos serviços de saneamento no município de Macaé.
Fonte: SERENCO.

➢ Secretaria de Infraestrutura
É a secretaria com a responsabilidade de programar, projetar, executar, conservar,
restaurar e fiscalizar as obras públicas de responsabilidade do Município. Tem suas
atribuições destacadas na Lei complementar nº 256/2016 que dispõe sobre a
reestruturação na administração pública. Seu art. 116 lista todas as atribuições,
destacamos aqui as que tem relação direta e/ou indireta com os serviços de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos.
XVIII - conservar e manter a infraestrutura urbana da cidade, incluindo suas vias,
parques, praças, jardins e cemitérios, além da prestação dos serviços de limpeza
urbana e iluminação pública;
XIX - executar e conservar, especificamente, no que concerne à limpeza das vias
urbanas, coordenando e fiscalizando os serviços de utilidade pública de interesse
da municipalidade;
XX - coordenar, controlar e fiscalizar os serviços públicos concedidos ou
permitidos, no que é pertinente à sua competência e atribuições;
XXI - programar e executar as atividades inerentes à coleta de lixo, varrição,
capina e limpeza dos logradouros públicos;
(...)
XXIII - planejar e executar a reciclagem de lixo e de entulhos de obras, em
articulação com a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade;
XXIV - receber de toda a municipalidade o lixo doméstico, de bares, restaurantes e
similares;
XXV - realizar a coleta de lixo hospitalar e de materiais poluentes, tóxicos e radioativos, dando-lhes a adequada destinação;
XXVI - proceder à transformação do lixo em adubo orgânico, na Usina de
Reciclagem do Lixo, bem como reciclar o entulho em usina de entulhos a ser
implementada pelo Município;
XXVII - administrar o aterro sanitário;
(...)
XXXI - realizar limpeza especializada e desinfecção de áreas públicas;
(...)
XXXIII - dinamizar e incrementar os serviços desenvolvidos de modo a melhorar a
qualidade de vida dos munícipes, pela limpeza e ótima apresentação estética do
Município, como um todo;
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XXXIV - promover a limpeza das praças, jardins, trevos e equipamentos urbanos
do Município;
(...)
XLII - cuidar da conservação de praças, parques e jardins;(MACAÉ,2016).

A secretaria de infraestrutura é composta pela Secretaria adjunta de Habitação, de
Obras, de Saneamento, de Interior e de Serviços Públicos. No âmbito do saneamento os
serviços de Água e Esgoto de parte do município ficam a cargo da Secretaria de
Saneamento para a prestação de serviços e fiscalização da prestação de serviços quando
o serviço é concedido à empresa terceirizada, a parte de drenagem e obras em geral sob
a responsabilidade da Secretaria de Obras, e a fiscalização da prestação de serviços de
coleta e limpeza urbana sob os cuidados da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos.
➢ Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade (SEMA)
A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do município tem suas atribuições
destacadas na Lei Complementar nº 27/2001 que dispõe o Código Municipal de Meio
Ambiente de Macaé.
No que tange aos resíduos sólidos, o Código Municipal destaca que o Plano de
Gerenciamento de resíduos é um dos instrumentos da política municipal de meio ambiente.
A Lei complementar nº 256/2016 que dispõe sobre a reestruturação na administração
pública destaca em seu art. 110:
A Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, para desempenho de suas
atividades, contará com a seguinte estrutura básica:
I - Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade;
II - Subsecretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade;
III - Consultorias Técnicas;
IV - Assessorias;
V - Coordenadorias Gerais;
VI - Coordenadorias.

É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade
estabelecer os mecanismos de controle dos processos e execução da política ambiental do
município. Importante destacar também que acompanhamento de processos de
licenciamento relacionados a saneamento também tem sua análise e condicionantes sob
os cuidados da SEMA.
5.2.1.

Titularidade e prestação dos serviços

A Lei Federal nº 11.445/07 e seu decreto regulamentador 7.217/10 deixam claro que
cabe ao Titular, exclusivamente, a tarefa do planejamento e definição das políticas públicas,
a qual integra o Plano de Saneamento Básico. Já os serviços propriamente ditos, poderão
ser executados por ele, de forma direta ou indireta.
Assim, trata a Lei Federal nº 11.445/07, sobre o exercício da titularidade:
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Art. 8º. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos
do Art. 241 da Constituição Federal e da Lei no. 11.107, de 6 de abril de 2005.
Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento
básico, devendo, para tanto: (grifo nosso)
I- elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;
II- prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua
atuação;
§ 1 o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço
(BRASIL, 2007b).

Neste mesmo sentido o Decreto Federal nº 7.217/10 define:
VII - titular: o ente da Federação que possua por competência a prestação de serviço
público de saneamento básico;
VIII - prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive empresa:
a) do titular, ao qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço público; ou
b) ao qual o titular tenha delegado a prestação dos serviços, observado o disposto
no Art. 10 da Lei n. o 11.445, de 2007 (BRASIL, 2010b).

A prefeitura municipal de Macaé é, portanto, titular dos serviços e a ela cabe a gestão
dos serviços de saneamento básico.
Como citado anteriormente, é através da Secretaria de Infraestrutura e sua secretaria
adjunta de Serviços Públicos o controle e gerenciamento da prestação dos serviços de
limpeza urbana.
À Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos fica a responsabilidade de
planejamento e execução dos serviços de limpeza e coleta dos resíduos domiciliares e
recicláveis. De acordo com a Lei Complementar nº 238/2015 que dispõe sobre a
reestruturação na Administração Pública Municipal, a Secretaria Municipal Adjunta de
Serviços Públicos tem a atribuição de planejar e executar a reciclagem de lixo e de entulhos
de obras, assim como proceder a transformação do “lixo” em adubo orgânico, na Usina de
Reciclagem do “Lixo”, bem como reciclar o entulho em usina de entulhos a ser
implementada pelo município; e administrar o aterro sanitário.
Atualmente este serviço é terceirizado pela prefeitura, através de contrato de
prestação de serviços 021/2018 entre a prefeitura e sua secretaria de infraestrutura e
serviços públicos e a empresa Limpatech Serviços e Construções LTDA.
O contrato - sob a responsabilidade da Secretaria Adjunta de Serviços Públicos - tem
como objeto a execução de serviços de coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos
domiciliares, resíduos de serviço de saúde, coleta seletiva, coleta de entulhos, volumosos
e inservíveis, limpeza manual e mecanizada de praias, vias e logradouros públicos,
remoção dos resíduos de varrição, raspagem e pintura de meio fio, lavagem de ruas,
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disposição final de resíduos sólidos, tratamento e disposição final de resíduos de serviço
de saúde e resíduos da construção civil.
5.3.

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

5.3.1.

Caracterização dos Resíduos

O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS) elaborado em
2012 apresentou uma classificação dos resíduos gerados no município. Na época, a média
de geração atual era de 208 toneladas por dia.
Importante destacar embora tenha sido denominado como caracterização no
PMGRS, não houve uma caracterização gravimétrica da composição do resíduo, apenas
uma diferenciação de acordo com a sua classificação em especial quanto a origem,
conforme pode ser observado na Figura 5.
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Figura 5 - Caracterização dos resíduos em 2013.
Fonte: PMGRS, 2013.

Nos anos de 2015 e 2016 a empresa prestadora dos serviços contratada pela
prefeitura realizou análise gravimétrica para caracterização dos resíduos gerados em
Macaé.
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Figura 6 - Caracterização dos resíduos.
Fonte: LIMPATECH.

Para construção do gráfico, foram considerados como rejeitos as fraldas, borracha,
couro, trapos e resto de vestuário, espuma, entre outros não passíveis de reciclagem.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA em 2012 realizou o Diagnóstico
dos Resíduos Sólidos Urbanos com o objetivo descrever a situação da gestão dos resíduos
sólidos urbanos no Brasil e servir de subsídio a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Utilizado como um referencial, a Figura 7 apresenta um comparativo entre as
caracterizações de 2015 e 2016 em Macaé e a realizada pelo IPEA.

Figura 7 - Caracterização dos RSU em Macaé em comparação com o levantamento do IPEA no Brasil.
Fonte: Adaptado do IPEA e LIMPATECH

A análise comparativa é importante para identificar o potencial de reciclagem no
município de Macaé.
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5.3.2.

Geração de Resíduos

A Lei nº 4191/2003 que institui a Política Estadual de Resíduos sólidos destaca:
Art. 7° - As atividades geradoras de quaisquer tipos de resíduos sólidos ficam
obrigadas a cadastrarem-se junto ao órgão estadual responsável pelo licenciamento
ambiental, para fins de controle e inventário dos resíduos sólidos gerados no Estado
do Rio de Janeiro. (RIO DE JANEIRO, 2003)

A geração de RDO no município de Macaé é mensurada por meio da pesagem dos
veículos coletores e transportadores na chegada do Aterro Sanitário. Parte dos resíduos
provenientes dos serviços de limpeza pública, especialmente de varrição, são
contabilizados conjuntamente, porque são coletados pelos veículos responsáveis pela
coleta domiciliar.
De acordo com a Prestadora de Serviços responsável pelo serviço de coleta, a média
de geração de resíduos sólidos urbanos no município de Macaé é de 66.360,00
toneladas/ano, o que representa uma geração de 185 toneladas/dia1. Importante destacar
que o PMGRS de 2013 apresentava uma geração média de 208 toneladas/dia. A prefeitura
disponibiliza em seu website a informação de que são coletados 240 toneladas/dia de
resíduos, valor superior ao informado pela prestadora de serviços.
Se considerarmos a geração de 240 toneladas/dia, a geração per capita de RDO é
de 0,81 kg/hab.dia.
O SNIS de 2014 apresenta uma geração per capita de 0,81 kg/hab.dia.
Considerando os dados fornecidos pela prestadora de serviços a geração per capita
de RDO é na ordem de 0,62 Kg/hab.dia, tendo como base de atendimento, 100% da
população.
Tabela 1 - Geração per capita de resíduos em Macaé.
Geração Per Capita de RDO
População
atendida
pelos
serviços de
coleta
296.931

Quantidade
de RDO
(t/ano)
66.360

Geração Per capita (kg/ hab x
ano)

Geração Per capita
(kg/ hab x mês)

223,49
Fonte: Adaptado da LIMPATECH.

18,62

Geração Per
capita (kg/ hab x
dia)
0,62

Considerando a geração atual, a geração de resíduos pode chegar próximo de 307
toneladas/dia no ano de 2040.

1

Considerando a coleta diária, portanto 30 dias.
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Figura 8 - Estimativa de geração de resíduos até 2053.
Fonte: SERENCO.

A caracterização de resíduos apontou que mais de 40% dos resíduos gerados em
Macaé são materiais recicláveis (Figura 6 - Caracterização dos resíduos.). Com base nisso
a Figura 9 apresenta uma estimativa de materiais recicláveis gerados no município até
2053.

Figura 9 - Estimativa de geração de recicláveis.
Fonte: SERENCO.

Da projeção de geração de resíduos, estima-se que em 2040 terá uma geração de
aproximadamente 160 toneladas/dia de resíduos recicláveis.
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5.3.3.
5.3.3.1.

Aspectos Técnico-Operacionais

Acondicionamento

A região central do município de Macaé dispõe de lixeiras circular distribuídas nos
logradouros do município. (Figura 10).

Figura 10 - Lixeiras do município.
Fonte: SERENCO.

Mas é comum também encontrarmos outras formas de acondicionamento de
resíduos diferente dessas lixeiras padrão, principalmente nas regiões mais afastadas dos
bairros centrais.

Figura 11 - Acondicionamento na localidade Bicuda Pequena, Córrego do Ouro, Frade e Glicério.
Fonte: SERENCO.
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5.3.3.2.

Coleta e Transporte

Os serviços de coleta convencional atendem uma programação com dia e horário
em todos os bairros da cidade. O serviço é realizado diariamente em alguns bairros e em
dias alternados em outros.
São 30 roteiros de coleta:
➢ 4 Roteiros diários diurnos
➢ 4 Roteiros diários noturno
➢ 20 Roteiros alternados
➢ 2 Roteiros na região Serrana.
O quadro abaixo apresenta as rotas e a cobertura da coleta convencional no
município.

Bairros

Quadro 2 - Rotas de Coleta Convencional
Frequência
Bairros
de Coleta

Centro

Riviera

H.P.M

Campo do Oeste

Imbetiba

Sol Y Mar

Rua Principal Do Visconde

Duque De Caxias

Infraero

Diário Diurno

Novo Horizonte

Lagomar W1 e W5

Cancela Preta

Av. Quissamã

Lagoa

Praia Do Pecado (Orla)

Aeroporto

Lixo Hospitalar

Jardim Carioca 1 e 2

Cavaleiros

Barreto

Centro

Bairro Da Glória

Imbetiba

Ajuda De Cima

Cajueiros
Visconde

Novo Cavaleiros
Mulambo

Praia do Pecado (Orla)

Aroeira

Lixo Hospitalar

Jardim Santo Antonio

Praia Campista

Morro De S'antana

Morro do Carvão

Morro De São Jorge

Horto

Jardim Pinheiro

Virgem Santa

Jardim Vitória

Imburo
Piracema

Alternado
(noturno)

Ajuda De Baixo
Diário
Noturno

Miramar

Jardim Franco

Frequência
de Coleta

Alternado
(diurno)

Nova Macaé
Alternado

Santa Monica
Lagomar
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Bairros

Frequência
de Coleta

Bairros

Jardim Esperança

São Marcos

Nova Holanda

Jardim Guanabara

Nova Esperança

Mirante Da Lagoa

Malvinas

Imboassica

Botafogo

Linha Azul

N.Botafogo

Itaparica

Frequência
de Coleta

Alternado
(diurno)

Barra
Brasília

Alternado

Fronteira
Coca Cola
Corrego Do Ouro
Trapiche
Óleo
Serra Da Cruz
Glicério
Ciriaca
Córrego Da Pedra
Jaqueira
Águas Maravilhosas
Fonte: PREFEITURA DE MACAÉ, 2020.

Para a coleta convencional e o transporte de resíduos da coleta são utilizados
caminhões compactadores de 15 e 19 m³ de carregamento traseiro, com dispositivo
hidráulico para basculamento automático de contêineres, providos de sistema de retenção
de chorume, cujo esvaziamento é procedido no Aterro Sanitário - CTR Macaé.

Figura 12 - Caminhão coletor compactador e Transferência de resíduos para transporte até o Aterro.
Fonte: SERENCO.
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Para a realização dos serviços as empresas dispõem de caminhões, motoristas e
coletores.
Tabela 2 - Número de caminhões e funcionários para a coleta domiciliar.
N° caminhões coletores compactadores
14
Fonte: Limpatech, 2020.

Funcionários
170

A guarnição (equipe de coleta) é normalmente composta por 1 (um) motorista e 3
(três) coletores.

Figura 13 - Serviço de coleta convencional sendo realizado no município.
Fonte: SERENCO.

Em áreas de difícil acesso como becos, ruas estreitas, aclives e declives acentuados,
a recomendação no contrato é que a coleta seja feita de forma manual, por equipe
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composta de 01 motorista, 05 coletores e 01 caminhão de carroceria fixa. Nos distritos mais
afastados também foi observado veículos sem compactadores para a coleta (Figura 14).

Figura 14 - Veículo de coleta na localidade de Bicuda Pequena.
Fonte: SERENCO.

Em algumas comunidades de difícil acesso foi informado que estradas e ruas onde
não é possível passar o caminhão coletor, há pontos específicos (geralmente em vias
principais) para que o morador possa levar seu resíduo para ser coletado.
O município não possui unidade de transbordo, portanto todos os resíduos coletados
pelos serviços de coleta convencional são destinados diariamente e diretamente ao Aterro
Sanitário - CTR Macaé.
5.3.3.3.

Tratamento e disposição final

Os resíduos sólidos urbanos coletados no município de Macaé não passam por
nenhum tratamento para valorização de resíduos, sendo coletados e dispostos no Aterro
Sanitário - CTR Macaé, este, operado por empresa terceirizada contratada pela prefeitura.
A empresa Construtora Zadar LTDA é a operadora, e possui Licença de Operação (LO) Nº
IN018412 e licença de instalação e operação de resíduos RCC classe A, B, C LIO Nº
IN047903.
O Aterro está localizado (mapa 01) há uma distância de 35 km do centro do
município, na Estrada Municipal MC-01, S/Nº - Fazenda São Sebastião dos Quarenta - nas
coordenadas 22º13'28.65"S, 41º46'47.22". Ocupa uma área de 628.773 m² e um perímetro
de 3.344 m, aproximadamente.
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O Aterro dispõe de infraestrutura composta por:
•

Guarita;

•

Escritório de apoio;

•

Balança;

•

Autoclave para tratamento térmico de RSS;

•

Britador de reciclagem de RCC;

•

Equipamentos para operação do aterro, como trator de esteira para
espalhamento e compactação de resíduos;

•

Unidade para aproveitamento do Biogás gerado no aterro.

Além das unidades supracitadas, o aterro é composto por cinco lagoas de chorume,
área para desinfecção de resíduos de serviço de saúde, área para reciclagem e disposição
final de resíduos da construção civil, área para disposição de resíduos sólidos urbanos, e
área para aproveitamento do biogás gerado no aterro, a Figura 15 apresenta um desenho
esquemático para compreensão do uso das áreas do aterro.

Figura 15 - Uso das áreas do aterro.
Fonte: SERENCO.
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Cada veículo que entra no aterro é previamente pesado em uma balança, tanto na
entrada quanto na saída, onde é registrado e emitido o manifesto de resíduos.

Figura 16 - Balança e pesagem de veículos na entrada do aterro.
Fonte: SERENCO.

Figura 17 - Pesagem de resíduos na saída do aterro.
Fonte: SERENCO.

Para RSS o aterro dispõe de uma área para tratamento térmico através da
autoclave2, onde os resíduos são autoclavados3 para posteriormente serem dispostos no
aterro sanitário sem risco de contaminação biológica.

2

Aparelho utilizado para esterilizar materiais hospitalares por meio do calor úmido sob pressão.
Tratamento térmico que consiste em manter o material contaminado a uma temperatura elevada, através do
contato com vapor de água, durante um período de tempo suficiente para destruir todos os agentes
patogênicos.
3
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Figura 18 - Área destinada ao tratamento de RSS.
Fonte: SERENCO.

A área destinada aos RCC possui capacidade volumétrica de aproximadamente
44.000m³, abastecimento de frota própria através de 02 (dois) tanques de superfície
elevado, sendo um vertical com capacidade de 5.000l e outro horizontal com capacidade
de 10.000 l, para armazenamento de diesel, e lavador de frota própria, em área total
aproximada de 32.000m²
O RCC que entra é reciclado em britadores para uso na infraestrutura do próprio
aterro, e os resíduos que não podem ser reciclados são dispostos na área adjacente a área
de beneficiamento e britadores.

Figura 19 - Unidade para beneficiamento de RCC.
Fonte: SERENCO.

Todo o maciço de resíduos possui drenos de gás que direcionam todo o gás gerado
para a unidade de aproveitamento do biogás. A decomposição da matéria orgânica ocorre
por dois processos, o primeiro processo é de decomposição aeróbia e ocorre normalmente
no período de deposição do resíduo. Após este período, a redução do O² presente nos
resíduos dá origem ao processo de decomposição anaeróbia.
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Figura 20 - Drenos de captação de gás.
Fonte: SERENCO.

O gás de aterro é composto por vários gases, alguns presentes em grandes
quantidades como o metano e o dióxido de carbono e outros em quantidades em traços.
Os gases presentes nos aterros de resíduos incluem o metano (CH 4), dióxido de carbono
(CO2), amônia (NH3), hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), nitrogênio (N2) e oxigênio (O2).
O metano e o dióxido de carbono são os principais gases provenientes da decomposição
anaeróbia dos compostos biodegradáveis dos resíduos orgânicos.
A unidade aspira o gás gerado no maciço, que quando captado segue para o Flare
para queima controlada ou para o motor de vinte cilindros que queima o gás gerando
energia. Esta energia gerada é lançada na rede da ENEL 4 e gera um crédito de energia
que pode ser alocado.

Figura 21 - Unidade de aproveitamento do Biogás - motor de 20 (vinte) cilindros.
Fonte: SERENCO.

4

Empresa de geração e transmissão de energia elétrica que atua no estado do Rio de Janeiro.
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Figura 22 - Flare da unidade.
Fonte: SERENCO.

Toda essa captação é instrumentada e catalogada em um índice de
acompanhamento (Figura 23).

Figura 23 - Controle da captação do biogás.
Fonte: SERENCO.

E todo o líquido percolado (chorume) gerado no maciço segue para as lagoas de
tratamento. São cinco lagoas sendo que atualmente não é realizado tratamento de
chorume. De acordo com informações da operadora do aterro, está previsto o licenciamento
para tratamento do chorume. Mas até o momento, todo chorume gerado é recirculado no
sistema de captação de líquido percolado.
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Figura 24 - Lagoas de chorume.
Fonte: SERENCO.

É utilizado manta geotêxtil RT-10, areia e/ou brita de 15 a 30 cm de espessura para
coleta de percolado, geomembrana de PEAD de 2 mm, areia para dreno testemunho de 15
a 30 cm de espessura para coleta de percolado e argila compactada para cobertura, de
0,60 a 1,20m de espessura. Assim que os resíduos chegam para descarte na frente de
resíduos, tratores compactam conformando todo o maciço o deixando em formato platô.
São estruturados em camadas de aproximadamente cinco metros, e após o encerramento
da camada o maciço recebe cobertura vegetal. Em média, a cada vinte metros são
instaladas calhas de pedra rachão para o sistema de drenagem pluvial.
Na Figura 25 é possível observar o maciço de resíduos recoberto e a estrutura dos
taludes, com cobertura vegetal e sistema de drenagem superficial.

Figura 25 - Vista do topo do maciço de resíduos.
Fonte: SERENCO.

Considerado o objetivo de avaliar as condições de disposição do Aterro buscamos
aplicação de um diagnóstico a partir de um modelo de avaliação consolidado.
Assim, aplicou-se para análise do CTR a metodologia de avaliação utilizada pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB,
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2015), para a classificação das condições dos Aterros Sanitários no estado de São Paulo
a partir do cálculo do Índice da Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR).
Esta metodologia, aplicada através de um questionário padrão, avalia as
características locacionais, estruturais e operacionais das instalações, além da disposição
final dos resíduos sólidos.
Segundo a metodologia se o IQR for menor que 7,0 o local é considerado
inadequado e maior que 7,1 é considerado adequado.
O Quadro 3 apresenta os parâmetros avaliados conforme metodologia da CETESB.
Quadro 3 - Cálculo IQR do Aterro de Macaé.
ITEM

SUB- ITEM
1. PORTARIA, BALANÇA E VIGILÂNCIA

ESTRUTURA DE
APOIO

2. ISOLAMENTO FÍSICO
3. ISOLAMENTO VISUAL
4. ACESSO À FRENTE DE DESCARGAS
5. DIMENSÕES DA FRENTE DE TRABALHO

FRENTE DE
TRABALHO

6. COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS
7. RECOBRIMENTO DOS RESÍDUOS
8. DIMENSÕES E INCLINAÇÕES

TALUDES E
BERMAS

9. COBERTURA DE TERRA
10. PROTEÇÃO VEGETAL
11. AFLORAMENTO DE CHORUME

SUPERFICIE
SUPERIOR

12. NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE
13. HOMOGENEIDADE DA COBERTURA
14. IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO

15. PROF. LENÇOL FREÁTICO (P) X PERMEABILIDADE DO SOLO (k)

16. DRENAGEM DE CHORUME
17. TRATAMENTO DE CHORUME
ESTRUTURA DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL

18. DRENAGEM PROVISÓRIA DE ÁGUAS PLUVIAIS
19. DRENAGEM DEFINITIVA DE ÁGUAS PLUVIAIS
20. DRENAGEM DE GASES

21. MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

22. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO
SUBTOTAL 1

AVALIAÇÃO

PESO

SIM/SUFICIENTE

2

NÃO/INSUFICIENTE

0

SIM/SUFICIENTE

2

NÃO/INSUFICIENTE

0

SIM/SUFICIENTE

2

NÃO/INSUFICIENTE

0

ADEQUADO

3

INADEQUADO

0

ADEQUADAS

5

INADEQUADAS

0

ADEQUADA

5

INADEQUADA

0

ADEQUADO

5

INADEQUADO

0

ADEQUADAS

4

INADEQUADAS

0

ADEQUADA

4

INADEQUADA

0

ADEQUADA

3

INADEQUADA

0

NÃO/RAROS

4

SIM/NUMEROSOS

0

ADEQUADO

5

INADEQUADO

0

SIM

5

NÃO

0

SIM/ADEQUADA (NÃO PREENCHER ITEM 15)

10

NÃO/ INADEQUADA (PREENCHER ITEM 15)

0

P>3m , k<10-6

4

1<=P<=3m , k<10-6

2

CONDIÇÃO INADEQUADA

0

SIM/SUFICIENTE

4

NÃO/INSUFICIENTE

0

SIM/ADEQUADA

4

NÃO/INADEQUADA

0

SUFICIENTE/ DESNECESSÁRIO

3

NÃO/ INSUFICIENTE

0

SUFICIENTE/ DESNECESSÁRIO

4

NÃO/INSUFICIENTE

0

SUFICIENTE/ DESNECESSÁRIO

4

NÃO/ INSUFICIENTE

0

PONTOS
2
2
2
3
5
5
5
4
4
3
4
5
5
10

0

4
0
3
4
4

ADEQUADO

4

INADEQUADO/INSUFICIENTE

1

INEXISTENTE

0

ADEQUADO/DESNECESSÁRIO

4

INADEQUADO/INSUFICIENTE

1

4

INEXISTENTE

0
86

82

4
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ITEM

SUB- ITEM

O
U
T
R
A
S

23. PRESENÇA DE CATADORES
24. QUEIMA DE RESÍDUO
25. OCORRÊNCIA DE MOSCAS E ODORES

I
N
F
O
R
M
A
Ç
Õ
E
S
C
A
R
A
C
T
E
R
Í
S
T
I
C
A

26. PRESENÇA DE AVES E ANIMAIS
27. RECIBEMENTO RES. NÃO AUTORIZADOS

PESO

NÃO

2

SIM

0

NÃO

2

SIM

0

NÃO

2

SIM

0

NÃO

2

SIM

0

NÃO

2

SIM

0

PONTOS
2
2
0
0
2

SIM(Prencher item29)

28. RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

-

NÃO (ir p/ item 30)

29. ESTRUTURAS E PROCEDIMENTOS

SUFICIENTE/ADEQUADDO

10

INSUFICIENTE/ INADEQUADO

0

0

SUBTOTAL 2.1

10

6

SUBTOTAL 2.2

20

6

30. PROXIMIDADE DE NÚCLEOS HABITACIONAIS
D
A

AVALIAÇÃO

31.PROXIMIDADE DE CORPOS DA ÁGUA

>= 500m

2

< 500m

0

>= 200m

2

< 200m

0

2
2

<= 2 anos
32. VIDA ÚTIL DA ÁREA

Á
R
E
A

-

de 2 a 5 anos
> 5 anos
SIM

33. LICENÇA DE OPERAÇÃO

-

NÃO/VENCIDA

34. RESTRIÇÕES LEGAIS AO USO DO SOLO

SIM

-

NÃO

SUBTOTAL 3

4

TOTAL MÁXIMO (100)

TOTAL MÁXIMO (110)

TOTAL MÁXIMO 2.1

TOTAL MÁXIMO 2.2

SEM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

4

COM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

92,0
IQR- SOMA DOS PONTOS / 10

IQR SOMA DOS PONTOS/11

SEM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

COM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

9,2

Fonte: CETESB, 2015.

Considerando que o IQR do aterro sanitário de Macaé apresentou pontuação 9,2 ele
está em condições adequadas para operação.
5.3.4.
5.3.4.1.

Cobertura dos Serviços

Coleta Convencional

A prefeitura garante que toda a população de Macaé é atendida pelos serviços
regulares de coleta convencional de resíduos domiciliares, isto é, 100% de atendimento. A
variação está apenas na frequência da coleta, sendo diária em algumas regiões e
alternadas em outras. Essa frequência foi definida em função da concentração da
população (regiões mais populosas e movimentadas e consequentemente com maior
geração de resíduos).
De acordo com o SNIS/2014, 20% da população é atendida pelo serviço de coleta
diária e 80% da população é atendida pelo serviço de coleta alternada - duas ou três vezes
na semana.
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5.3.4.2.

Coleta Seletiva

O contrato administrativo 021/2018 entre o município e a prestadora de serviços
incluem a execução de serviços de coleta seletiva. Porém atualmente este serviço não está
sendo prestado no município. Segundo a prestadora, o serviço não está sendo realizado
devido a ausência de infraestrutura para reciclagem de resíduos.
➢ Organizações de Catadores
As cooperativas são entidades de natureza civil, podendo adotar qualquer gênero de
serviço, operação ou atividade, nos termos definidos pela Lei Federal nº. 5.764/71, que
define a Política Nacional de Cooperativismo, e pela Lei Federal nº 12.690/12, que dispõe
sobre a organização e o funcionamento das cooperativas de trabalho. (BRASIL, 1971;
2012c).
Em 2011 a prefeitura de Macaé através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade
e Meio Ambiente promoveu o credenciamento de cooperativas de catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis objetivando a realização de convênio para o gerenciamento de
materiais recicláveis, mas não houve inscritos.
Em 2013 foi realizado também pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Meio
Ambiente um cadastro de catadores e houve um total de 103 catadores, que atuavam sem
vínculo com cooperativa ou associação.
Em 2019, uma cooperativa buscou a Secretaria Municipal de Sustentabilidade e
Meio Ambiente para cadastramento. A cooperativa, localizada na Rua Professor Antônio
Alvares Parada no bairro Lagomar, possui aproximadamente 15 associados e está em
processo de regularização contábil.
Está operando dentro de um galpão no qual pretendem uma parceria para comodato.
Atualmente todo material reciclável que recebem é oriundo da coleta realizada pelos
próprios associados em pontos específicos e condomínios. Os materiais recicláveis são
segregados no galpão, pesados, e comercializados diretamente com empresas
recicladoras.
De acordo com a cooperativa, a quantidade média mensal de recicláveis enfardados
no galpão para comercialização é de aproximadamente 40 toneladas de papelão e 10
toneladas de plástico. Materiais nobres como metal, cobre entre outros são em sua maioria
comprados por ferro-velho e sucateiros, portanto, sendo menos abundantes na coleta
seletiva por eles realizada.
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Figura 26 - Galpão
Fonte: SERENCO.

Figura 27 - Balanças para pesagem de materiais.
Fonte: SERENCO.

Figura 28 - Prensa e materiais enfardados
Fonte: SERENCO.
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➢ Coleta Informal
Foi observado a presença de catadores que atuam de forma independente no
município. Não estão associados a nenhuma cooperativa de materiais recicláveis e não
fazem parte de nenhum programa ou serviço de coleta do município. Os materiais mais
comumente recolhidos por eles são latas de alumínio e papelão, que são materiais com
maior valor agregado para a venda.

Figura 29 - Catador informal
Fonte: SERENCO.

5.3.4.3.

Coleta Resíduos Diferenciados

Resíduos de Óleo Vegetal
No âmbito Federal não existe legislação a respeito dos resíduos de óleo vegetal,
salvo alguns estados que aplicaram lei específica para este resíduo.
No município de Macaé, a Lei nº 3246 de 2009 estabeleceu prazo para implantação
de coleta seletiva de óleos e gorduras de origem vegetal ou animal, usados, a partir de 1º
de janeiro de 2010.
O município de Macaé em parceria com o Programa de Reaproveitamento de Óleos
Vegetais do Estado do Rio de Janeiro (PROVE), implantou o Programa Municipal Recicle
seu óleo e instalou pontos de entrega voluntária visando oferecer alternativa
ambientalmente adequada para este resíduo.
Além disso os munícipes são orientados a respeito do descarte de óleo, conforme
Figura 30.
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Figura 30 - Orientação para descarte regular de óleo vegetal.
Fonte: Prefeitura de Macaé , 2019

➢ Geração
No Primeiro semestre de 2019 foram coletados e encaminhados para a reciclagem
11.440 litros de óleo vegetal.
Desde a implementação do Programa em 2014 à julho de 2019 foram coletados e
encaminhados pra reciclagem 70.331 litros de óleo.
Com base nisso, é estimado que o município gera aproximadamente entre 1500 e
2000 litros de óleo vegetal por mês.
Quadro 4 - Quantidade de óleo vegetal coletado desde a implantação do programa.
Ano
Litros
2014

1.292

2015

1.592,50

2016

9.464,50

2017

18.172

2018

19.800

2019

20.010

TOTAL

70.331

Fonte: SEMA, 2020.

➢ Aspectos técnicos-operacionais e destinação final
Atualmente, o município conta com 10 pontos distribuídos em seu território, conforme
Quadro 5:
Quadro 5 - PEVs para descarte de óleo vegetal.
Pontos de Entrega
Endereço
Voluntária
PEV Morada das Garças
Guarita de entrada do bairro Morada das Garças
PEV Cavaleiros

Start UP Macaé

PEV Alto dos Cajueiros

Secretaria de Ambiente - Avenida Rui Barbosa, 1.725

PEV do Centro

Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo)
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Pontos de Entrega
Voluntária
PEV do Visconde de Araújo

Endereço
Praça da Igreja Santo Antônio.

PEV Barra de Macaé
PEV Condomínio Up
Residence
PEV Córrego do Ouro

Macaé Facilitá
Rua João Batista da Silva Lessa, 500 - Alto da Glória

PEV Sana

Base Operacional da Secretaria de Ambiente

PEV do Parque Aeroporto

Sede da Associação de Moradores do Parque Aeroporto

Macaé Facilitá

Fonte: SEMA, 2020.

No mapa 02 é possível visualizar a distribuição dos PEVs para coleta de óleo vegetal
no município.
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212.000

216.000

220.000

`
_

7.528.000

7.528.000

208.000

PEV Parque Aeroporto

ES
MG

RJ

`
_

Oceano Atlântico

PEV Centro

PEV Praça Igreja Santo Antonio

`
_

PEV Barra de Macaé

`
_

PEV Alto dos Cajueiros

`PEV Cavaleiros
_
`
_
PEV Morada das Garças

Detalhe no Distrito Sede

Rio das Ostras

168.000

174.000

208.000

180.000

186.000

212.000

216.000

192.000

198.000

204.000

210.000

216.000

Conceição de Macabu
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Carapebus

Trajano de Morais
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`
_

6
RJ 10
Rod -

7.536.000

220.000
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Legenda

7.536.000

`
_

7.520.000

7.520.000

PEV Cond. Up Residence

Macaé

Municípios do
Rio de Janeiro

7.524.000

7.524.000

`
_

Municípío de
Macaé

SP

`
_
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Rodovias e Estradas
Município de Macaé - RJ
Bacia Hidrográfica do Rio Macaé

PEV Parque Aeroporto

Casimiro de Abreu

174.000

MC

MC 81 - Estrada de Morro Gran
de

`
_

PEV Centro

`
_
`_
_
`

PEV Praça Igreja Santo Antonio PEV Alto dos Cajueiros
3

PEV Cond. Up Residence
PEV Morada das Garças

4
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Municípios do Estado do Rio de Janeiro

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV)
DE ÓLEO VEGETAL
PROJETO:

119-RJ14-C-PM-GER

DESENHO Nº:

02

DATA:

MAR/2020

ESCALA:
DESENHO:

1:75.000
BRUNO

Figura 31 - PEV do centro e PEV da Barra de Macaé.
Fonte: SERENCO.

Figura 32 - PEV em Córrego do Ouro e PEV em Morada das Garças.
Fonte: SERENCO.
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Figura 33 - PEV do Cavaleiros e PEV do condomínio Up Residence.
Fonte: SERENCO.

A Figura 34 apresenta o PEV do bairro Visconde de Araújo, localizado na praça da
Igreja Santo Antônio. Importante destacar que no interior do PEV foi observado descarte de
resíduos comuns junto ao óleo.

Figura 34 - PEV do Visconde de Araujo.
Fonte: SERENCO.

Todo material coletado é encaminhado para reciclagem, sendo usado como matériaprima na produção de sabão, detergente e de fontes de energia alternativas, como o
biodiesel.
Resíduos de grandes geradores
Cada estabelecimento comercial como shoppings e grandes supermercados é
responsável pela gestão dos seus resíduos.
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Nestes estabelecimentos o serviço de coleta e transporte é terceirizado, os resíduos
retirados das lixeiras do estabelecimento são acondicionados em contêineres para posterior
coleta e transporte de empresa privada.
De acordo com informações dos estabelecimentos, a coleta é feita semanalmente
por empresa privada. A Figura 35 apresenta um exemplo de acondicionamento dos
resíduos de uma grande rede de supermercados, que são dispostos em contêineres até a
coleta pela empresa para transporte e destinação final.

Figura 35 - Acondicionamento de resíduos de grandes supermercados.
Fonte: SERENCO.

5.4.

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

5.4.1.

Aspectos legais e institucionais

A Lei Federal 12.305/2010 conceitua no seu art. 13º. “resíduos de limpeza urbana:
os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana” (BRASIL, 2010d).
O art. 12 do Decreto Federal n° 7.217 de 2010, que regulamenta a Lei Federal n°
11.445/2007, descreve:
Art. 12. Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as
atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos:
III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais como:
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e
logradouros públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos;
c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas
águas pluviais em logradouros públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros
eventos de acesso aberto ao público (BRASIL, 2010b).

A descrição dos serviços de Limpeza Urbana realizada no município compreende:
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➢ Varrição manual de vias e logradouros públicos
Operação manual da varrição na superfície dos passeios pavimentados, sarjetas e
canteiros centrais não ajardinados, esvaziamento dos cestos de lixo (papeleiras) e
acondicionamento dos resíduos passíveis de serem contidos em sacos plásticos nas vias
e logradouros públicos do município.
➢ Varrição mecanizada de vias
Remoção dos resíduos existentes nas sarjetas (meio-fio), mediante a utilização de
varredeira mecânica.
➢ Lavagem de vias
A lavagem de vias consiste em dirigir jatos de água no leito da rua em direção às
sarjetas, de modo a carrear poeira e pequenos detritos. A recomendação da prefeitura é
que a água seja de reuso.
➢ Limpeza Manual e Mecanizada de praias
Limpeza das areias das praias do município realizada manualmente e através de
equipamento mecânico e trator equipado com rastelo.
➢ Pintura de meio-fio
Pintura de meio-fio com uma demão de cal
➢ Serviços Complementares
Consistem capinação, roçada, raspagem, remoção manual, remoção mecanizada,
limpeza, higienização e varrição em áreas de difícil acesso, áreas rurais e carentes do
município.
A capina manual consiste na remoção total, inclusive raízes, do mato e ervas
daninhas, utilizando-se enxadas, enxadões, pás, garfos, foices, enxadas e carrinhos de
mão, deixando o solo totalmente exposto após a execução do serviço
A roçagem é feita quando se deseja manter uma cobertura vegetal para se evitar
deslizamentos de terra e erosões ou por razões estéticas. A roçada manual consiste no
corte do mato e ervas daninhas utilizando-se foices, alfanjes, tesouras e outras ferramentas
adequadas.
➢ Remoção de Entulho
Recolhimento, manual ou mecanizado, de materiais descartados pela população e
provenientes de obras e demolições, restos de podas, móveis etc. programada através de
agendamento telefônico.
5.4.2.

Geração de Resíduos da Limpeza Pública

De acordo com o contrato entre a prefeitura e a prestadora de serviços, a estimativa
de geração de resíduos de limpeza pública é de 312 toneladas/mês. Importante destacar
que o SNIS apontou que a quantidade de RPU coletado no ano de 2014 foi de 43.897,00
toneladas, o que equivale uma geração de quase 3700 toneladas/mês.
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5.4.3.

Aspectos Técnico-Operacionais

A descrição dos serviços a seguir tem como base o Projeto Básico Anexo VIII do
processo administrativo nº 38573/2015 folha nº 2273 da Concorrência Pública nº 001/20165
entre a prefeitura e a empresa contratada para prestação dos serviços.
5.4.3.1.

Varrição manual de vias e logradouros públicos

Os serviços de varrição manual são realizados por equipes compostas por
ajudantes, equipadas com vassouras, pás, sacos de lixo e contêineres de 120 L.
Os serviços são realizados em dois turnos, diurno e noturno, conforme plano de
trabalho da empresa responsável pela prestação de serviços.
O Quadro 6 apresenta os bairros atendidos por cada setor e os km varridos por mês.
Importante destacar que a algumas ruas específicas de alguns setores possuem frequência
diferenciada em razão da necessidade em razão do fluxo e movimentação da via.
Quadro 6 - Cobertura e frequência de varrição manual.
Setor

Bairros

Frequência de
Varrição

Setor 1

Centro, Imbetiba, Jardim Cavaleiros, Praia
Campista, Costa do Sol, Cajueiros e Parque
Miranda

Diária

Setor 2

Bela Vista, Campo Grande, Campo Oeste,
Sol y Mar, Visconde , Riviera, Riviera I, Novo
Horizonte, Miramar, Novo Visconde e Aroeira

Alternada, e
Diária em
algumas regiões

Setor 3

Parque Caxias, Glória, Alto Glória, Cancela
Preta, V. Lagoa, Morada das Garças, Novo
Cavaleiros, Mirante, São Marcos, Bosque dos
Cavaleiros, Granja dos Cavaleiros e Parque
dos Tubos

Alternada, e
Diária em
algumas regiões

Setor 4

Brasília, Nova Holanda, Fronteira, Ajuda de
Baixo, Ajuda de Cima, Planalto da Ajuda,
Jardim Carioca I e Jardim Carioca II.

Alternada

Setor 5

Aeroporto, Novo Eldorado, Vila Badejo,
Recanto da Paz, Jardim Aeroporto, Barreto,
Barramares e Parque Miranda

Alternada, e
Diária em
algumas regiões

Setor 6

Vila Santa, Nova Botafogo, Malvinas,
Botafogo, Aroeira, Jardim Santo Antonio,
Nova Macaé, São Jorge, Morro do Santana e
Jardim Vitória

Alternada

Setor 7

Engenho da Paz e Lagomar

Varrição diária
6x/semana e
3x/semana

Total
varrição
(km/Mês)

14.700,00

5Em

função da não disponibilidade da Metodologia Executiva de Operação , foi utilizado como base para
descrição dos aspectos técnicos operacionais o projeto básico e definição dos serviços da Concorrência
Pública 001/2016.
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Setor

Bairros

Frequência de
Varrição

Setor 8

Córrego Ouro, Trapiche, Glicério, Óleo, Frade
e Sana

Alternada

Total
varrição
(km/Mês)

Fonte: Projeto Básico Concorrência Pública 001/2016.

Figura 36 - Serviço de varrição manual.
Fonte: SERENCO.

5.4.3.2.

Varrição mecanizada de vias

Os serviços de varrição mecanizada são realizados por equipes compostas por 1
operador de máquina e 2 ajudantes. O equipamento utilizado é varredeira mecânica com
capacidade de carga de 6m³ acopladas em chassi de 16.000 kg de PBT.
Os serviços são prestados em 2 turnos (diurno e noturno) conforme plano de
trabalho. O Quadro 7 apresenta a cobertura e frequência dos serviços de limpeza urbana
atendidos pela varrição mecânica.
Quadro 7 - Cobertura e frequência da varrição mecânica.
Rua

Extensão (m)

Frequência

Total varrido
mensalmente (km)

Sarjetas

Av. Industrial

14.800

Alternada

192,4

4

Av. Quissamã
Linha Vermelha
Linha Amarela
Linha Verde

1800
3000
3000
14800

Alternada
Alternada
Alternada
Alternada

23,4
39
39
192,4

2
1
2
4

Av. Aluizio da Silva Gomes

3200

Alternada

41,6

2

7000

Alternada

91

2

2000

Alternada

26

2

Av. Prefeito Aristeu Ferreira
da Silva
Rua Internacional
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Rua

Extensão (m)

Frequência

Total varrido
mensalmente (km)

Sarjetas

Av. Rui Barbosa
Rua Silva Jardim
Av. Agenor Caldas

2600
600
1200

Alternada
Alternada
Alternada

33,8
7,8
15,6

2
1
2

Rua Doutor João Cupertino

1000

Alternada

13

2

Rua Doutor Télio Barreto

1000

Alternada

13

1

2600

Alternada

33,8

2

53550

Diária

1392,3

3

6200

Alternada

80,6

4

2000
10800

Alternada
Alternada

26
140,4

2
3

Rua Gastão Henrique
Schueler
Rodovia Amaral Peixoto
Av. Hildebrando Alves
Barbosa
Alameda Tenente Célio
Rodovia Norte Sul

Fonte: Projeto Básico Concorrência Pública 001/2016.

O contrato de 2016 previa uma estimativa de atendimento de 2.400,00 km de ruas
varridas com o serviço de varrição mecanizada.
5.4.3.3.

Raspagem de vias e capina

O serviço de raspagem é executado com capinadeira mecânica, vassouras, pás,
enxadas, picaretas, foices e carrinhos de mão. O Quadro 8 apresenta a frequência e a
cobertura do serviço.
Quadro 8 - Serviço de raspagem de vias e capina.
Setor

Extensão (m)

Frequência

Total do serviço
mensalmente (m)

Sarjetas

Setor 1
Setor 2
Setor 3
Setor 4
Setor 5
Setor 6
Setor 7

68406
19774
30200,95
2231
4310
9080
10888,5

1x ao mês
1x ao mês
1x ao mês
1x ao mês
1x ao mês
1x ao mês
1x ao mês

136812
39548
60401,9
4462
8620
18160
21777

2
2
2
2
2
2
2

Fonte: Projeto Básico Concorrência Pública 001/2016.

O contrato de 2016 previa uma estimativa de atendimento de 289.800,00 metros/mês
de serviço de raspagem e capina.
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5.4.3.4.

Lavagem de vias

O serviço de lavagem de vias é executado conforme plano de trabalho da prestadora
de serviço, nas principais vias do município onde ocorrem feiras livres, comércio popular,
terminais rodoviários, pontos de ônibus, ruas com grande movimentação. A água
recomendada para uso é de reuso.
Conforme o contrato de prestação de serviços, a estimativa para realização do
serviço de lavagem é de cerca de 78 unidades/mês.
5.4.3.5.

Limpeza Manual e Mecanizada de Praias

A limpeza manual e mecanizada de praias é realizada por equipes no horário diurno,
com utilização de trator agrícola equipado com rastelo de aço para a limpeza mecanizada.
Os resíduos coletados são transportados até contêineres para posteriormente serem
recolhidos pelas equipes de coleta domiciliar. O Quadro 9 apresenta a extensão das praias
atendidas pelos serviços de limpeza manual e mecanizada. No total, 3.601.000,00 m² por
mês são atendidos pelo serviço.
Quadro 9 - Praias atendidas pelo serviço de limpeza manual e mecanizada.
Largura da
Comprimento
Total
Praias
Faixa de
Dias/mês
(m)
(m²)
Areia (m)
Fronteira
15
1000
13
195000
Barra
20
1400
13
364000
Pontal
Cavaleiros
30
3000
26
2340000
Coco
20
800
13
208000
Pecado
20
900
13
234000
Praia
20
1000
13
260000
Campista
Fonte: Projeto Básico Concorrência Pública 001/2016.

Figura 37 - Equipes na limpeza manual de praias
Fonte: SERENCO.
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5.4.3.6.

Pintura de meio-fio

O serviço de pintura de meio fio é realizado manual ou mecanicamente com trator e
máquina de pintura, por equipamentos manuais e cal virgem. Este tipo de serviço é
executado conforme plano de trabalho da prestadora de serviço. (Quadro 10)
Quadro 10 - Cobertura e frequência do serviço de pintura de meio fio.
Setor

Extensão (m)

Frequência

Total pintado
mensalmente (m)

Sarjetas

Setor 1
Setor 2

68.406,00
19.774,00

3 x ao mês
3 x ao mês

410.436,00
79.096,00

2
2

Setor 3

30.200,95

2 x ao mês

60.401,90

2

Setor 4
Setor 5
Setor 6
Setor 7

2.231,00
4.310,00
9.080,00
10.888,50

2 x ao mês
1 x ao mês
1 x ao mês
1 x ao mês

4.462,00
17.240,00
18.160,00
21.777,00

2
2
2
2

Fonte: Projeto Básico Concorrência Pública 001/2016.

O contrato previa uma estimativa de atendimento de 610.000,00 metros/mês de
serviço de pintura de meio fio.
5.4.3.7.

Poda de árvores

O serviço de poda de árvores é realizado mediante plano de trabalho, com utilização
de equipamentos para corte de galhos de árvores. Este serviço é realizado em locais
arborizados conforme demanda ou solicitação da prefeitura. O contrato com a prestadora
de serviço prevê uma média de 78 unidades/mês.

Figura 38 - Realização de serviço de poda de árvores.
Fonte: SERENCO.
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5.4.3.8.

Serviços complementares

Os serviços complementares são previstos em áreas consideradas de difícil acesso
ou por vezes com sistema de saneamento básico menos complexo, áreas rurais e
comunidades carentes do município. São serviços diversos como capina, roçada, corte de
grama, remoção manual, limpeza, higienização, varrição.
Essas atividades não estão no planejamento de atividades regulares da prestadora
de serviço e são realizados conforme demanda, necessidade ou solicitação da secretaria
de infraestrutura.
Os serviços são compostos por 5 equipes - cada equipe composta por 5 caminhões,
1 pá carregadeira, 20 ajudantes, 6 operadores e 1 encarregado. O Quadro 11 apresenta a
cobertura dos serviços complementares realizados no município.
Equipes

1º Equipe

2º Equipe

3º Equipe

Quadro 11 - Áreas atendidas pelos serviços complementares.
bairro
Áreas atendidas

Imboassica e Glória

Parque dos tubos, Vale dos Cristais, Vale das Palmeiras, Jardim
Guanabara, Mirante da Lagoa, Zona Industrial e Imboassica, Baixo
Glória, Alto da Glória, Novo Cavaleiros, Granja dos Cavaleiros,
Cavaleiros, Praia Campista, Pecado, Lagoa, Morada das garças,
Vivendas da Lagoa, Cancela Preta e Riviera I

Visconde e Centro

Visconde, Novo Visconde, Miramar, Bela Vista, Jardim Pinheiro,
Campo Grande, Sol y Mar, Riviera II, Campo D'Oeste, Novo
Horizonte, Parque Valentino Miranda, Beira Rio, Centro, Imbetiba,
Rodoviária, Cajueiros, Alto dos Cajueiros, Comunidade da linha do
trem, Comunidade Marobá e Morro do Carvão

Barra de Macaé e
Aeroporto

Barra, Brasília, Fronteira, Praia do Coco, Comunidade Nova
Holanda, Comunidade Nova Esperança, Comunidade Fronteira,
Comunidade Piracema e Comunidade Águas Maravilhosas, Novo
Eldorado, Vila Badejo, Village Park, Parque Aeroporto, Barra Sul,
Jardim Aeroporto, Verdes Mares, Comunidade Planalto da ajuda,
Comunidade Jardim Franco, Comunidade Jardim Franco PLaza,
Comunidade Bosque Azul

4º Equipe

Botafogo e Barreto

5º Equipe

Lagomar, Imburo e
Área Serrana

Aroreira, Nova Aroeira, Jardim santo Antonio, Nova Macaé, Jardim
Vitória I, Jardim Vitória II, Virgem Santa, Comunidade Malvinas,
Comunidade Novo Botafogo, Comunidade Botafogo, Barreto, Parque
Atlântico, Barramares, Praia Barreto, Comunidade Jardim Carioca I e
Comunidade Jardim Carioca II.
Engenho da Praia, Aldeia, Lagomar, Cabiúnas, Ingazeira,
Comunidade do Reduto, Itaparica, São José, Brisa do Vale, Santo
Amaro, Aterrado do Imburo, Glicério e Sana

Fonte: Projeto Básico Concorrência Pública 001/2016.

Além disso, as equipes de serviços complementares também são solicitadas para
auxiliar a prefeitura na prestação de serviço de coleta e limpeza urbana nos eventos oficiais
anuais do município:
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Quadro 12 -Eventos oficiais da prefeitura
Evento

Mês
Janeiro e
fevereiro

Fest Verão

Local
Praia dos Cavaleiros, Bar do Coco e Distritos Serranos

Fevereiro ou Linha Verde, Praia dos cavaleiros, Bar do Coco, Balneário
Março
Lagomar, Praia de Imbetiba e Distritos Serranos

Carnaval
Fest verão Esportivo

Março

Praia dos Cavaleiros e Pecado e Serranos

Festival Benedito Lacerda

Abril

Avenida Rui Barbosa

Paixão de Cristo
ESMAMM Exposição Macaense Manga Larga
Marchador

Abril

Teatro municipal de Macaé

Maio

Parque de exposições Lattiff Mussi, São José do Barreto

Festa das Bicudas Grande e Pequena

Maio

Localidade Serrana

Festa Maína
Feira de responsabilidade social e empresarial
bacia de campos

Maio

Distrito do Frade

Festa de Santo Antonio

Junho

Distrito de Glicério

Festa de São João

Junho

Praça Veríssimo de Melo

Maio

Festa de Crubixais

Junho

Localidade Serrana

Protection Offshore

Junho

Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho

Brasil Offshore

Junho

Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho

Encontro de motociclistas de Glicério

Julho

Distrito de Glicério

Festa do Sana

Julho

Distrito do Sana

Festa do Aipim

Julho

Serra da Cruz - Localidade Serrana

Expo Macaé

Julho

Parque de exposições Lattiff Mussi

Festa de São Bartolomeu

Agosto

Óleo - Localidade Serrana

Travessia de Natação do Forte Marechal Hermes

Agosto

Praia de Imbetiba

Festa Nossa Senhora das Neves

Agosto

Córrego do Ouro

Festa de Areia Branca

Setembro

Areia Branca - Localidade Serrana

Festa da Cabeceira do Sana

Setembro

Distrito do Sana

Bienal do Livro
Fest Criança

Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho
Outubro

Parque da Cidade, Praia Campista

Expo Flor

Outubro

Praça Veríssimo de Melo

Semana da Consciencia Negra

Novembro

Praças, teatro municipal

Encontro Nacional de Motociclistas

Novembro

Praia dos Cavaleiros

Regata Lagoa Viva

Novembro

Lagoa de Imboassica

Reveillon

Dezembro

Praia do Pecado, Bar do Coco, Barra de Macaé

Fonte: Projeto Básico Concorrência Pública 001/2016.

5.4.3.9.

Mão de Obras e Equipamentos

Para prestação do serviço de Limpeza Urbana a prestadora de serviços utiliza mão
de obra de 600 funcionários e 40 veículos/equipamentos, sendo eles: Caminhões, Ônibus
para transporte pessoal, retroescavadeira, carregador frontal de rodas, capinadeira,
equipamento de lança elevatória, varredeira mecânica, roçadeira costal, roçadeira
articulada com utilização de trator, roçadeira auto propelida.
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5.5.

ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Os preços unitários apresentados compreendem valores médios praticados, tendo
como referência os indicadores do SNIS de 20146.
Tabela 3 - Preços Médios dos serviços de manejo de RDO e serviço de Limpeza Urbana
Preços médios dos Serviços de Manejo de Resíduos Domiciliares e serviços de
Limpeza Urbana
Descrição dos Serviços
Preço Unitário
Unidade
Coleta e Transporte de Resíduos Domiciliares e de
Varrição

86,25

R$/ton.

Valor contratual (preço unitário) do serviço de
aterramento de RDO e RPU

65,82

R$/ton.

1.431,43

R$/ton.

100,16

R$/km

83,41

R$/ton.

Valor contratual (preço unitário) do serviço de coleta
diferenciada dos RSS
Varrição manual de vias
Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO +
RPU)
Fonte: SNIS, 2014.

Para os serviços de coleta domiciliar convencional, a Tabela 4 apresenta os dados
do SNIS/2014 de algumas capitais, que permite uma comparação dos preços praticados.
Tabela 4 - Comparativo do custo unitário da coleta domiciliar convencional entre Macaé e outras
capitais.
Custo unitário da coleta - IN023
R$/tonelada
Município/Ano
Macaé
Belo Horizonte
Curitiba
Fortaleza
Goiânia
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
São Paulo

2014
83,41
99,92
181,78
110,44
73,48
109,4
130,3
141,41
138,07
165,18

Fonte: SNIS, 2014.

Para os serviços de limpeza urbana, a comparação de preços unitários deve levar
em consideração um conjunto de variáveis como tamanho das equipes, equipamentos e
veículos utilizados, frequências de execução, entre outras características, as quais são
muito particulares. Em razão da indisponibilidade de dados não foi possível realizar uma
análise mais detalhada dos preços praticados no município de Macaé.
6

Foram utilizados os dados do SNIS de 2014 para análise pois informações financeiras não foram fornecidas
pela prefeitura e pela prestadora de serviços.
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5.5.1.

Cobrança pela prestação dos serviços

O serviço de coleta e remoção de lixo domiciliar é cobrado do usuário pela prefeitura,
e é esta quem remunera o prestador de serviços. A Lei Complementar nº. 282 de 2018 que
institui o Código Tributário do Município de Macaé estabelece em seu Art. nº 302 como taxa
de serviço público:
Art. 302. As Taxas de Serviço Público são aquelas instituídas pela utilização efetiva
ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados pelo Poder
Público Municipal ao contribuinte ou colocados à sua disposição com a regularidade
necessária. (...)
Art. 304. Consideram-se serviços públicos sujeitos ao pagamento de taxa: I quando utilizados pelo contribuinte efetivamente, por ele usufruído a qualquer título,
permanente ou temporariamente; II - quando utilizado pelo contribuinte
potencialmente, sendo de utilização compulsória, sejam colocados à sua
disposição, mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento; III - quando
específico, passam a ser destacados em utilidades autônomas de intervenção, de
utilidade ou de necessidade pública; IV - quando divisíveis, suscetíveis de utilização,
separadamente, por parte de cada um de seus usuários.

A taxa de remoção de lixo domiciliar contempla a prestação de serviços de coleta e
remoção de lixo, gerado em imóvel edificado para fins residenciais, comerciais, industriais
e de prestação de serviços e é cobrada anualmente com o IPTU, sendo o contribuinte da
taxa o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título de bem imóvel
edificado situado em local beneficiado pelos serviços de coleta e remoção de lixo prestados
pelo Poder Público Municipal.
Importante destacar que o Art. 305 da referida Lei especifica em seus incisos:
§ 1º Não está incluída na prestação dos serviços mencionados no caput a remoção
especial de lixo, a saber: retirada de entulhos, detritos industriais, hospitalares,
galhos de árvores e similares, limpeza de terrenos, bem como a remoção de lixo
realizada com ou sem solicitação do titular do imóvel, que ficará sujeito ao
pagamento do preço público fixado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 2º Para remoção especial do lixo de que trata o parágrafo anterior será dado
conhecimento, por escrito, ao proprietário ou ao possuidor a qualquer título do
imóvel quanto ao valor do preço público que será lançado e cobrado anualmente
com o IPTU, individual ou de forma englobada.

A base de cálculo da taxa é determinada em função da finalidade do imóvel e suas
dimensões:
I - Imóvel residencial - 0,75 (setenta e cinco centésimos) URM por m²;
II - Imóvel comercial - 0,85 (oitenta e cinco centésimos) URM por m²;
III - Imóvel industrial - 0,95 (noventa e cinco centésimos) URM por m².
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De acordo com o SNIS/2014, a receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à
gestão e manejo de RSU foi de R$26.733.960,58 sendo que a receita orçada com a
cobrança de taxas e tarifas referentes a gestão e manejo de RSU foi de R$ 66.834.901,45
O sistema de arrecadação municipal arrecada de forma conjunta o valor do IPTU e
realiza o lançamento para o manejo e gestão de resíduos sólidos. Em 2019 o valor de
cobrado pelo serviço de manejo e gestão de resíduos sólidos foi de R$19.831.738,91 e
R$70.649.821,73 para IPTU, sendo que o valor arrecadado (IPTU + Taxa Lixo) foi de
R$54.722.366,67.
Com base na população do município de Macaé para o ano 2014 de 229.624 (IBGE,
2014) e observados os dados de receita (SNIS/2014), a receita média per capita foi da
ordem de R$ 118,65. Este valor representa um custo de R$ 0,32 por hab./dia.
Tabela 5 - Comparativo da receita arrecadada per capita com serviços de manejo entre Macaé e
outras capitais.
Receita arrecadada per capita com serviços de manejo - IN011
R$/habitante
Município/Ano

2014
118,65
66,9
46,91
103,37
57,54
240,9
55,48

Macaé
Belo Horizonte
Curitiba
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
Fonte: SNIS, 2014.

A Tabela 6 apresenta os valores per capita (R$/hab) do município de Macaé, e assim
como nas tabelas anteriores, foram inseridos os valores de outros municípios apenas para
fins de comparação.
Tabela 6 - Comparativo de despesas per capita com RSU entre Macaé e outras capitais.
Despesas per capita com RSU - IN006
R$/habitante
Município/Ano
Macaé
Belo Horizonte
Curitiba
Fortaleza
Goiânia
Porto Alegre
Recife
Rio de Janeiro
Salvador
São Paulo

2014
296,61
162,34
125,34
114,47
119,82
184,75
160,14
240,9
93,67
121,63

Fonte: SNIS, 2014.
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5.6.

RESÍDUOS DIFERENCIADOS

5.6.1.

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS)

Resíduos de Serviços de Saúde são todos aqueles resultantes de atividades
exercidas pelos serviços definidos no art. 1° da Resolução CONAMA 358/2005 que, por
suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou
não tratamento prévio à sua disposição final.
Art. 1° Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o
atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência
domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde;
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e
farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na
área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos
farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles
para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de
acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares (BRASIL, 2005a).

Quanto a classificação dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), o Regulamento
Técnico - RT da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) apresenta no Apêndice
I da RDC ANVISA nº 306/2004 a seguinte especificação:
Grupo A - resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas
características, podem apresentar risco de infecção. Se subdividem em A1, A2, A3,
A4 e A5;
Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade;
Grupo C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas
normas do 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;
Grupo E - Materiais perfuro cortantes ou escarificastes, 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 (BRASIL,
2004b)

A Lei nº 4191 de 2003 que estabelece a Política Estadual de Resíduos Sólidos,
estabelece:
Art. 5° - Os resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde portadores de
agentes patogênicos deverão ser adequadamente acondicionados, conduzidos em
transporte especial, e deverão ter tratamento e destinação final adequados,
atendendo às normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, e às condições estabelecidas pelo órgão estadual responsável pelo
licenciamento ambiental, respeitadas as demais normas legais vigentes.( RIO DE
JANEIRO, 2003).
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➢ Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
De acordo com o art. 2° da Resolução CONAMA nº. 358/05, o Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento integrante do
processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos
e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descrevem as ações relativas ao
seu manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e
disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente (BRASIL,
2005a).
O município de Macaé dispõe da Lei nº 3068/2008 para o Gerenciamento de
Resíduos de Serviço de Saúde, e obriga que todos os serviços de saúde, públicos e
privados independentemente de seu tipo ou grau de complexidade ou capacidade
instalada, ficam obrigados a seguir as diretrizes para o gerenciamento, tratamento e
destinação final dos resíduos por eles gerados, destacando também em seu art. 5 como
serviços de saúde:
I  consultórios médicos e odontológicos de qualquer especialidade;
II  clínicas, inclusive radiológicas, de radioterapia e de radioimunoensaio;
III  ambulatórios e congêneres;
IV- clínicas e farmácias veterinárias;
V  prestadores de serviços de saúde de qualquer natureza;
VI  laboratórios de análises clínicas, anátomo patológicas e congêneres;
VII  farmácias, drogarias e ervanárias;
VIII  hospitais, unidades hospitalares e maternidades;
IX - necrotérios, funerários e serviços de embalsamamento (tanatopraxia,
somatoconservação);
X  serviços de medicina legal;
XI - quaisquer outros estabelecimentos que produzam resíduos potencialmente
geradores de riscos à saúde da comunidade, do trabalhador ou ao meio ambiente.(
MACAÉ, 2008)

A referida lei também cita em seu Art. 8º que cabe ao Poder Público Municipal a
gestão dos resíduos de serviços de saúde que envolve o manuseio, o manejo, o
acondicionamento, o armazenamento, a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação
final dos resíduos gerados nos estabelecimentos de serviços de saúde.
Importante destacar que o art. 13º também estabelece como instrumento de
planejamento a obrigatoriedade de o Município elaborar um Plano de Gestão de
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que deveria ter sido elaborado no prazo
de dois anos a contar a data da publicação da Lei e ser revisto a cada quatro anos. Porém
este plano não foi elaborado. O município dispõe apenas de um modelo básico para
elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde elaborado pela
Vigilância Sanitária municipal, para os geradores de RSS.
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Atualmente a Vigilância Sanitária do município é a responsável por exigir o PGRSS
dos geradores no processo de concessão e/ou renovação de alvará sanitário. Mas a própria
vigilância reconhece que não há servidores suficientes para fiscalizar se os PGRSS são
aplicados regularmente.
➢ Geração
O levantamento feito pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES,
2019) informa que no Brasil há 343.805 estabelecimentos de saúde cadastrados, sendo
que 49,7% dos estabelecimentos são representados pelos consultórios isolados, seguidos
pelas clínicas e ambulatórios especializados (15%), centros de saúde / unidade básica
(10,9%), unidades de apoio à diagnose e terapia (7,4%), postos de saúde (2,6%), entre
outros.
No município de Macaé, o número de estabelecimentos de serviço de saúde
cadastrados é de 887 estabelecimentos (CNES, 2019), conforme Tabela 7.
Tabela 7 - Estabelecimentos de saúde cadastrados no CNES.

Fonte: CNES, 2019.

Este número ainda é considerado inferior a realidade do município, visto que há
apenas uma farmácia cadastrada no CNES.
Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais (ABRELPE, 2019) foram coletados em 2017 no estado do Rio de
Janeiro 29.507 ton., o que resulta em um valor equivalente a 1,76 kg/habitante, e em 2018
29.138 ton. equivalente a 1,69 kg/habitante, demonstrando que houve uma pequena
redução da geração de RSS.
A título de comparação, a Tabela 8 apresenta a geração per capita de outros estados
da região.
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Tabela 8 - Geração per capita de RSS nos estados da região Sudeste.
Estado

Geração per capita de
RSS (Kg/hab.ano)

Espírito Santo

1,68

São Paulo

2,29

Minas Gerais

1,81

Rio de Janeiro

1,69

Fonte: ABRELPE,2019.

O município de Macaé tem uma geração média de 360 toneladas/ano de Resíduo
de Serviço de Saúde. Considerando a população total de 296.931 habitantes, a geração
per capita de RSS é de 1,21 kg/hab.ano..
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde depende de um conjunto de
etapas consecutivas de forma a garantir a segurança quanto ao devido tratamento e
destinação final dos resíduos contaminantes, visto que estes materiais apresentam maior
risco de contaminação que resíduos de outra natureza, principalmente quando são
manuseados e descartados de forma inadequada no ambiente
É fundamental conhecer a classificação dos resíduos em função de suas
características peculiares, seu grau de risco e aspectos de biossegurança para poder
elaborar o PGRSS e melhor implementá-lo nos estabelecimentos de saúde. Além disso, é
importante destacar que os RSS que precisam ser tratados como perigosos são aqueles
que pertencem ao subgrupo A5 e a alguns do subgrupo A3, ou seja, aqueles que se
enquadram na classe de risco 4. Por isto, é fundamental que haja a segregação apropriada
dos RSS no local gerado.
A responsabilidade é, portanto, do gerador (seja público ou privado) o
acondicionamento adequado, a segregação na fonte e a infraestrutura para o
gerenciamento adequado destes resíduos.
Em Macaé, a prefeitura municipal através de contrato de prestação de serviço realiza
a coleta, transporte e destinação final dos RSS gerados em estabelecimentos públicos e
privados.
Os resíduos após coletados, são transportados até o aterro CTR Macaé, onde são
submetidos ao tratamento por autoclavagem.
A autoclavagem é um tratamento térmico realizado na Autoclave que consiste em
manter o material contaminado a uma temperatura elevada, através do contato com vapor
de água, durante um período suficiente para destruir todos os agentes patogênicos.
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Figura 39 - Autoclave.
Fonte: SERENCO.

Figura 40 - Veículo para transporte RSS.
Fonte: SERENCO.

Após tratamento na autoclave, os resíduos são dispostos em vala séptica no próprio
aterro sanitário.
De forma geral o fluxo de manejo do RSS no município de Macaé pode ser assim
representado:
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GERAÇÃO

ACONDICIONAMEN
TO

Estabelecimentos de Saúde
públicos e privados

Descarbag, caixas e
Bombonas

COLETA

Caminhão baú / Furgão

TRATAMENTO

Autoclavagem

DISPOSIÇÃO
FINAL

Aterro Sanitário CTR Macaé

Figura 41 - Fluxo dos resíduos no município de Macaé.
Fonte: SERENCO.

5.6.2.

Resíduos de Construção Civil (RCC)

De acordo com a Lei 12.305/2010 que dispõe sobre a PNRS, os RCC, conforme em
seu art. 13 estabelece: “Resíduos de Construção Civil são os gerados nas construções,
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da
preparação e escavação de terrenos para obras civis” (BRASIL, 2010d).
A principal normativa que rege especificamente os RCC é a Resolução CONAMA nº
307/2002 e suas alterações (CONAMA nº 348/2004; CONAMA nº 431/2011; e CONAMA nº
448/2012) que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão destes
resíduos. (BRASIL, 2002a; 2004a; 2011a; 2012b).
Na esfera federal é possível citar normas específicas para RCC, além do
compromisso imposto pela Lei Federal nº 12.305/2010 e seu decreto regulamentador, nº
7.404/2010, no que tange à responsabilidade compartilhada. A Resolução CONAMA nº
307/2002 cita:
“Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e,
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos
sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL,
2002a).
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A resolução CONAMA nº 307/2002, classifica e estabelece os possíveis destinos
finais dos RCC e resíduo de demolição, além de atribuir responsabilidades para o poder
público municipal e também para os geradores de resíduos no que se refere à sua
destinação.
Ao disciplinar os RCC, a Resolução CONAMA nº 307/2002 leva em consideração as
definições da Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 1998, que prevê penalidades para a
disposição final de resíduos em desacordo com a legislação. Essa resolução exige do poder
público a elaboração de leis, decretos, e outros instrumentos legais como parte da
construção da política pública que discipline a destinação dos RCC (BRASIL, 2002a).
Em relação ao destino final dos RCC, a Resolução CONAMA nº 307/2002 determina
no artigo 10, a destinação conforme a Classe, proibindo a disposição em aterros de RSU,
em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas
por Lei (Art. 4º, § 1º) (BRASIL, 2002a).
Além das Leis e Resoluções supracitadas, as Normas da ABNT específicas para o
manejo adequado dos RCC, são:
➢ NBR n° 15.112/2004 - Áreas de transbordo e triagem - diretrizes para projeto,
implantação e operação (ABNT, 2004b).
➢ NBR n° 15.113/2004 - Aterros - diretrizes para projeto, implantação e operação
(ABNT, 2004c).
➢ NBR n° 15.114/2004 - Áreas de reciclagem - diretrizes para projeto, implantação
e operação (ABNT, 2004d).
➢ NBR n° 15.115/2004 - Execução de camadas de pavimentação - procedimentos
(ABNT, 2004e).
➢ NBR n° 15.116/2004 - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem
função estrutural - requisitos (ABNT, 2004f).
Estas duas últimas normas são destinadas aos agregados reciclados dos RCC e a
sua viabilidade de uso, o que demonstra a importância desses resíduos na cadeia
produtiva.
O município de Macaé não dispõe de Plano para Gestão de Resíduos da Construção
civil (PGRCC). Há apenas legislação - Lei nº 3.371/2010 que proíbe o lançamento de
resíduos e entulhos em logradouros públicos.
A elaboração do PGRCC está prevista na Lei Federal 12.305/2010.
➢ Geração
Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos a geração de RCC no Brasil é da
ordem de 0,50 ton./hab.ano. Contudo o próprio plano salienta que para uma maior
representatividade são necessários estudos de caracterização para verificação desta
estimativa (BRASIL, 2012d).
De acordo com a empresa responsável pela coleta, transporte e destinação final de
RCC, a quantidade média de RCC, entulhos e inservíveis coletados é de 44.220,00
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toneladas/ano, o que equivale a uma geração média de 0,15 ton./hab.ano no município de
Macaé.
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
A prefeitura de Macaé realiza a coleta de RCC, entulhos e inservíveis gerados no
município. Fato é que o gerenciamento adequado dos RCC ainda encontra obstáculos pelo
desconhecimento da natureza dos resíduos e pela ausência de cultura de separação e
reciclagem.
É recomendado a segregação de resíduos da construção civil na origem da geração,
mas não é uma prática usual até mesmo porque não há disponíveis estruturas para a
destinação diferenciada deles. Os resíduos de pequenas obras são dispostos pelos
munícipes em sacos no logradouro, juntamente com os resíduos sólidos comum, para a
coleta pela prefeitura, assim como os resíduos volumosos e inservíveis, que são
comumente descartados pelos munícipes em logradouros para o recolhimento por parte da
prefeitura.
As exceções estão concentradas especialmente em construtoras que dispõe de
modelos de gestão alinhados as normas LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) que consiste em um sistema internacional de certificação e orientação ambiental
para edificações, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQPH)
ou ISO 9001 (Sistema de Gestão da Qualidade).
Os resíduos de construção civil coletados pela prefeitura são dispostos no Aterro
Sanitário CTR Macaé.

Figura 42 - Área de disposição de RCC no Aterro Sanitário.
Fonte: SERENCO.

Os resíduos de construção civil são reciclados/triturados para as obras dentro do
próprio aterro (Figura 43).
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Figura 43 - Equipamentos para reciclagem de RCC no aterro.
Fonte: SERENCO.

Ademais, os RCC gerados em obras e grandes reformas particulares são
transportados por caçambeiros, que cobram pelo serviço de coleta, transporte e destinação
final (Figura 44).

Figura 44 - Serviço particular de coleta de RCC realizado por caçambeiros.
Fonte: SERENCO.
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Torna-se importante destacar a constante presença de volumosos e inservíveis
colocados em vias e logradouros públicos.

Figura 45 - Resíduos Volumosos e inservíveis em logradouros e locais públicos.
Fonte: SERENCO.

5.6.3.

Resíduos Industriais

Os resíduos sólidos industriais (RSI) podem ser classificados, segundo a NBR
10.004/04, em resíduos Classe I (perigosos) ou Classe II-não perigosos não inertes (Classe
II A) ou inertes (Classe II B) (ABNT, 2004a).
Conforme art.13º da PNRS, Lei Federal nº 12.305/010:
Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais
(BRASIL, 2010d).

Os resíduos industriais são decorrentes de atividades as quais são sujeitas ao
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA
237/97 (BRASIL, 1997a). Ainda em relação específica aos resíduos sólidos, respeitadas as
tipologias das atividades, as organizações deverão atender a Resolução CONAMA 313/02
que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. (BRASIL, 2002b).
No Brasil, a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) é a instância maior de
representatividade do setor industrial. A Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (FIRJAN) é a principal entidade de representação das indústrias no estado. De
acordo com a FIRJAN o estado do Rio reúne mais de 28 mil indústrias, que empregam
quase 600 mil trabalhadores.
➢ Geração
A Resolução CONAMA nº 313/2002 (BRASIL, 2002b), lista os setores industriais que
devem apresentar informações sobre geração, características, armazenamento, transporte
e destinação de seus resíduos sólidos.
Conforme a Resolução, as indústrias dos setores selecionadas deveriam, no prazo
máximo de um ano após a publicação da Resolução, ou de acordo com o estabelecido pelo
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órgão estadual de meio ambiente, apresentar a este, informações sobre geração,
características, armazenamento, transporte e destinação de seus resíduos sólidos.
Ainda conforme a Resolução, os órgãos estaduais de meio ambiente deveriam, no
prazo máximo de dois anos, contados a partir da data de publicação da Resolução,
apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) os dados do Inventário, então
o IBAMA deveria ter elaborado até 2005 os Programas Estaduais de Gerenciamento de
Resíduos Industriais e, até 2006, o Plano Nacional para Gerenciamento de Resíduos
Industriais.
No Estado do Rio de Janeiro, o INEA é o órgão responsável pela coleta dos dados
e é ele que determina a obrigatoriedade de elaboração do inventário pelas empresas
geradoras de resíduos. As indústrias devem entregar o inventário ao INEA com os
formulários anexados no sistema online de Manifesto de Transporte de Resíduos, cujo
objetivo é a coleta de informações sobre os resíduos sólidos gerados nas atividades,
principalmente as industriais.
Nele, devem ser detalhadas informações sobre a quantidade de resíduos gerados
no período, a forma de acondicionamento, o transporte e o destino dado aos mesmos, bem
como as informações acerca da produção e do uso de matérias-primas.
A FIRJAN destaca que no estado do Rio de Janeiro os mercados de petróleo, gás
natural e naval tem a maior representatividade no setor industrial: mais de 80% das
reservas provadas de petróleo e 55% de gás estão em território fluminense, que concentra
ainda mais de 50% das atividades da indústria naval do país.
Considerando esse importante pólo de Macaé, torna-se necessário apresentar a
estimativa de geração de resíduos neste setor. O IBAMA através da NOTA TÉCNICA
CGPEG/DILIC/IBAMA N° 07/11 aponta que durante o ano de 2009, as atividades
relacionadas à exploração e produção de petróleo e gás offshore produziram um total de
44.437 toneladas de resíduos sólidos, com os principais resíduos gerados correspondendo
a: Resíduos oleosos (16.002 t); Metal não contaminado (11.085 t); Resíduos contaminados
(5.630 t); e Resíduos não passíveis de reciclagem (4.935 t).
Se tratando da região de Macaé, a estimativa de geração é apresentada no Quadro
13.
Quadro 13 - Quantitativo de resíduos gerados por região
Resíduos

Região 04 - Macaé (Toneladas)

Resíduos oleosos

7.033,0

Resíduos contaminados

3.165,9

Lodo residual do esgoto tratado

154,6

Resíduos não passíveis de reciclagem

2.738,4

Produtos Químicos

539,7
Fonte: IBAMA, 2018.

PRODUTO 3 - TOMO V - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 90

Quantidade de resíduos Gerados pela Petrobras, na atividade não operacional de
perfuração offshore, nos anos de 2010 a 2015 foi de 45.611.518,78 kg na região 04 da
costa brasileira, conforme consta nos documentos do IBAMA para fins de controle da
poluição de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural offshore
na qual Macaé está inserida. (VIEIRA, 2018).
Ainda, com relação ao total dos resíduos gerados pela Petrobras nos anos de 2010
a 2015 na atividade de perfuração offshore, 61% desses resíduos são classificados como
classe I (perigosos), 24% classificados como classe II B (não perigosos - inertes) e 15%
como classe II A (não perigosos - não inertes), sendo que, de acordo com o estudo do IPEA
(2012) os resíduos classificados como perigosos eram compostos por resíduos oleosos,
resíduos contaminados, produtos químicos e embalagens contaminadas.
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
Como é de responsabilidade do gerador o gerenciamento adequado dos resíduos,
cada empresa tem a responsabilidade de contratar os serviços de coleta, transporte e
destinação final. Para o transporte é exigido o Manifesto Terrestre de Resíduos e, em caso
de resíduos perigosos, é obrigatório o comprovante do MOPP (Movimentação Operacional
de Produtos Perigosos), ficha de emergência, nota fiscal do resíduo. O transporte dos
resíduos deve considerar as recomendações da norma da ABNT NBR 13221, que
especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao
meio ambiente e a proteger a saúde pública.
Como citado anteriormente, o INEA exige também que todo gerador disponha de
Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) contendo todas as informações sobre a
geração do resíduo até sua disposição final.
O município de Macaé dispõe de um aterro de resíduos industriais Classe II, da
Essencis Soluções Ambientais S.A., para disposição final de resíduos industriais. O aterro
está localizado na Estrada do Imburo, lotes 49 a 52 – Gleba Imburo II.
O aterro denominado UVS Macaé ocupa uma área de 10000 m² para disposição final
de resíduos classe II e está operando desde março de 2011 através da licença nº
IN039205.
Esse aterro possui a LO para disposição de 700 toneladas/dia de resíduos sólidos
urbanos, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, resíduos dos
serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais não perigosos (Classe II),
resíduos de serviços de saúde pré-tratados via térmica (Grupos A1, A2, A4, D e E), resíduos
da construção civil classe A (exclusivamente para constituição de acessos) e de transportes
não perigosos, porém, atualmente devido a crise econômica é estimado o recebimento de
50 toneladas/dia.
5.6.4.

Resíduos de Serviço de Transporte

De acordo com a Lei Federal n°12.305/2010, que dispõe sobre a PNRS, os resíduos
de serviço de transportes, incluem os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira (BRASIL, 2010d).
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Os resíduos de transporte são decorrentes de atividades as quais são sujeitas ao
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA nº.
237/97 (BRASIL, 1997a).
O Aeroporto de Macaé possui um sítio aeroportuário de 480 mil m², um pátio de
aeronaves de 78.900 m², um terminal de passageiros de 539,57 m² e uma capacidade de
0,2 milhões de passageiros ao ano.
Possui 149 funcionários (INFRAERO, 2018) e nos anos de 2018 e 2019 teve uma
média de circulação de 10048 passageiros.
A rodoviária de Macaé, também conhecida como Rodoviária Álvaro Bruno De
Azevedo dispõe de uma praça de alimentação, lanchonetes, sanitários, guarda volumes,
achados e perdidos e ponto de táxi, não tendo uma média do número de passageiros que
circulam no local.
➢ Geração
Para o aeroporto e a rodoviária os resíduos compreendem exclusivamente resíduos
comuns, ou seja, com características qualitativas similares aos resíduos domiciliares
gerados nas áreas comuns. Não estão incluídos os resíduos perigosos e sujeitos ao
controle da legislação sanitária.
Como não há uma projeção do fluxo de passageiros que irá circular nestes locais
pelos próximos anos, a estimativa de geração de resíduos foi realizada considerando a
média geral de passageiros. Neste contexto, o índice de geração per capita de resíduos de
serviço de transporte é de 0,002 ton./hab.ano.
Considerando a média de passageiros no aeroporto, é possível estimar uma geração
aproximada de 20 ton/mês e aproximadamente 241 ton/ano.
Para estimar a geração de resíduos na rodoviária, foi adotado uma média mensal
de 5.500 passageiros, estimando um total de 1 ton/mês e 13 ton/ano de resíduos gerados
nesses estabelecimentos.
Tabela 9 - Estimativa de geração de resíduos de serviço de transporte.
Estabelecimento

Estimativa de geração
mensal (ton)

Estimativa de geração
anual (ton)

Aeroporto
Rodoviária

20,10
1,10

241,15
13,20

Fonte: SERENCO.

➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
Os resíduos do aeroporto são dispostos em contêineres para a coleta. Com relação
aos resíduos gerados na aeronave cada empresa aérea tem a responsabilidade e
gerenciamento próprio dos resíduos por eles gerados, separando os recicláveis na origem
(voo). A Figura 46 apresenta o acondicionamento dos resíduos do aeroporto.
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Figura 46 - Acondicionamento dos resíduos do aeroporto.
Fonte: SERENCO.

Os resíduos gerados na rodoviária são acondicionados em lixeiras e posteriormente
na frente da própria rodoviária para coleta. A Figura 47 apresenta o acondicionamento dos
resíduos da rodoviária.

Figura 47 - Acondicionamento dos resíduos da rodoviária.
Fonte: SERENCO.
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Figura 48 - Lixeiras da frente da rodoviária para coleta de resíduos.
Fonte: SERENCO.

Os resíduos gerados em ambos os estabelecimentos são coletados pela prefeitura
através de empresa terceirizada - a mesma que realiza a coleta convencional do município.
Os resíduos coletados são dispostos no aterro sanitário do município.
5.6.5.

Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico

São considerados resíduos dos serviços de saneamento aqueles provenientes de
processos de tratamento de água e esgoto, já que os demais resíduos foram descritos no
subitem referente à limpeza urbana.
Os resíduos de saneamento básico são decorrentes de atividades sujeitas ao
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA
237/97 (BRASIL, 1997a).
Quanto a possibilidade de uso agrícola de lodos de esgoto gerados em ETEs e seus
produtos derivados a Resolução CONAMA nº 375/2006 define critérios e procedimentos.
(BRASIL, 2006a).
➢ Geração
Não há uma quantificação de resíduos de saneamento gerado em cada unidade de
estação de tratamento.
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➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
Das unidades visitadas, temos os seguintes aspectos com relação a disposição final
de lodo e resíduos gerados durante o tratamento:
Quadro 14 - Destinação final dos resíduos e lodos ETE.
ETE
Capacidade operacional
Destinação final
Capacidade de tratamento de 40
Lodo vai para ETE
Mutum
l/s. Dois módulos de 20 l/s
Centro.
O lodo, assim como o
material do
Capacidade de tratamento de 9,0
gradeamento e
Sana
l/s.
desarenador da ETE
Sana são enviados para
a ETE Lagomar.
O lodo, assim como o
material do
Capacidade de tratamento de 9,0
gradeamento e
Glicério
l/s.
desarenador da ETE
Glicério são enviados
para a ETE Lagomar
Tem centrífuga para o
Capacidade de tratamento de 40 lodo, mas atualmente
Lagomar
l/s. Tem como operador a BRK na não está funcionando e
sede de Macaé.
o lodo vai para a ETE
Centro.

Centro

Utilizam Bag mas estão
construindo centrífuga
Capacidade de tratamento de 100
para o lodo. Atualmente
l/s
todo o lodo é disposto
em aterro industrial.
Fonte: SERENCO.

Figura 49 - Armazenamento e desidratação ETE Centro e caçamba para armazenamento de materiais
retirados no tratamento primário da ETE Sana.
Fonte: SERENCO.
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5.6.6.

Resíduos de Mineração

De acordo com a Lei Federal 12.305/2010, que dispõe sobre a PNRS, são
classificados como resíduos de mineração aqueles gerados nas atividades de pesquisa,
extração ou beneficiamento de minérios (BRASIL, 2010d).
Conforme o Código de Minas Decreto-Lei Federal nº 227/1967, a atividade de
mineração é regulada pelo sistema de concessão mineral brasileiro (BRASIL, 1967). Seu
controle é realizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do
Ministério de Minas e Energia (MME), em consonância com o licenciamento ambiental
executado pelos órgãos estaduais, distrital e federal de meio ambiente.
Os resíduos de mineração são decorrentes de atividades as quais são sujeitas ao
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA
237/97. (BRASIL, 1997a). As normas específicas para o licenciamento ambiental de
extração mineral são a Resolução CONAMA nº 9, de 6 de dezembro de 1990.
Como parte do processo de licenciamento ambiental as organizações devem
apresentar, dentre outros documentos, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em
atendimento a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010d).
Todo o território de Macaé está inserido em estruturas geológicas denominada
Grupo Barreiras - composto por arenitos, conglomerados, diamictitos, siltitos e argilitos, e
Complexo Região dos Lagos - composto por hornblenda-biotita ortognaisses com enclaves
metadioríticos e metatonalíticos, xenólitos anfibolíticos e granito com megacristais de
feldspato potássico. Ocorrem porções com enclaves de anfibolito grosso finamente
bandado, em formas de boudins, e porções com bandamento gnáissico centimétrico
marcante. O DNPM dispõe de um cadastro dos processos minerários das áreas requeridas
para exploração mineral no território nacional, conforme apresentado na Figura 50.

PRODUTO 3 - TOMO V - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 96

Figura 50 - Mapa com os processos minerários do estado do Rio de Janeiro.
Fonte: SIGMINE, 2019.
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Considerando apenas Macaé, temos os seguintes processos minerários:

Figura 51 - Processos minerários em Macaé.
Fonte: SIGMINE, 2019.
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De acordo com o Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro (DRM) o
estado do Rio de Janeiro caracteriza-se pela disponibilidade de recursos minerais nãometálicos, especialmente material para construção civil e água mineral. Destaca-se,
também, pelas grandes reservas de óleo e gás natural da Bacia de Campos na qual Macaé
está inserida, responsável pela maior produção de petróleo do país. No que diz respeito
aos recursos minerais metálicos, destacam-se as areias portadoras de rutilo, ilmenita e
zirconita.
O município de Macaé possui duas mineradoras: Imboassica e Jundiá. Ambas
extraem o mineral Gnaisse granítico, usado principalmente na construção civil e
pavimentação.
➢ Geração
Tanto a mineradora Imboassica quanto a Jundiá realizam o beneficiamento do
minério gnaisse através da detonação e britagem, sendo que não há processo químico no
beneficiamento, não havendo portanto, geração de rejeito ou resíduo de mineração. Todo
material britado é aproveitado, e a camada superficial do solo removida antes do processo
de detonação, é utilizada no próprio pátio das mineradoras como recomposição e
terraplanagem.
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➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
As duas mineradoras possuem licença ambiental do INEA, Agência Nacional de
Mineração - ANM e IBAMA para extração e beneficiamento de gnaisse granítico.
Como todo material britado é aproveitado no beneficiamento, não há geração e
disposição de resíduos de mineração. Os resíduos gerados no pátio das mineradoras como
resíduos comuns, resíduo de água e óleo, borracha, lâmpadas, estopa entre outros gerados
na manutenção de veículos e equipamentos são acondicionados em baías de
armazenamento e coletados por empresa terceirizada de gerenciamento de resíduos para
transporte e destinação final.

Figura 52 - Área de beneficiamento e britador.
Fonte: Jundiá Mineração.

5.6.7.

Resíduos Agrossilvopastoris

A Lei 12.305/2010 em seu artigo 13 item I, subitem i, define resíduos
agrossilvopastoris como: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos
os relacionados a insumos utilizados nessas atividades (BRASIL, 2010d).
Estes resíduos podem ser classificados em “orgânicos”, aqueles gerados em
atividades agrícolas e criações pecuárias, e “inorgânicos”, os quais abrangem as
embalagens de agrotóxicos, fertilizantes, os produtos veterinários e as suas diversas
formas de embalagens, além de mangueiras de irrigação, plásticos de estufa, entre outras.
Com relação a produção agrícola, Macaé apresenta os quadros seguintes
apresentam os percentuais comparados a produção nacional. Em 2010 2,38% do território
de Macaé era utilizado para produção agrícola, tendo 2.892 há de área plantada.
Tabela 10 - Percentual da área territorial com plantação.
Ano

Média Nacional
(%)

Macaé (%)

2010

7,67

2,38

Fonte: IPEA, 2010.

A produção agrícola do município se destaca nas seguintes atividades:
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Tabela 11 - Atividades agrícolas em Macaé.
Produto Agrícola

Área Plantada (ha)

Banana
Cana de açúcar
Feijão
Milho
Arroz
Mandioca
Laranja

24.234,00
6.600,00
5.304,00
2.850,00
2.730,00
1.384,00
4,00
Fonte: IPEA, 2010

Como não há um órgão municipal específico que sistematize todas as informações
de produção das atividades agrícolas do município, não é possível estimar a quantidade de
resíduos agrícolas gerados no município.
5.6.7.1.

Resíduos do Mercado do Peixe

Considerando que o setor pesqueiro, em especial a pesca extrativa marinha, é uma
atividade de grande importância econômica no município de Macaé, torna-se importante
uma breve caracterização acerca deste resíduo no município.
O município possui o Mercado Municipal de peixes, que funciona na cidade desde
1924 vendendo peixes, crustáceos e frutos do mar. A gestão administrativa do local - um
prédio de dois andares, um cais com capacidade para 15 embarcações, 60 boxes e cerca
de 180 trabalhadores - é feita pela Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura.
➢ Geração
No beneficiamento os peixes são selecionados por tamanho, sendo então lavados e
submetidos a congelamento, caso não sejam processados imediatamente; podem ser
comercializados inteiros, eviscerados com cabeça ou fracionados em filés ou lâminas.
Os resíduos gerados no beneficiamento do peixe (cabeça, vísceras, nadadeira,
cauda, coluna vertebral, barbatana, escamas e restos de carne) podem representar 50%
da matéria-prima.
Todas as peixarias do mercado de peixe separam os resíduos em caixas que são
acomodados em contêiner refrigerado até aguardar a coleta.
De acordo com informações do local, cada caixa contém de 15 a 18 kg de resíduo.
Cada contêiner comporta 150 a 180 caixas de resíduos, que são coletados semanalmente.
Com base nisso, a Tabela 12 apresenta uma estimativa de geração de resíduos.
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Tabela 12 - Estimativa de geração de resíduos de pesca.
Média de Resíduos de pesca gerados no
Mercado Municipal do peixe
Média Mensal (kg)

21.760

Média Anual (kg)

261.120

Fonte: SERENCO.

O município de Macaé tem uma média de geração de aproximadamente 22 toneladas
de resíduos de pesca por mês.
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
Os resíduos gerados no mercado do peixe, são acondicionados em contêiner
climatizado. Semanalmente os resíduos são coletados pela empresa Patense que utiliza os
resíduos como matéria prima para a produção de farinha e óleo de peixe. Os resíduos são
transportados em caminhões tipo frigorífico até a unidade de beneficiamento.
A Figura 53 apresenta o mercado do peixe e o contêiner onde os resíduos são
acondicionados até a coleta.

Figura 53 - Mercado do peixe e contêiner de resíduos.
Fonte: SERENCO.
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5.6.8.

Resíduos de Responsabilidade Compartilhada - Logística Reversa

De acordo com a Lei Federal nº. 12.305/2010, que dispõe sobre a PNRS a logística
reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por uma
série de ações, procedimentos e meios destinados de modo que viabilizem a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para que os mesmos sejam
reaproveitados em novos ciclos produtivos, que podem ser os mesmos de sua origem ou
outros, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010d)
O Art. 5º da Lei nº 3.852/2012 que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e
diretrizes para o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Município de
Macaé destaca os princípios gerais do desenvolvimento sustentável, os princípios da
redução, da reutilização, da reciclagem, do tratamento e da destinação final
ambientalmente adequados, e constituem diretrizes gerais para a gestão integrada de
resíduos sólidos, dentre eles:
XXIV. a aplicação da logística reversa, por cadeia produtiva, priorizada em função
do porte da geração (MACAÉ, 2012).

Conforme a Lei Federal nº. 12.305/2010 (art. 30), faz-se valer a apresentação dos
objetivos da responsabilidade compartilhada para o ciclo de vida dos produtos a qual
compreende:
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos
de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental,
desenvolvendo estratégias sustentáveis;
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua
cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e
os danos ambientais;
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e
de maior sustentabilidade;
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos
derivados de materiais reciclados e recicláveis;
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental (BRASIL,
2010d).

Como afirma o Decreto Federal nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei Federal nº
12.305/2010 (PNRS), a implementação e operacionalização da logística reversa será
definida através de acordos setoriais, regulamentos, expedidos pelo Poder Público ou em
termos de compromisso. Trata-se de ferramentas que têm por objetivo distribuir as
responsabilidades entre cada uma das partes dos envolvidos na cadeia de produção e
consumo (BRASIL, 2010c).
Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o poder público
e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Os acordos setoriais podem
ter abrangência nacional, regional, estadual, distrital ou municipal. Ressalta-se que os
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acordos firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em outras
instâncias (MMA, 2014).
Também há possibilidade de se estabelecer condicionantes e metas para a logística
reversa diretamente por decreto, sem que para isso exista um acordo setorial. Nesse caso,
o decreto definirá todo o processo e deve, necessariamente, ser precedido de consulta
pública (MMA, 2014).
Os termos de compromisso, por sua vez, serão firmados quando não houver acordo
setorial ou decreto, ou ainda, nos casos em que a fixação de compromissos e metas forem
mais exigentes do que o previsto em acordo setorial ou regulamento específico (MMA,
2014).
Existem as cadeias que já possuem sistemas de logística reversa implantados,
anteriormente à Lei Federal nº. 12.305/2010, com base em requisitos legais já instituídos.
O Quadro 15 apresenta os aspectos legais da logística reversa.
Quadro 15 - Situação de acordos da logística reversa.
Produtos da Logística Reversa

Situação

Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens

Lei Federal nº. 7.802/1989 / 9.974/00 e Decreto-Lei
Federal nº. 4.074/02

Pilhas e Bateria

CONAMA nº. 401/08

Pneus

CONAMA nº. 416/09

Óleos lubrificantes

CONAMA nº. 450/12
Acordo Setorial Publicado DOU 07/12/2013

Embalagens de óleos lubrificantes

Termo de Compromisso 03/2013

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e Acordo Setorial Publicado DOU 12/03/2015
mercúrio e de luz mista
CONMETRO nº 1/ 2016
Produtos eletroeletrônicos e seus componentes

Acordo setorial assinado em 31/10/2019. Publicado
em 19/11/2019.

Resíduos de Embalagens em Geral

Acordo Setorial assinado no dia 25/11/2015
Fonte: SERENCO.

Na gestão dos resíduos da logística reversa, cabe ao MMA e CONAMA o regramento
geral através de leis e resoluções específicas. O MMA é também o responsável pelo
firmamento dos acordos setoriais na esfera federal. No âmbito local, essa responsabilidade
é da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade.
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5.6.8.1.

Agrotóxicos

A logística reversa de embalagens de agrotóxicos no Brasil encontra-se bem
estruturada e funcionando sob os preceitos da PNRS.
Com as Leis Federais nº 7.802/1989 e nº 9.974/2000 e o Decreto Federal nº
4.074/2002, por meio da criação de competências e responsabilidades compartilhadas
entre fabricantes e revendedores de agrotóxicos, agricultores e poder público,
desenvolveram-se mecanismos institucionais e ações que levaram à destinação
ambientalmente correta de embalagens de agrotóxicos (BRASIL, 1989; 2000; 2002c).
A partir dessa regulamentação, foi criado em 2002 o Instituto Nacional de
Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), entidade que reúne 100% dos fabricantes
de agrotóxicos do país.
Campo Limpo é a denominação do programa gerenciado pelo INPEV para realizar a
logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil. O programa foi
criado em 2008 e contempla a participação dos agricultores, canais de distribuição e
indústria fabricantes e ainda conta com o apoio do Poder Público.
De acordo com o programa estabelecido pelo INPEV, as unidades de recebimento
de embalagens de agrotóxicos são classificadas como postos ou centrais, conforme o porte
e o tipo de serviço efetuado.
➢ Geração
Segundo o INPEV, 44.261 toneladas de embalagens de agrotóxicos foram
destinadas adequadamente no país em 2018, o que representou 94% do total de
embalagens primárias, isto é, aquelas que entram em contato direto com o produto.
O município de Macaé não dispõe de unidade de recebimento ou algum controle
para quantificar as embalagens de agrotóxicos geradas no município
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
O processo da logística reversa das embalagens vazias inicia-se com o agricultor,
que - após a utilização do agrotóxico - tem a obrigação legal de efetuar a lavagem das
embalagens, uma tríplice lavagem ou a lavagem sob pressão, e devolvê-las no prazo de
um ano após a compra ou seis meses após o vencimento da data de validade do produto
(SATO, CARBONE e MOORI, 2006).
As embalagens vazias de agrotóxicos não lavadas são classificadas pela Norma
Brasileira Regulamentadora (NBR) 10004/2004 (ABNT, 2004) como resíduos sólidos
perigosos (classe I), exigindo procedimentos especiais para as etapas de manuseio e
destinação adequada. Enquanto as embalagens lavadas corretamente por meio da tríplice
lavagem ou sob pressão são classificadas como resíduos sólidos não perigosos (classe III).
As embalagens plásticas, normalmente polietileno de alta densidade (PEAD), representam
participação superior a 50% de todo o volume destinado e são as com maior valor
econômico. (INPEV, 2013)
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A ABNT dispõe de uma norma específica (NBR 13.968) sobre embalagens rígidas
vazias de defensivos agrícolas, que estabelece os procedimentos adequados para a tríplice
lavagem e a lavagem sob pressão (ABNT, 1997).
Após o processo de lavagem, o agricultor deve inutilizar e armazenar as embalagens
vazias com suas respectivas tampas, rótulos e caixas em um lugar adequado, separadas
por tipo de material. Essas embalagens devem ser devolvidas pelos usuários aos postos
de recebimentos.
O transporte dos resíduos inorgânicos de embalagens de agrotóxicos da propriedade
rural até o local de recebimento (posto de recebimento ou central de recebimento) é de
responsabilidade do produtor rural, não há uma prestação de serviço específica para estas
atividades.
O inpEV possui unidades de recebimento de embalagens de agrotóxico distribuídas
em todo o país.
Cada unidade - denominada central ou posto, conforme o porte e o tipo de serviço
prestado - segue normas técnicas específicas e passa por um processo de licenciamento
ambiental para receber as embalagens.
A central de recebimento recebe e realiza a inspeção e classificação das embalagens
lavadas e não lavadas, emite o recibo confirmando a entrega das embalagens, realiza a
compactação das embalagens por tipo de material e emite a ordem de coleta para que o
inpEV providencie o transporte para a destinação final que é reciclagem ou incineração.
Os postos de recebimento são unidades menores que as centrais, também realizam
o recebimento e inspeção de embalagens lavadas e não lavadas, emite o recibo de
confirmação de entrega de embalagens e encaminha as embalagens à central de
recebimento.
O estado do Rio de Janeiro possui 02 unidades de recebimento de embalagens de
agrotóxicos, sendo um posto de recebimento e uma central de recebimento:
•

Unidade Central - Campos dos Goytacazes

•

Unidade Posto - Paty dos Alferes

Os materiais recebidos na central, após serem devidamente segregados, recebem
destinação final conforme Figura 54.
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Figura 54 - Destinação final dos materiais.
Fonte: SERENCO.

5.6.8.2.

Pilhas e baterias

Para as pilhas e baterias não existe um acordo setorial firmado que determine as
partes envolvidas e responsáveis, nem mesmo termos de compromisso a ser cumpridos.
A base legal do tema compreende a Resolução CONAMA n°. 401/2008 que
“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” (BRASIL, 2008).
No seu art. 2o, conceitua e os tipos de pilhas e baterias sujeitos a esta resolução:
Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:
I - bateria: acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados em série
ou em paralelo;
II - pilha ou acumulador: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante
conversão de energia química, podendo ser do tipo primária (não recarregável) ou
secundária (recarregável);
III - pilha ou acumulador portátil: pilha, bateria ou acumulador que seja selado, que
não seja pilha ou acumulador industrial ou automotivo e que tenham como sistema
eletroquímico os que se aplicam a esta Resolução.
IV - bateria ou acumulador chumbo-ácido: dispositivo no qual o material ativo das
placas positivas é constituído por compostos de chumbo e o das placas negativas
essencialmente por chumbo, sendo o eletrólito uma solução de ácido sulfúrico;
V - pilha-botão: pilha que possui diâmetro maior que a altura;
VI - bateria de pilha botão: bateria em que cada elemento possui diâmetro maior
que a altura;
VII - pilha miniatura: pilha com diâmetro ou altura menor que a do tipo AAA - LR03/
R03, definida pelas normas técnicas vigentes (BRASIL, 2008).
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Conforme o art. 3o, os fabricantes nacionais e importadores de pilhas e baterias e
produtos que as contenham devem informar anualmente ao IBAMA os dados sobre suas
atividades, bem como seus planos de gerenciamento, e laudo físico-químico da
pilha/bateria (BRASIL, 2008).
E no art. 6o estabelece as metas de destinação ambientalmente adequada:
As pilhas e baterias mencionadas no Art. 1o, nacionais e importadas, usadas ou
inservíveis, recebidas pelos estabelecimentos comerciais ou em rede de assistência
técnica autorizada, deverão ser, em sua totalidade, encaminhadas para destinação
ambientalmente adequada, de responsabilidade do fabricante ou importador
(BRASIL, 2008).

Esta regulamentação determinou a obrigatoriedade que os fabricantes e
importadores de pilhas e baterias devem implementar sistemas de coleta, transporte,
armazenamento, reutilização, reciclagem e disposição final de seus produtos.
A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) iniciou um
programa Recebe Pilhas em 2010. O Programa ABINEE Recebe Pilhas é uma iniciativa
conjunta de fabricantes e importadores de pilhas e baterias portáteis, que uniram esforços
visando atender à Resolução CONAMA nº. 401/2008, responsabilizando-se pelo pósconsumo do produto.
O projeto teve início em novembro de 2010 com a finalidade de atender aos
consumidores domésticos, e implantar os sistemas de logística reversa e destinação final,
após o fim da vida útil, das pilhas comuns de zinco-manganês, pilhas alcalinas, pilhas
recarregáveis e baterias portáteis.
Alfacell, Bic, Carrefour, Comexport, Cyber, Duracell, Elgin, Energizer, Eveready,
Goal, Johnson, Kodak, Maxprint, Panasonic, Philips, Rayovac, Sieger e Sony são as
empresas parceiras do programa.
A GM&C é a empresa de logística contratada pelos fabricantes e importadores
legais, a nível nacional, para realizar o transporte dos produtos para a destinação final.
➢ Geração
Segundo dados da ABINEE no Brasil são consumidas por ano 400 milhões de
unidades de baterias e 1,2 bilhões de pilhas, o que equivale a um consumo per capita de 2
baterias/hab.ano e 6 pilhas/hab.ano.
Como não há registros da quantidade de pilhas e baterias coletadas, estimou-se uma
média com base nos referenciais da ABINEE e população de Macaé.
Considerando a população atual, a média de geração de pilhas é de
aproximadamente 1.996.362 pilhas/ano e 665.454 baterias/ano
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
Não existem dados sistematizados disponíveis sobre a quantidade de pilhas e
baterias pós-consumo recolhidos e encaminhados à destinação final.
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Durante as visitas técnicas foram identificados dois pontos de coleta de pilhas e
baterias, nos distritos de Sana e Córrego de Ouro, como apresenta a Figura 55.

Figura 55 - Pontos de coleta de pilhas e baterias em Sana e Córrego de Ouro (respectivamente).
Fonte: SERENCO.

Na base da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, no centro administrativo Luiz
Osório e na sede da associação de moradores do Parque Aeroporto as pilhas são coletadas
juntamente no PEV de coleta de resíduos eletroeletrônicos (Figura 56 e Figura 57).

Figura 56 - Pontos de coleta de pilhas e baterias da base da SEMA e do Centro Administrativo Cealo
Fonte: SERENCO.
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Figura 57 - Ponto de coleta de pilhas e baterias na associação de moradores Parque Aeroporto.
Fonte: SERENCO.

5.6.8.3.

Pneus

Para a Lei Federal nº 12.305/2010, os pneus usados e inservíveis são resíduos
sujeitos a logística reversa, pelo fato de que, quando descartados inadequadamente, geram
impactos ambientais e risco à saúde pública, por proporcionar condições apropriadas à
disseminação de doenças (BRASIL, 2010d).
Desta forma, os fabricantes e importadores são obrigados a recolher e dar
destinação adequada aos pneus inservíveis, por meio de Resolução do CONAMA nº.
258/1999, atualizada em 2002 e em 2009 (BRASIL, 2009).
A logística reversa dos pneus é estabelecida pela Resolução mais recente do
CONAMA nº. 416/2009 que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências
(BRASIL, 2009).
Conforme art. 2º da Resolução CONAMA nº. 416/2009:
Para os fins do disposto nesta Resolução considera-se:
...
V - pneu inservível: pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua estrutura
não se prestando mais à rodagem ou à reforma.
VI - destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis: procedimentos
técnicos em que os pneus são descaracterizados de sua forma inicial, e que seus
elementos constituintes são reaproveitados, reciclados ou processados por outra(s)
técnica(s) admitida(s) pelos órgãos ambientais competentes, observando a
legislação vigente e normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais
adversos.
IX - mercado de reposição de pneus é o resultante da fórmula a seguir:
MR = (P + I) - (E + EO), na qual:
MR = Mercado de Reposição de pneus;
P = total de pneus produzidos;
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I = total de pneus importados;
E = total de pneus exportados; e
EO = total de pneus que equipam veículos novos (BRASIL, 2009).

A Resolução define uma meta para a destinação adequada dos pneus inservíveis:
“Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu novo comercializado
para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar
destinação adequada a um pneu inservível” (BRASIL, 2009).
A meta de cada fabricante ou importador é dimensionada pelo peso dos pneus
comercializados para reposição, descontados 30% do peso devido ao fator de desgaste.
A partir da primeira Resolução do CONAMA, os fabricantes instalados no Brasil
deram início ao Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis,
implantado em 1999 pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP).
A RECICLANIP, entidade sem fins lucrativos gestora do sistema de Logística
Reversa de pneus inservíveis, foi criada no ano 2007 pelos fabricantes dos pneus
Bridgestone, Firestone, Goodyear, Michelin e Pirelli, com função de consolidar o Programa
citado. O programa é desenvolvido por meio de parcerias entre os fabricantes e os órgãos
públicos, que cedem os terrenos dentro de normas específicas de segurança e higiene para
receber os pneus inservíveis vindos de origens diversas.
Doze empresas fazem parte do programa: Bridgestone, Continental, Dunlop,
Goodyear, Levorin, Maggion, Michelin, Pirelli, Neotec, Rinaldi, Titan e Tortuga
(RECICLANIP, 2019).
A Prefeitura Municipal de Macaé e a RECICLANIP por meio da ANIP estabeleceram
um convênio de cooperação mútua com o objetivo de desenvolver ações conjuntas e
integradas, visando a proteção do meio ambiente através da destinação ambientalmente
adequada dos pneumáticos inservíveis do município.
Para oferecer aos munícipes e empresas do município uma alternativa
ambientalmente adequada de destinação de pneus inservíveis, a Secretaria de Ambiente e
Sustentabilidade realiza o Programa Municipal de Coleta e Destinação de Pneus
Inservíveis, onde o caminhão Papa-Pneus faz o recolhimento de pneus inservíveis em
aproximadamente 70 borracharias do município semanalmente seguindo as rotas centro,
norte, sul e serra, além de atender demandas de coleta fora da rota (empresas, terrenos e
residências) solicitadas mediante contato com o setor de resíduos da Secretaria de
Ambiente e Sustentabilidade
➢ Geração
Segundo o Relatório de Pneumático (MMA/IBAMA, 2015), somente no ano de 2014,
no Brasil, foi destinado ao mercado de reposição cerca de 55.055.077 pneus, o equivalente
a 797.234,78 toneladas. Com base nesses dados, conclui-se que nesse ano foram
descartados 0,271 pneus/hab., ou 3,93 kg de pneu por habitante.
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Em Macaé, o Programa Municipal de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis
coleta e encaminha para reciclagem uma média mensal de 36 toneladas de pneus, desde
sua reestruturação em 2013.
De 2013 a julho de 2019 foram coletados e encaminhados para a reciclagem 3182,06
toneladas de pneus. Com base nessas informações, a Tabela 13 apresenta a série histórica
de geração de pneus no município.
Tabela 13 - Geração de Pneus em Macaé.
Ano
Quantidade (t)
2013

547

2014

525,82

2015

553,34

2016

454,36

2017

395,22

2018

359,64

2019

346,68

Total

3182,06

Fonte: SEMA, 2020.

➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
No Programa Municipal de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, todos os pneus
coletados são armazenados temporariamente no Galpão Barreto até juntar o volume
necessário para retirada dos pneus pela RECICLANIP. Quando atinge um volume
expressivo de pneus, a RECICLANIP envia caminhão com baú ou carreta com capacidade
mínima de 2 toneladas e máxima de 30 toneladas para retirada dos pneus, geralmente a
cada semestre.

Figura 58 - Galpão para armazenamento temporário de pneu.
Fonte: SERENCO.

Atualmente a principal destinação dada ao pneu é o co-processamento: pelo seu alto
poder calorífico, cerca de 70% dos pneus inservíveis são utilizados como combustível
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alternativo em fornos de cimenteiras, em substituição ao coque de petróleo. Outras parcelas
dos pneus são utilizadas para confecção de artefatos de borracha (tapetes para
automóveis, solas de calçados, pisos industriais e pisos para quadras poliesportivas) e
adição à massa asfáltica (o asfalto-borracha tem uma vida útil maior, além de gerar um
nível de ruído menor e oferecer maior segurança aos usuários das rodovias).
As rotas de coleta do município são:
➢ Norte: Jardim Carioca, São José do Barreto, Parque Aeroporto, Lagomar,
Barra de Macaé, Ajuda de Cima, Imburo e Linha Azul.
➢ Centro: Aroeira, Botafogo, Novo Botafogo, Visconde de Araújo, Centro,
Miramar e Cajueiros.
➢ Sul: Sol y Mar, Riviera Fluminense, Alto dos Cajueiros, Novo Cavaleiros,
Costa do Sol, Praia Campista e Linha Vermelha.
➢ Serra: Região serrana do município.
Diversas áreas públicas do município utilizam pneus inservíveis para fins
paisagísticos. Embora seja uma prática comum, é importante destacar que a Reciclanip
não coleta pneus quando estão pintados. Quando o pneu pintado não é mais utilizado para
fins paisagísticos acaba ocasionando um acúmulo no galpão, favorecendo a proliferação
de mosquitos.

Figura 59 - Pneus inservíveis pintados usados para fins paisagísticos.
Fonte: SERENCO.

5.6.8.4.

Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens

O óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC) compreende o óleo que, em
decorrência do seu uso normal ou por motivo de contaminação, tenha se tornado
inadequado à sua finalidade original. Este produto representa um risco de contaminação
ambiental, deste modo, são classificados como resíduo perigoso, segundo a norma
brasileira NBR 10.004/2004 (ABNT, 2004a).
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A Resolução CONAMA nº. 362/05 dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação
final de óleo lubrificante usado ou contaminado e compreende o diploma legal que baliza a
logística reversa de óleos combustíveis usados ou contaminados (BRASIL, 2005b).
Para garantir a implementação da Resolução CONAMA nº. 362/05, criou-se, na
esfera federal, o Grupo de Monitoramento Permanente (GMP) com objetivo de acompanhar
a aplicação e implementação dela. Coordenado pelo MMA, o GMP se reúne
trimestralmente, com a participação de representantes do órgão regulador da indústria do
petróleo, dos produtores e importadores, dos revendedores, dos coletores, dos
rerrefinadores, das entidades representativas dos órgãos ambientais e das organizações
não governamentais (ONGs) ambientalistas.
No âmbito estadual, a Lei nº 5541 de 2009 disciplina a comercialização e o descarte
de óleos lubrificantes e de filtros de óleo, na forma da resolução CONAMA nº 362, e impõe
multa como infração em caso de descumprimento.
Importante ressaltar que a Lei nº 6805 de 2014 instituiu a obrigação da
implementação de sistemas de logística reversa no estado do Rio de Janeiro, incluindo na
lei os resíduos de OLUC.
A Portaria Interministerial MME/MMA nº 100 de 08/04/2016 - dispõe que todo o óleo
lubrificante usado ou contaminado disponível deverá ser coletado, ou alternativamente,
garantida sua coleta pelos produtores ou importadores de óleo lubrificante acabado, mesmo
que superado o percentual mínimo fixado por esta Portaria, bem como sua destinação final
de forma adequada (BRASIL, 2016b).
Com o propósito de atender a Lei Federal nº 12.305/2010 e estabelecer diretrizes
para o recolhimento, coleta e destinação de óleo lubrificante usado ou contaminado, foram
definidas as quantidades mínimas a serem atendidas, conforme Art. 2º Portaria
Interministerial MME/MMA nº 100 de 08/04/2016.
Os volumes de óleo lubrificante usado ou contaminado coletados deverão ser
calculados de acordo com a participação no mercado de óleo lubrificante acabado
dos produtores e importadores de óleo lubrificante acabado, por região e País,
correspondentes, no mínimo, aos percentuais estabelecidos na tabela a seguir:
Tabela 14 - Metas para a coleta de óleos lubrificantes.
ANO

NORDESTE

NORTE

CENTRO-OESTE

SUDESTE

SUL

BRASIL

2016

33%

32%

36%

42%

38%

38,90%

2017

34%

33%

36%

42%

38%

39,20%

2018

35%

35%

37%

42%

39%

39,70%

2019

36%

36%

38%

42%

40%

40,10%

Fonte: BRASIL, 2016a.

A região que o município de Macaé está inserido tem a meta de no mínimo 42% de
coleta. De acordo com o boletim de lubrificantes da ANP, a região sudeste em 2018 teve
637.556.337 litros de OLUC comercializado, sendo que 221.546.885 litros foram coletados,
representando 43,54% da meta.
PRODUTO 3 - TOMO V - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 114

➢ Geração
Não há dados sobre a geração de óleo lubrificante no município.
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
O Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais (SINDIRREFINO)
é uma entidade de classe que congrega as empresas rerrefinadoras de óleos minerais,
autorizadas a funcionar, no país, pela ANP e tem como meta prioritária a articulação da
iniciativa privada com os diversos setores de governo, empresas públicas e privadas,
Justiça do Trabalho, Ministério Público do Meio Ambiente e Entidades de classe ligadas à
atividade com óleos lubrificantes.
De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP, existem 23 empresas autorizadas a exercer a atividade de coleta
de óleo lubrificante usado ou contaminado no Brasil
No estado do Rio de Janeiro, a empresa Tasa Lubrificantes localizada em Nova
Iguaçu é um rerrefinador autorizado pela ANP.
Com relação ao recolhimento de óleo lubrificante das embarcações pesqueiras no
município, por ser uma questão de preservação do meio ambiente e por ser órgão de
coordenação, controle e execução da Política Municipal de Meio Ambiente, com objetivo de
estabelecer mecanismos de descarte e destinação corretada do óleo diesel de embarcação,
em 2016 a Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade e a Subsecretaria
Municipal de Pesca, implementaram um ponto de recolhimento voluntário de óleo de
embarcação no posto de combustível LUBRIMAC-GELOMAC.
De acordo com informações no posto, após o enchimento do reservatório de óleo, o
procedimento é ligar para um dos representantes da TASA Lubrificantes LTDA ou da
LWART7 Lubrificantes LTDA comunicando para providenciarem a coleta do óleo.

Figura 60 - Ponto de recolhimento voluntário de óleo de embarcação.
Fonte: SERENCO.

7

Uma das empresas que operam o acordo setorial de óleo lubrificante no Brasil.
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Apesar de existir um ponto de recolhimento voluntário de óleo de embarcação no
município de Macaé, e embora tenha sido realizado campanha de educação ambiental para
os pescadores sobre o descarte consciente do óleo, muitos pescadores ainda não têm
aderido à coleta por terem que usar o procedimento manual.
Em outubro de 2019 houve visita técnica da Lwart Lubrificantes Ltda em parceria
com a secretaria de pesca e secretaria de meio ambiente para otimizar o Programa
Municipal de coleta de óleo lubrificante de embarcação.
De acordo com a prefeitura, a secretaria de pesca está providenciando a compra de
bombas de sucção que fariam a coleta diretamente nas embarcações, e se seria articulado
com a dona do posto de combustível onde hoje é o ponto de entrega voluntária para que
seja feita parceria com a LWART e a Associação de Pescadores a fim de possibilitar
agregar valor ao resíduo, como estímulo à adesão e participação no programa.
Até o presente momento, a prefeitura aguarda a chegada das bombas de sucção
para reformulação do programa.
5.6.8.5.

Embalagens plásticas de óleos lubrificantes

A base legal para a logística reversa dos resíduos de embalagens plásticas de óleos
lubrificantes é o acordo setorial assinado em 19/12/2012 e publicado no DOU 07/12/2013
(BRASIL, 2012a), o qual foi firmado pelas seguintes partes:
➢ Ministério do Meio Ambiente (MMA);
➢ Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de
Lubrificantes (SINDICOM);
➢ Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC);
➢ Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes
(FECOMBUSTÍVEIS);
➢ Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras e Envasilhadoras de
Produtos Derivados de Petróleo (SIMEPETRO);
➢ Sindicato Nacional do Comércio Transportador-Revendedor-Retalhista de
Combustíveis (SindiTRR); e
➢ Sindicato Interestadual do Comércio de Lubrificantes (SINDILUB).
O Acordo tem como objetivo garantir a destinação final ambientalmente adequada
das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes.
No Rio de Janeiro, em 2012 foi firmado o Termo de Compromisso de logística
reversa de embalagens plásticas de óleo lubrificante. O acordo setorial foi assinado pelo
secretário do Ambiente, e por titulares dos sindicatos do setor, como Sindicom, Sindcomb
e Sindestado (postos), SindTRR e Sindilub
O Jogue Limpo é um sistema de logística reversa de embalagens plásticas de
lubrificantes pós-consumo, é uma associação de empresas fabricantes ou importadoras de
óleo lubrificante. É a entidade gestora responsável por realizar a logística reversa das
embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas e de óleo lubrificante usado ou
contaminado (OLUC). Possui Acordo Setorial assinado com a Secretaria de Estado do
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Ambiente e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. Conta com 42 associados, sendo que 6
estão do Rio de Janeiro.
A logística reversa das embalagens de óleo lubrificante compreende as embalagens
plásticas de diversos volumes. Além do PEAD, como corpo da embalagem, faz parte da
embalagem plástica sua tampa, que é formada pelo polímero sintético polipropileno (PP).
As embalagens contaminadas de PET também são objetos da logística reversa, porém, a
quantidade recolhida desse material ainda é irrisória.
➢ Geração
O Jogue Limpo iniciou suas atividades no Estado em 2010. Desde o início foram
recolhidas no Estado 2.381 toneladas de plásticos. Isso significa que foi alcançada a marca
de ter sido retirado do meio ambiente aproximadamente 48 milhões de embalagens
plásticas de óleo lubrificante usadas.
Os 10 municípios com maior peso coletado estão demonstrados na Figura 61 que
totalizaram mais de 1.897 toneladas desde o começo das operações.

Figura 61 - Volumes coletados por município.
Fonte: SINIR, 2018

A Tabela 15Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta o resultado dos
relatórios anuais de desempenho de embalagens de ÓLUC no município de Macaé.
Tabela 15 - Quantidade de embalagens plásticas de OLUC coletadas em Macaé.
Município

Macaé

Kg recebidos desde o
Central de
início (1ª coleta no
Recebimento
município: 28/02/2011)

Ano

nº de pontos
geradores

Kg Recebidos

2018

14

4.590

37.852

2017

17

4.147

33.263

2016

22

4.435
Fonte: SINIR.

29.116

Central
Duque de
Caxias
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➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
O consumidor é responsável em devolver a embalagem usada nos pontos de
comercialização, preferencialmente onde foi adquirida, e então os comerciantes recebem
as embalagens e armazenam de forma adequada, em conjunto com aquelas geradas em
seu próprio estabelecimento.
As embalagens armazenadas pelos comerciantes são entregues para o sistema de
recebimento itinerante do “Jogue Limpo” e encaminhadas à Central de Recebimento. O
estado do Rio de Janeiro conta com 1 (uma) Central de Recebimento de embalagens de
óleos lubrificantes em seu território, localizada na Alameda Presidente Wilson 380, Jardim
Primavera - Duque de Caxias.

Figura 62 - Localização da central de recebimentos do programa jogue limpo no estado do Rio de
Janeiro em Duque de Caxias.
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020.

Durante 2016 os 5 caminhões mantidos na operação rodaram mensalmente 18.581
km. No sistema Jogue Limpo estão cadastrados 3.229 pontos de coletas.

Figura 63 - Caminhão itinerante do sistema Jogue Limpo.
Fonte: Jogue limpo, 2020.

A recicladora do sistema jogue limpo no estado é a LMG indústria e comércio de
plástico LTDA - EPP, localizada também em Duque de Caxias.
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Figura 64 - Recebimento e pesagem de embalagens.
Fonte: Jogue limpo, 2020.

Figura 65 - Segregação e esgotamento de óleo residual.
Fonte: Jogue limpo, 2020.

O rejeito proveniente do processo de segregação do produto é destinado para Aterro
Sanitário Classe I.
As unidades que compõem a gestão das embalagens de óleos lubrificantes são
devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais responsáveis.
5.6.8.6.

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista

O Acordo Setorial para implantação do sistema de logística reversa de lâmpadas de
descarga em baixa ou alta pressão que contenham mercúrio, tais como, fluorescentes
compactas e tubulares, de luz mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio e vapor metálico
foi assinado no dia 27/11/2014 e teve seu extrato publicado no D.O.U de 12/03/2015
(BRASIL, 2014a).
Seu objetivo é garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas seja
feita de forma ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei Federal nº.
12.305/2010 que instituiu a PNRS (BRASIL, 2014a).
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Os representantes legais das intervenientes anuentes que assinaram o Acordo
Setorial foram:
➢
➢
➢
➢

Ministério do Meio Ambiente (MMA);
Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (ABILUX);
Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação (ABILUMI);
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC);

E ainda 24 (vinte e quatro) empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e
distribuidoras de lâmpadas.
A publicação da Resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial CONMETRO nº. 1, de 5 de julho de 2016 que dispõe sobre a anuência
nas importações de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e
seus componentes, resolve:
Art. 1º - Cientificar que a participação de fabricantes e importadores de lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus componentes, em
um sistema de logística reversa é obrigatória, de acordo com a Lei nº 12.305, de
2010, e com o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 2010, que a regulamentou
Art. 2º - Determinar que a participação de fabricantes e importadores de lâmpadas
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus componentes,
conforme relação definida no Anexo I desta Resolução, em um sistema de logística
reversa, passa a ser requisito de conformidade para a importação e comercialização
desses produtos.
§ 1º - A importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de
luz mista, assim como seus componentes, estará sujeita à anuência prévia.
§ 2º - As lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, assim
como seus componentes, estarão sujeitas a ações de fiscalização pelos órgãos
ambientais competentes.
§ 3º - A participação no sistema de logística reversa, mencionado no caput, deverá
ser comprovada junto ao Ministério do Meio Ambiente, observados os ditames da
Lei nº 12.305, de 2010, do Decreto nº 7.404, de 2010 e do instrumento de
implementação e operacionalização da logística reversa, estabelecido na esfera
federa (BRASIL, 2016a).

Portanto, a participação de fabricantes e importadores no sistema de logística
reversa passa a ser requisito de conformidade para a importação e comercialização desses
produtos.
A Lei Estadual nº 5.131 de 2007, torna obrigatório que os estabelecimentos situados
no estado do Rio de Janeiro, que comercializam lâmpadas fluorescentes, coloquem à
disposição dos consumidores coletores para descarte de lâmpadas.
Existem diversos tipos de lâmpadas, com aplicações e finalidades de uso
específicas, além de eficiência energética e vida útil variável. Os principais tipos estão
demonstrados no Quadro 16.
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Quadro 16 - Tipos de lâmpadas.
Tipos de
Lâmpadas
Incandescentes

Halógenas

Fluorescentes

Lâmpadas de
Descargas

LEDs

Característica
São lâmpadas de baixa eficiência (apenas 5% da energia elétrica
consumida é transformado em luz, os outros 95% são transformados em
calor).
São também consideradas lâmpadas incandescentes, mas contém
substâncias halógenas na composição. Podem apresentar baixa
eficiência e alta eficiência.
Apresentam alta eficiência e baixo consumo de energia. São
comercializadas em 3 modelos: tubular, compacta eletrônica e compacta
não integrada.
Uma descarga (de alta pressão) elétrica entre os eletrodos leva os
componentes internos (gases sódio, xênon, mercúrio - cada modelo
lâmpada de descarga apresenta um tipo de gás) do tubo de descarga a
produzirem luz. Este tipo de lâmpada leva de 2 a 15 minutos para que se
acenda por completo e necessitam de reatores eletrônicos para sua
ignição (acionamento) e operação (manter-se ligada). São
comercializadas em 5 modelos: multivapores metálicos, vapor de sódio,
vapor de mercúrio e lâmpadas mistas
Consideradas as lâmpadas mais modernas, convertem energia elétrica
diretamente em energia luminosa, através de chips pequenos.
Seu consumo de energia é muito baixo e apresenta uma vida útil longa.
Fonte: APLIQUIM BRASIL RECICLE, 2016.

Pela Norma NBR 10.004/04 as lâmpadas fluorescentes são classificadas como
resíduos perigosos após o uso, com característica de periculosidade tóxica, em razão da
presença de mercúrio (ABNT, 2004a).
➢ Geração
Enquanto o sistema de logística não estava operando no município, a Secretaria de
Ambiente e Sustentabilidade realizava anualmente campanhas de coleta deste material,
além de orientar sobre os danos à saúde e ao meio ambiente relacionados ao descarte
incorreto deste material.
O programa, denominado “Papa Lâmpadas” foi implantado em 2016 e desde sua
implantação coletou 224.912 mil lâmpadas que foram encaminhadas para a destinação
correta.
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
A Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de
Iluminação (Reciclus) é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais
produtores e importadores de lâmpadas com o objetivo de promover o sistema de logística
reversa no Brasil.
O Programa Reciclus surgiu em decorrência da assinatura do Acordo Setorial, por
intermédio dos representantes legais das intervenientes anuentes e 24 (vinte e quatro)
empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e distribuidoras de lâmpadas objeto do
Acordo Setorial.
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A Reciclus organiza e desenvolve a coleta e o encaminhamento correto de lâmpadas
fluorescentes, através de pontos de coleta (lojas e redes de supermercados que
comercializam lâmpadas) distribuídos pelo Brasil.
A partir da coleta, a Reciclus é responsável pelo encaminhamento de cada um dos
elementos das lâmpadas para o armazenamento correto de componentes nocivos e
reciclagem das outras partes, como o vidro.
Em Macaé, desde o segundo semestre de 2019, a Reciclus instalou pontos de
descarte de lâmpadas. O Quadro 17 apresenta a localização desses pontos no município.
Quadro 17 - Pontos de coleta de lâmpadas.
Pontos de Descarte

Endereço

Walmart Macaé

Avenida Aluízio da Silva Gomes, 800

Atacadão

Rodovia Amaral Peixoto, 00 Km 181

Supermercado JPavani

Avenida Evaldo Costa, 100

EXTRA 1813 Macaé II

Avenida Carlos Augusto Tinoco Garcia, 85
Fonte: SERENCO.

A Figura 66 apresenta o modelo do ponto de descarte de lâmpadas utilizado pela
Reciclus, este ponto localizado no Walmart.

Figura 66 - Ponto de descarte de Lâmpadas.
Fonte: SERENCO.
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5.6.8.7.

Eletroeletrônicos e seus componentes.

A base legal para a logística reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus
componentes, compreende a própria Lei Federal n°. 12.305/2010 (BRASIL, 2010d).
De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2013) os
equipamentos eletroeletrônicos podem ser divididos em quatro grandes categorias, sendo
elas:

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 e laptops, acessórios de informática,
tablets e telefones celulares.

Para a gestão destes produtos, o setor privado está organizado em duas entidades
específicas, sendo definida a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos
(ELETROS) para representação das linhas branca, marrom e azul e a Associação Brasileira
da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) para representação da linha verde.
Um Grupo de Trabalho Temático de Eletroeletrônicos, coordenado pelo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, promoveu amplas discussões acerca de
modelo de sistema de logística reversa para o setor, com a participação de atores do setor
público e privado vinculados a essa cadeia produtiva e o processamento de seus resíduos,
a fim de subsidiar o GTA e o Comitê Orientador na tomada de decisões pertinentes ao
tema.
No segundo semestre de 2019, foi celebrado acordo setorial que estabeleceu a
obrigatoriedade da Logística Reversa para produtos eletroeletrônicos e a participação de
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos referidos produtos.
O acordo prevê duas fases, sendo a primeira dedicada à estruturação do sistema e
a segunda relacionada à sua implementação e operacionalização, com metas anuais e
crescentes, prazos e ações concretas, chegando a 17% no quinto ano. Os pontos de coleta
de eletroeletrônicos aumentarão de 70 para mais de 5.000 no país, abrangendo os 400
maiores municípios (com população superior a 80.000 habitantes), o que compreende
aproximadamente 60% da população. Além disso, 100% dos produtos coletados deverão
ser enviados para a destinação final ambientalmente adequada, preferencialmente a
reciclagem, reinserindo assim os materiais na cadeia produtiva, reduzindo as pressões por
novas matérias-primas e os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado. São
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previstas também ações de comunicação e campanhas de conscientização da população
quanto ao descarte adequado. (MMA, 2019)
Segundo a UNU (Universidade das Nações Unidas), em 2016, foram gerados 45
milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo, sendo que somente 20% foi coletado e
reciclado de forma adequada.
➢ Geração
A prefeitura, através da SEMA, realiza o programa municipal de coleta de
eletroeletrônicos através de pontos de entrega voluntária.
Desde a implantação do Projeto em 2016 foram coletados e encaminhados pra
reciclagem 16.789 kg de resíduos eletroeletrônicos. A Tabela 16 apresenta a geração de
resíduos eletroeletrônicos.
Tabela 16 - Geração de resíduos eletroeletrônicos.
Ano
Quantidade (kg)
2016

3.270

2017

3.989

2018

8.119

2019

1.411

Total
16.789
Fonte: SEMA, 2020.

➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
Atualmente o município dispõe de pontos de entrega voluntária (PEV) para
recebimento de resíduos eletroeletrônicos por parte dos munícipes. Os PEVs estão
distribuídos no município conforme Quadro 18.
Quadro 18 - PEVs de eletroeletrônicos no município.
Pontos de Entrega
Voluntária

Endereço

PEV do Cavaleiros

Start UP Macaé

PEV do Alto dos Cajueiros

Secretaria de Ambiente - Avenida Rui Barbosa, 1.725

PEV do Centro

Centro Administrativo Luiz Osório (Cealo)

PEV do Visconde de Araújo

Praça da Igreja Santo Antônio.

PEV do Parque Aeroporto

Sede da Associação de Moradores do Parque Aeroporto
Fonte: SERENCO.

No mapa 03 é possível visualizar a distribuição dos PEVs para coleta de
eletroeletrônicos no município.
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As figuras a seguir apresentam as imagens dos PEVs.

Figura 67 - PEV do Parque Aeroporto.
Fonte: SERENCO.

Figura 68 - PEV Centro Administrativo Cealo.
Fonte: SERENCO.

A Figura 69 apresenta respectivamente o PEV do bairro Cavaleiros, e também o
PEV do bairro Alto dos Cajueiros, situado na frente da sede da Secretaria de Ambiente e
Sustentabilidade.
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Figura 69 - PEV na Startup Macaé e PEV na Secretaria de meio ambiente.
Fonte: SERENCO.

A Figura 70 apresenta o PEV do bairro Visconde de Araújo, situado na Praça Igreja
de Santo Antônio. Importante destacar que este PEV não continha resíduos
eletroeletrônicos em seu interior, e sim resíduos comuns, como pode ser observado a
seguir.

Figura 70 - PEV da Praça Igreja Santo Antonio.
Fonte: SERENCO.

Após a coleta, todo material é encaminhado para manufatura reversa, reciclagem e
destinação final ambientalmente adequada, por meio de parceria com empresa
especializada.
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5.6.8.8.

Embalagens em geral

A Lei nº 8151 de novembro de 2018 instituiu o sistema de logística reversa de
embalagens e resíduos de embalagens no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Esta lei
aplica-se a todas as embalagens para os produtos consumidos no território do Estado do
Rio de Janeiro, sejam elas produzidas ou simplesmente comercializadas no Estado, não se
aplicando às embalagens de produtos agrotóxicos, óleos lubrificantes e medicamentos.
O acordo setorial para implantação do sistema de logística reversa de embalagens
em geral foi assinado no dia 25/11/2015, como objetivo de garantir a destinação final
ambientalmente adequada das embalagens. As embalagens objeto do acordo setorial são
compostas de papel e papelão, plástico, alumínio, aço, vidro, ou ainda pela combinação
destes materiais, como as embalagens cartonadas longa vida, por exemplo (BRASIL,
2015a).
O acordo setorial foi assinado por 20 (vinte) associações representativas de diversos
tipos de embalagens e 6 (seis) associações intervenientes. As empresas decidiram unir
esforços, formando um acordo de cooperação para a implementação de ações para
sistemas de logística reversa de resíduos de embalagens não perigosas que compõem a
fração seca dos RSU ou equiparáveis.
A Coalizão, significa o conjunto das empresas relacionadas no Acordo Setorial que
está realizando ações para viabilizar o retorno de embalagens que compõem a fração seca
dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, para fins de destinação final ambientalmente
adequada.
A função da Coalizão de empresas é comprometer, no curso de implementação do
acordo setorial, a implementar um sistema de monitoramento das quantidades de
embalagens colocadas no mercado interno e das embalagens recuperadas pelo sistema
de logística reversa do acordo setorial.
O sistema de monitoramento deve contabilizar, em peso, as embalagens
recuperadas pelo sistema de logística reversa e conter, no mínimo, informações sobre o
material de fabricação (papel, plástico, vidro, aço e alumínio), origem e localização (PEV'S,
cooperativas de catadores de materiais recicláveis e comércio atacadista de materiais
recicláveis).
A Coalizão necessita encaminhar ao MMA, bem como disponibilizar ao público, em
formato eletrônico, relatórios anuais de desempenho, demonstrando o cumprimento das
obrigações previstas no acordo setorial, contendo no mínimo as seguintes informações:
➢ Descrição do sistema de logística reversa implementado;
➢ Relação dos municípios contemplados com as ações previstas na cláusula
terceira, parágrafo terceiro, item b;
➢ Razão Social e CNPJ das empresas;
➢ Razão Social e CNPJ das Cooperativas e associações de catadores, que fazem
parte do sistema de logística reversa implementado;
➢ Lista dos equipamentos disponibilizados para as ações previstas na cláusula 3,
parágrafo terceiro, item b;
➢ Descrição das capacitações realizadas nas cooperativas;
➢ Conteúdos e formas de divulgação do sistema de logística reversa realizados;
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➢ Quantidade em peso de embalagens, discriminadas por tipo de material,
recolhidas em cada um dos municípios, discriminando as formas de destinação
adotada, quantidades por tipo material e os destinos finais;
➢ Custo de estruturação e implementação do sistema de logística reversa;
➢ Implementação do sistema de contabilização de quantidades;
➢ Estimativa da quantidade de embalagens colocadas no mercado interno
discriminadas por tipo de embalagem e material de fabricação, e;
➢ Lista com a quantidade e a localização dos PEV em todas as cidades atendidas
pelo sistema de logística reversa de embalagens.
O modelo de governança estabelecido no acordo setorial engloba a presença do
poder público, catadores e os integrantes da coalizão, conforme Figura 71.

Figura 71 - Modelo de governança da logística reversa de embalagens.
Fonte: (BRASIL, 2015a).

➢ Geração
O município de Macaé não possui sistema de logística reversa de embalagens. O
município também não possui coleta seletiva ou algum tipo de coleta diferenciada que
separe a fração seca da úmida e consequentemente possibilite a logística de embalagens
em geral. Desta forma, não há dados de geração de resíduos de embalagens em geral.
➢ Aspectos técnicos-operacionais e disposição final
Como supracitado, o município não possui sistema de logística reversa de
embalagens, também não possui algum tipo de coleta diferenciada como PEVs para coleta
de resíduos secos recicláveis. Desta forma, toda a fração seca de embalagens do resíduo
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que poderia ser encaminhado para reciclagem com custos mantidos pela entidade gestora
são destinados ao aterro sanitário do município onde não recebem nenhuma valorização.
Ainda não há infraestrutura implantada para operacionalização da logística reversa de
embalagens. Existem catadores avulsos e catadores organizados em associações que
atuam de forma informal na coleta de resíduos recicláveis, sem auxílio e remuneração do
setor privado.
O setor empresarial, embora tenha sua responsabilidade na logística, não participa
nos custos dos serviços de manejo de embalagens recicláveis, incumbindo a prefeitura
todos os custos relacionados à coleta e disposição final de resíduos sólidos incluindo os
resíduos recicláveis de embalagens em geral.
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6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), aprovada pela Lei Federal nº.
9.795/1999, prevê a garantia da educação ambiental, como um direito, devendo atender a
todos os níveis e modalidades dos processos educativos, formais e não formais (BRASIL,
1999b).
Segundo a PNEA, “entendem-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."
A lei estabelece que todos têm direito à Educação Ambiental, está definida como um
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal,
compreendendo:
Educação Formal: Envolve estudantes em geral, desde a educação infantil até a
fundamental, média e universitária, além de professores e demais profissionais envolvidos
em cursos de treinamento em Educação Ambiental.
Educação Não-Formal: Envolve todos os segmentos da população, como por
exemplo: grupos de mulheres, de jovens, trabalhadores, políticos, empresários,
associações de moradores, profissionais liberais, dentre outros.
No âmbito do município de Macaé a educação ambiental está integrada ao ensino
formal. Segundo a prefeitura, escolas municipais como Marly Vasconcelos Lemos
(Botafogo), Lia Kopp Franco (Parque Aeroporto) e de Educação Infantil Anna Benedicta da
Silva Santos (Centro) adotaram a educação ambiental como estratégia pedagógica.
No âmbito não-formal em 2019 a BRK Ambiental retomou o programa “Portas
Abertas”. O programa é voltado à população de Macaé e Rio das Ostras, em especial aos
estudantes, e promove visitas que contam com palestras e caminhadas por um circuito na
Estação de Tratamento (ETE). O objetivo é conscientizar sobre a importância do
saneamento básico na preservação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida
da população.
Em 2013 a prefeitura através da SEMA realizou o projeto: Felicidade foi embora Trabalhando com a comunidade de Águas Maravilhosas. O objetivo principal foi sensibilizar
os moradores da comunidade de Águas Maravilhosas quanto ao risco ambiental e sanitário
aos quais estão expostos, a consequência desses riscos e a necessidade de desocupação
imediata da área conforme a determinação do Ministério Público.
O município de Macaé também possui um Horto Municipal, localizado no Imburo, o
Horto tem uma área total de 18,9 hectares. Além de mudas nativas para reflorestamento,
são produzidas mudas de árvores frutíferas, plantas ornamentais, plantas medicinais e
hortaliças. As mudas são doadas à comunidade e a pequenos produtores, porém é
necessária autorização prévia da Secretaria de Agroeconomia.
De acordo com informações da Secretaria de Agroeconomia, o Horto funciona de
segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, e oferece aos estudantes das redes pública e
particular do município programas de Educação Ambiental e visitas guiadas.
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O município possui desde 2001 o Conselho Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável. A Resolução 003 do Conselho Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável - COMMADS dispõe sobre a regulamentação de
programas de educação Ambiental, exigidos no procedimento de licenciamento Ambiental
municipal. A resolução determina a obrigatoriedade do programa de educação ambiental,
como condicionante, ao requerente de licença ambiental, cuja competência seja atribuída
ao órgão municipal:
Art.1º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, órgão ambiental responsável pelo
processo de licenciamento ambiental municipal, exigirá a elaboração, execução ou
fomento de um programa de educação ambiental, como uma das condicionantes
inerentes ao processo de licenciamento ambiental.
Art.4º. O programa de educação ambiental apresentado pelo empreendedor poderá
abranger qualquer área do município, não necessariamente, a área do
empreendimento e seu entorno.
Art.5º. O empreendedor poderá optar pela não apresentação e execução de um
programa específico de educação ambiental; neste caso apoiará programa de
educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O COMMADS atua na construção da política ambiental do município e é fundamental
na educação ambiental do município.
Citamos também o Conselho Gestor da APA do Sana – SANAPA, órgão colegiado,
com atribuições consultivas, normativas e deliberativas de interesse local restrito a Lei
Complementar nº 027 de 2001, com sede no distrito do Sana, e que também exerce
importante papel na educação ambiental.
A prefeitura também se coloca à disposição para auxiliar em palestras e
apresentações voltadas a educação ambiental.
Importante destacar que além do site institucional, página no Facebook e perfil no
Instagram, o município de Macaé lançou em 2020 mais um canal de comunicação, o "APP
Macaé" para oferecer aos cidadãos informações pertinentes referentes ao município, e
embora ainda não tenha essa funcionalidade, poderá auxiliar no papel da educação
ambiental.
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7. IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS
7.1.

PASSIVOS AMBIENTAIS

No âmbito da gestão dos resíduos sólidos os passivos ambientais estão relacionados
com aqueles causados pela disposição inadequada de resíduos em locais desprovidos das
condições técnicas para esta finalidade.
Estes locais caracterizam-se “passivos ambientais” que merecem a máxima atenção
técnica para sua eliminação ou minimização dos seus efeitos sobre o meio ambiente.
Notadamente passivos ambientais relacionados a disposição inadequada de
resíduos sólidos, potencializam alterações da qualidade do solo, do ar, e das águas
superficiais e subterrâneas, com efeitos sobre o ambiente natural, fauna e flora, e sobre a
saúde pública.
Além disto, os aspectos visuais e estéticos são também afetados, com degradação
da paisagem urbana e rural, conforme sua ocorrência.
➢ Impactos Ambientais Pontuais
No município de Macaé existem duas áreas de conhecimento da prefeitura que são
apontadas como passivos ambientais: Aterro de Cabiúnas e Lixão de Águas Maravilhosas,
sendo estas localizadas no mapa 04.
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A partir da desativação do lixão de Águas Maravilhosas, deu-se início a operação do
Aterro/Vazadouro8 de Cabiúnas. Atualmente está sob os cuidados da secretaria municipal
de infraestrutura, que está na abertura de licenciamento para processo de recuperação da
área. O aterro de Cabiúnas, encontra-se dentro do Perímetro Urbano, em zona Industrial
Três (ZI-3), estando no Trecho da Rodovia Amaral Peixoto classificado como setor Viário
Estrutural Dois B (SVE-2B), operou de 1996 até o ano de 2009, quando teve suas atividades
encerradas.
De acordo com o PMGIRS elaborado em 2013, no Aterro de Cabiúnas foram
recebidos e aterrados resíduos de origem domiciliar e/ou àqueles com as mesmas
características dos resíduos domiciliares. Os resíduos dos serviços de saúde, considerados
de risco biológico, foram dispostos em células especiais com isolamento por geomembrana
de polietileno de alta densidade.
A metodologia de operação adotada foi a de área, com deposição dos resíduos em
células diárias a partir da cota inferior da bacia sanitária.
A vida útil prevista para o aterro no projeto original até a cota 22m foi de 10 anos,
isto é até o ano 2005, considerando que estariam dispostos numa área de 27.910m² cerca
235.000 t de lixo, com uma taxa de recalque de 10% e uma taxa de compactação final de
0,80 t/m³ para o lixo aterrado. Em função de o município ainda não ter alternativa para a
disposição de resíduos, foram realizados os estudos necessários que permitiram aumentar
a vida útil do aterro em mais três anos, até o ano de 2008, elevando a cota final prevista no
Projeto Original em mais 8m, ou seja, até a cota 30m. (PMGIRS, 2013).
Em 2012 a prefeitura solicitou ao INEA uma Licença Ambiental de Recuperação LAR Nº IN021158, para remediação da área da área. 43 condicionantes foram solicitadas
pelo INEA a fim de assegurar a estabilidade do maciço, sistemas de drenagem de líquidos
e de gás, além de diversas medidas de monitoramento que não foram atendidas. A licença
válida até 2016 faz parte do processo E-07/504.178/11 do INEA.

Figura 72 - Entrada do aterro de Cabiúnas.
Fonte: SERENCO.

8

O INEA denomina o local como Vazadouro de Cabiúnas devido as medidas adotadas para disposição de
resíduos. Embora seja característico de um vazadouro o termo Aterro foi adotado apenas para fins de
nomenclatura visto que é assim que é reconhecido pela prefeitura.
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A Drenagem de água pluvial inclusive do canal de drenagem que margeia a Rodovia
Amaral Peixoto também foi uma solicitação do INEA.

Figura 73 - Contenção de parte do talude com gabião e drenagem pluvial.
Fonte: SERENCO.

Verifica-se ausência de manutenção da vegetação da área, em especial a retirada
de espécies frutíferas, que são proibidas.

Figura 74 - Topo do maciço de resíduos.
Fonte: SERENCO.
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Figura 75 - Presença de espécies frutíferas na área.
Fonte: SERENCO.

Semanalmente a Secretaria Adjunta de Serviços Públicos realiza a retirada do
chorume para evitar o extravasamento na área.

Figura 76 - Tanque de armazenamento de chorume.
Fonte: SERENCO.

A implantação de um sistema de tratamento de esgoto constituído de fossa séptica
e filtro biológico foi uma recomendação da LAR. Porém, como pode ser observado na
Figura 77 o tanque não se encontra vedado, o que permite o acúmulo de água e
possivelmente a proliferação de insetos e mosquitos.
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Figura 77 - Tanque de fossa séptica
Fonte: SERENCO.

As obras realizadas na área limitaram-se a reconformação e implantação de
contenção de parte do maciço, sistema de drenagem pluvial e contenção do afloramento
de chorume. Postos de monitoramento haviam sido implantados, mas por não estarem em
conformidade foram desativados.
De acordo com a prefeitura, a ideia é solicitar uma nova licença de recuperação
ambiental ao INEA, porém até o momento, nenhuma medida foi tomada. O que pôde-se
observar é que a área de passivo ambiental necessita de remediação e principalmente de
eficácia nas medidas de manutenção a fim de garantir a contenção até a recuperação da
área.
O Lixão de Águas Maravilhosas tem uma área de aproximadamente 163.000 m² e é
o local mais antigo de disposição de resíduos. Encerrou suas atividades em 1995 depois
de 16 anos de atividade.
Segundo as informações do PMGIRS de 2013, em virtude da área ter recebido
disposição de resíduos de serviço de saúde e resíduos industriais, considerados resíduos
perigosos, entre os anos de 2000 e 2004 a prefeitura através da Secretaria Municipal de
Limpeza Pública removeu uma camada de aproximadamente 1,30 m de profundidade, em
toda a extensão da área do antigo lixão. Os resíduos foram transferidos para o Aterro
Sanitário Municipal de Cabiúnas.
Existia cerca de 30 catadores que atuavam no lixão. E, mesmo após a desativação
do lixão e a retirada de parte dos resíduos do local, estes catadores permaneceram nas
proximidades da área, que na época era de difícil acesso. Em 2004, em função da
construção da Rodovia Linha Azul, o terreno foi nivelado e isto facilitou o acesso ao local.
Com isso, o número de famílias instaladas na área aumentou rapidamente.
O local atualmente é uma Comunidade chamada Águas Maravilhosas, e é
considerada irregular visto a ausência de infraestrutura básica de saneamento como
esgotamento sanitário e água encanada.
Em 2017 aproximadamente 292 famílias foram realocadas para a comunidade
Bosque Azul. Este processo faz parte da cota de área de risco do residencial cuja ocupação
não foi feita por sorteio. O projeto foi uma parceria entre a prefeitura e o Governo Federal.
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Após a desativação, famílias se instalaram em uma parte do lixão que se localiza à
esquerda da Rodovia Linha Azul. A área onde era o lixão, onde hoje se encontra as
habitações, pode ser vista na Figura 78.

Figura 78 - Delimitação da área total do antigo Lixão de águas Maravilhosas.
Fonte: Adaptado Google Earth, 2020.

Mesmo após a demolição de algumas residências, a área ainda se encontra invadida
e existem diversas famílias e comércios, estando sob a Secretaria de Habitação a
responsabilidade de realocação das famílias para que se possa iniciar os processos de
recuperação da área.

Figura 79 - Localidade de águas Maravilhosas.
Fonte: SERENCO.

A área é circundada por dois corpos hídricos, os rios Jurumirim e Águas
Maravilhosas. Ambos apresentam fortes características de contaminação e poluição.
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Figura 80 - Rio Jurumirim e Rio Águas Maravilhosas.
Fonte: SERENCO.

Mesmo após a demolição de algumas residências é possível observar ainda recortes
e fundações preparadas para construção de novas moradias irregulares. Nota-se a
presença de lixo e detritos misturados a terra.

Figura 81 - Presença de detritos e resíduos no chão.
Fonte: SERENCO.
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Figura 82 - Local que houve demolição e novas construções.
Fonte: SERENCO.

Figura 83 - Área do antigo lixão de Águas Maravilhosas.
Fonte: SERENCO.

Esta área de passivo ambiental talvez seja a mais delicada devido ao fato de haver
moradores e uma comunidade instalada em cima do antigo maciço, o que dificulta iniciar
as medidas de remediação.
➢ Impactos Ambientais Difusos
Embora muitas vezes tenha menor proporção quanto as potencialidades de
alteração e contaminação do ambiente, proporciona dificuldades imensas para seu
gerenciamento em razão de sua dispersão, o que torna o controle, monitoramento e
mitigação muitas vezes complexos.
No município de Macaé é comum encontrar áreas com depósitos irregulares
resultantes de descartes indevidos de resíduos.
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Figura 84 - Descarte irregular de resíduos em pontos específicos.
Fonte: SERENCO.

7.2.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DE METAS DO PLANSAB

Neste item serão dispostas considerações sobre atendimento às metas nacionais
definidas nos planos: PLANSAB e PMGRS
Para auxílio na verificação será adotada a seguinte convenção:
ATENDE
ATENDE COM RESTRIÇÕES
NÃO ATENDE
NÃO APLICÁVEL

➢ ATENDE: Quando atender a meta plenamente ou quando não atender a meta,
mas há prazos estabelecidos para que o atendimento seja efetivado.
➢ ATENDE COM RESTRIÇÕES: Quanto o atendimento é parcial, não assegurando
que todas as suas características sejam plenamente atendidas.
➢ NÃO ATENDE: Quando o prazo de atendimento a meta não atendida estiver
vencido ou quando não há evidências de atendimento parcial ou pleno da meta.
➢ Não APLICÁVEL: Quanto houver metas sem a definição de prazo de execução
definido ou quando não há disponibilidade de informações que impeçam o
enquadramento em uma das alternativas anteriores.
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O PLANSAB representa o referencial maior para o monitoramento do avanço e
progressão das metas para o saneamento básico no Brasil.
Na sua construção, ateve-se a definição de cenários para previsões de
desenvolvimento e estruturação das metas para o saneamento básico nos próximos 20
anos, tendo como elementos básicos, condições admitidas como “desejável”, definidas pelo
Cenário 1 as quais compreendem:
➢ Crescimento da economia em relação à dívida pública;
➢ Papel do estado como provedor e condutor dos serviços públicos com forte
cooperação entre entes federados;
➢ Avanço da qualidade da gestão pública com continuidade;
➢ Crescimento dos investimentos públicos submetido ao controle social e
➢ Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e ambientalmente sustentáveis.
O PLANSAB fixou, para as regiões do Brasil, metas de curto, médio e longo prazo
para os anos de 2018, 2023 e 2033 respectivamente, entre as quais, na destacamos
aquelas relacionadas ao manejo de resíduos sólidos, para uma análise quanto ao
alinhamento com a região Sudeste, onde o município se encontra.
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Tabela 17 - Metas do PLANSAB
SUDESTE
Comentários
Indicador

ano
2010

2018

2023

2033

R1. % de domicílios urbanos atendidos por coleta
direta de resíduos sólidos (1)

93

99

100

100

Atendimento = 100 % da população total.

R2. % de domicílios rurais atendidos por coleta
direta e indireta de resíduos sólidos

41

58

69

92

Atendimento = 100 % da população total.

R3. % de municípios com presença
lixão/vazadouro de resíduos sólidos

19

0

0

0

Lixão está desativado, mas ainda precisa de remediação
(Cabiúnas e Águas Maravilhosas)

R4. % de municípios com coleta seletiva de RSD

25

36

42

53

Não há coleta seletiva no município

R5. % de municípios que cobram taxa de resíduos
sólidos

15

49

66

100

Tem cobrança de taxa de lixo, com critérios específicos, porém
sua cobrança não está desvinculada do IPTU.

de

2020

Fonte: BRASIL, 2013b.
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7.3.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DE METAS DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

No âmbito estadual, através da Lei no 4.191 de 2003, o estado do Rio de Janeiro
estabeleceu sua Política Estadual de Resíduos Sólidos. A política, como ato regulatório do
setor, proporciona definições, normas, procedimentos e critérios para acompanhar todas
as fases do processo de gestão dos resíduos sólidos, desde a geração até a disposição
final.
O Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro - PERS/RJ se
insere no conjunto de ações estruturantes do Estado direcionadas ao planejamento de
políticas públicas, apresentando metas, orientações e instrumentos relativos à gestão e ao
manejo dos resíduos sólidos no Estado do Rio de Janeiro.
A Tabela 18 apresenta as metas gerais do PERS/RJ.
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Tabela 18 - Metas do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro
Curto
Médio
Longo
Imediato
Comentários
Prazo
Prazo
Prazo
Metas
20132015201920252020
2014
2018
2024
2033
Erradicação dos lixões e disposição final dos resíduos
A disposição final de resíduos sólidos do município é feita
MG1
100%
_
_
_
em Aterros Sanitários
em Aterro Sanitário
O município possui duas áreas que eram antigos lixões,
utilizadas para disposição de resíduos e atualmente são
passivos ambientais e necessitam de recuperação
Este plano é a revisão do PMGIRS
O município realiza a cobrança da taxa de resíduos
domiciliares dos munícipes através do carnê do IPTU,
porém não há cobrança diferenciada para grandes
geradores

MG2

Recuperação de áreas degradadas por resíduos
sólidos

40%

100%

_

_

MG3

Elaboração e revisão dos PMGIRS

100%

_

_

_

Cobrança de taxa de resíduos domiciliares
MG4 Cobrança de tarifa de preço público de G.G. (usuários
dos serviços)

5%

100%

_

_

Aproveitamento energético dos gases gerados em
aterros sanitários e lixões em recuperação (com
MG5
potencial energético a partir de 660 kWe), sempre que
viável técnica e economicamente

10%

30%

70%

100%

O aterro sanitário possui uma unidade para geração de
energia a partir dos gases gerados.

MG6

Municípios participantes de consórcios

50%

70%

80%

100%

O município não possui soluções consorciadas para os
resíduos sólidos

MG7

Catadores organizados em cooperativas e
incorporados aos sistemas municipais de coleta
seletiva

50%

80%

_

_

O município não possui cooperativas legalmente
constituídas como também não possui coleta seletiva

Fonte: Rio de Janeiro, 2013.
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7.4.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DE METAS DO PACTO DO SANEAMENTO

O Pacto do Saneamento é um programa estadual regulamentado pelo Decreto nº
42.930/2011 com o objetivo de universalizar, no Estado do Rio de Janeiro, o acesso a
sistemas de saneamento básico. Entre os componentes do saneamento, no seguimento de
resíduos sólidos tinha como subprograma Lixão Zero que tinha como metas a erradicação
do uso dos lixões no território estadual até 2014 e a remediação destes até 2016.
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Tabela 19 - Metas Pacto do Saneamento
Comentários

Perspectiva PACTO do SANEAMENTO

2019/2020
Ações de aprimoramento ou ampliação dos serviços de
coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive
coleta seletiva

A coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos atende todo o município, apenas a coleta seletiva
não atende

Implantação
de
soluções,
preferencialmente
consorciadas, para transbordo, triagem e destinação final
do lixo

O município faz a disposição de RSU em aterro sanitário

Remediação dos lixões

Áreas de passivo não estão em processo de licenciamento para remediação, portanto, sem prazo
para conclusão

Redução e valorização de resíduos

Não é praticado nenhum tipo de valorização de resíduos

Ações, na modalidade “COMPRA DE LIXO TRATADO”,
que consiste no repasse de recursos aos municípios,
vinculados à adoção de soluções ambientalmente
adequadas de destinação dos resíduos sólidos como, por
exemplo, aterros sanitários ou unidades de geração de
energia, preferencialmente de forma consorciada

O aterro sanitário possui uma unidade para geração de energia a partir dos gases gerados.

Fonte: RIO DE JANEIRO, 2011.
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Na Tabela 17 foram listadas as metas do Plansab e os comentários a respeito de
como o município de Macaé se encontra em relação ao atendimento destas metas. O
município de Macaé está alinhado com as metas, sendo que algumas estão atendidas em
sua plenitude. Cabe ressaltar que apenas o indicador de coleta seletiva não está atendido,
visto que o município ainda não dispõe da prestação deste serviço embora seja previsto
em contrato. Como o Plansab apresenta as metas e a previsão de atendimento até o ano
2033 ainda é um importante referencial para que todas as metas sejam atingidas a longo
prazo.
Com relação ao Pacto do Saneamento, a Tabela 19 apresenta as perspectivas a
serem atendidas e a situação do município de Macaé a nível estadual. Observa-se que o
município precisa se alinhar com as metas previstas, visto que apenas a meta de
aproveitamento energético através de Aterro Sanitário está plenamente atendida. Ainda no
âmbito estadual, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos também é um importante balizador,
visto que apresenta metas e assim como o Plansab, tem até o horizonte de 2033 para
serem atendidas.
O Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano Estadual de Resíduos Sólidos e
o Pacto do saneamento, neste plano, funcionam como um horizonte, como uma pauta para
orientar o município a adotar caminhos e planejamentos para seguir em conformidade com
as políticas e expectativas com relação ao saneamento básico e também como instrumento
para monitoramento por parte de todos.
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7.5.

ANÁLISE DO ATENDIMENTO DE METAS DO PMGIRS

O PMGRS do município de Macaé foi elaborado em 2012 e aprovado em 2013,
embora não apresentou metas definidas ano a ano, o PMGRS incluiu como metas as
perspectivas futuras que estão apresentadas na Tabela 20.
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Tabela 20 - Metas do PMGRS.
Comentários

Perspectiva a partir de 2013

2019/2020
Secretaria Municipal de Limpeza Pública pretende ampliar a abrangência
da Coleta Seletiva para outros bairros do município, favorecendo o maior
número de domicílios possíveis e colaborando para a consolidação do
trabalho da Cooperativa de Catadores

Não há coleta seletiva no município

A Secretaria Municipal de Ambiente pretende disponibilizar a população
um novo ECOPONTO para entrega voluntária de resíduos recicláveis, tais
como Pilhas e Baterias, Lâmpadas fluorescentes, e óleo vegetal.

O município possui PEVs em diversos pontos para coleta de pilhas e baterias,
resíduos eletroeletrônicos e óleo vegetal

Implantação de um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos do
Mercado Municipal de Peixe, demanda que exige solução rápida e com o
comprometimento com a Subsecretaria de Pesca para solução de
problemas de ordem física

Não há um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos do Mercado Municipal
de Peixes, mas há o gerenciamento adequado dos resíduos por parte da
administração local, que terceiriza o serviço de coleta, transporte e destinação final

Estímulo à criação de novas Cooperativas de Catadores de Materiais
recicláveis para possibilitar a implantação do mecanismo de Logística
Reversa

Houve um chamamento para cadastro de cooperativa mas ainda nenhuma
habilitada. Há algumas iniciativas de logística reversa para alguns resíduos mas sem
participação de cooperativa.

Aprovação do Código Municipal de Limpeza Urbana que se encontra em
tramitação da Procuradoria Geral do Município (PROGEM) e servirá como
excelente documento para pesquisa e orientação.

O município não dispõe de Código Municipal de Limpeza Urbana. Dispõe de Código
de Posturas em que orienta em alguns artigos sobre acondicionamento de resíduos

Fonte: PMGRS, 2013.
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7.6.

SÍNTESE DO DIAGNÓSTICO

Objetivando demonstrar de forma sucinta o diagnóstico a respeito dos resíduos
sólidos apontamos, de forma sistemática, as oportunidades e as ameaças e pontos a serem
melhorados identificadas na elaboração do diagnostico situacional.
Resíduos Sólidos Urbanos
Ameaças:
➢ Não há coleta seletiva, embora esteja prevista em contrato;
➢ Não é aplicado nenhuma forma de valorização e redução de resíduos;
➢ Faltam de informações e dados precisos sobre os quantitativos de resíduos
gerados e coletados e sobre os serviços de limpeza urbana, para melhor
compreensão do seu planejamento de execução e monitoramento da
qualidade. Os planos de trabalhos estão indisponíveis.
➢ Excessiva geração de volumosos e inservíveis e sua coleta sem cobrança do
usuário exige atividade muito onerosa para o município;
➢ O contrato de prestação de serviço, com as especificações técnicas e
memoriais de cálculo não estão disponíveis no site da prefeitura para
consulta.
➢ De acordo com LC 238/2015 a Secretaria Municipal Adjunta de Serviços
Públicos tem a atribuição de planejar e executar a reciclagem de lixo e de
entulhos de obras, assim como proceder a transformação do “lixo” em adubo
orgânico.
Oportunidades:
➢ Alto índice de cobertura de coleta;
➢ A coleta é realizada mesmo em locais de difícil acesso;
➢ Possui um aterro sanitário no município para disposição correta de resíduos;
➢ As unidades operacionais dos serviços de limpeza urbana, em especial para
os serviços de varrição estão descentralizadas, distribuídas em pontos
específicos do município para garantir atendimento às demandas.
Resíduos Diferenciados
Ameaças:
➢ Alguns PEVs, como o da praça da igreja Santo Antonio, apresentam sinais de
vandalismo e presença de resíduos comuns em seu interior;
➢ Os resíduos de serviço de saúde, inclusive de gerador privado, são coletados
pela prefeitura sem nenhum tipo de cobrança, mesmo a PNRS prevendo que
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é responsabilidade do gerador o seu gerenciamento. Esta prática exige uma
atividade muito onerosa para o município;
➢ Embora previsto em legislação, o PGRSS não é exigido nos estabelecimentos
públicos;
➢ A Lei 3068/2008 previa a obrigatoriedade do município em elaborar Plano de
Gestão e Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde;
➢ Não há diferenciação de pequeno e grande gerador no município, assim,
muito RCC é coletado por parte da prefeitura sem cobrança do gerador,
elevando assim o custo operacional/
➢ PGRCC não é exigido em obras públicas;
➢ Não há nenhum incentivo para uso de agregados reciclados de RCC em
obras;
➢ Não há uma quantificação de resíduos de saneamento gerado em cada
unidade de estação de tratamento;
➢ Inexistência do Inventário Municipal de Resíduos Industriais.
Oportunidades
➢ Há PEVs para coleta de óleo, e há boa aderência e participação da população;
➢ Todo resíduo de serviço de saúde gerado é coletado e tratado através de
autoclavagem antes de ser disposto no Aterro sanitário;
➢ Há uma unidade de reciclagem de RCC no Aterro Sanitário.
Resíduos Sujeitos a Logística Reversa
Ameaças:
➢ O galpão para depósito de pneus necessita de reforma, não há controle de
entrada, favorecendo o vandalismo;
➢ Pneus pintados usados para cercamento paisagístico não são aceitos pela
Reciclanip, o que acarreta um problema devido ao grande volume de pneus
inservíveis que ficam acumulados no galpão;
➢ Mesmo com a Lei nº 5131 de 2007 que obriga que estabelecimentos que
comercializam lâmpadas coloquem a disposição coletores para descarte de
lâmpadas usadas, ainda há falta de informação e divulgação;
➢ Inexistência de dados sobre a geração e destinação final de resíduos de
embalagens de fertilizantes;
➢ Não há um órgão municipal específico que sistematize todas as informações
de produção das atividades agrícolas, não é possível estimar a quantidade de
resíduos agrícolas gerados;
➢ O município não dispõe de unidade de recebimento ou algum controle para
quantificar as embalagens de agrotóxicos geradas;
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➢ Não há pontos de coleta de embalagens de óleo lubrificante contaminadas.
Oportunidades:
➢ Prestação do serviço de coleta de pneus inservíveis em borracharias do
município;
➢ O Programa Reciclus dispõe de 04 coletores no município para descarte de
lâmpadas usadas;
➢ PEVs para coleta de resíduos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, com boa
aderência da população;
➢ Ponto de recolhimento voluntário de óleo de embarcação no posto de
combustível, e destinação para rerrefino.
Com relação ao passivo ambiental, o Aterro de Cabiúnas apresentou como ameaça
a ausência de manutenção do local, bem como projeto ou plano de remediação da área.
O lixão de águas maravilhosas também necessita de uma articulação entre
secretarias para desocupação da área e posterior remediação. A ausência de fiscalização
demonstrou que o local está voltando a ser invadido.
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8. RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
O presente capítulo corresponde ao relatório de mobilização social das préaudiências públicas da revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Macaé (RJ),
sendo estas referentes ao Produto 3 (diagnósticos).
Estas foram realizadas para garantir a participação popular na elaboração do
diagnóstico, tendo como objetivo principal obter informações e dados pertinentes ao
saneamento básico.
Na sequência será apresentado o resumo das contribuições apresentadas a respeito
da prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
09/03/2020
➢ Distrito: Sana
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. do Sana
➢ Participantes: 24 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Sana.
Vertente

Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Quadro 19 - Contribuições da Pré-Audiência em Sana.
Contribuição
Não existem pontos de entrega voluntária no Distrito para depósito dos resíduos
diversos (pneus, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, remédios, entre outros)
Oportunidade para cooperativas de reciclagem (pessoas carentes) se for criado um
programa de coleta seletiva
Caminhão da coleta domiciliar passa poucos dias na semana, acumulando muito lixo
nos finais de semana
Vazamento de chorume no local onde fica o caminhão (transbordo) que vai para o
aterro
Equipe de coleta não utiliza equipamentos de proteção individual
Não existe coleta seletiva do lixo reciclável no Distrito
Fonte: SERENCO.
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10/03/2020
➢ Distrito: Frade
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Ivete Santana Drumont de Aguiar
➢ Participantes: 22 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Frade.
Vertente

Quadro 20 - Contribuições da Pré-Audiência em Frade.
Contribuição
Os funcionários que fazem a coleta mudam constantemente, sendo solicitado pela
população do Distrito a manutenção da equipe que já conhece o local
Equipe de coleta não utiliza equipamentos de proteção individual
Os recipientes de lixo são doados por entidades privadas, sem auxílio da Prefeitura

Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Não existe coleta seletiva do lixo reciclável no Distrito
A equipe que faz a coleta é pequena, sendo realizada somente em três dias da
semana, acumulando lixo nos finais de semana
Vazamento de chorume no local onde fica o caminhão (transbordo) que vai para o
aterro
O lixo que é recolhido pelo caminhão cai no chão, pois o mesmo não é o apropriado
para a coleta (caminhão aberto)
Como o caminhão da coleta não passa todos os dias da semana, faltam locais
apropriados para os moradores despejarem o lixo, e muitos acabam queimando o lixo
Fonte: SERENCO.

11/03/2020
➢ Distrito: Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande)
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Tarcísio Paes de Figueiredo
➢ Participantes: 64pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande).
Quadro 21 - Contribuições da Pré-Audiência em Cachoeiros de Macaé (Bicuda Grande).
Vertente
Contribuição
Como não existe coleta seletiva no Distrito, a população sugere a criação de um posto
de coleta para o lixo reciclável, podendo este ser reaproveitado por associações de
Limpeza
moradores
Urbana e
O caminhão da coleta domiciliar passa 1 ou 2 dias na semana somente, acumulando
Manejo de
muito lixo nos finais de semana e quando tem alguma demanda extraordinária
Resíduos
Como o caminhão da coleta não passa todos os dias da semana acaba gerando
Sólidos
acúmulo de lixo em algumas ruas do Distrito, e os animais acabam remexendo e
sujando diversos locais
Fonte: SERENCO.
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12/03/2020
➢ Distrito: Glicério
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Raul Veiga
➢ Participantes: 63 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Glicério.
Vertente
Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Quadro 22 - Contribuições da Pré-Audiência em Glicério.
Contribuição
Ausência de fiscalização dos serviços por parte da Secretaria de Meio Ambiente
Não existe coleta seletiva, sendo todo o lixo lançado em um único caminhão
Em uma ação da comunidade do Distrito foi retirado dois caminhões de lixo de
bosques e rios da região
Equipe de coleta não utiliza equipamentos de proteção individual
Fonte: SERENCO.

13/03/2020
➢ Distrito: Córrego de Ouro
➢ Horário: 18:30 horas
➢ Local: Colégio M. Pedro Adami
➢ Participantes: 38 pessoas
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência em Córrego de Ouro.
Vertente
Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Quadro 23 - Contribuições da Pré-Audiência em Córrego de Ouro.
Contribuição
Caminhão da coleta domiciliar passa 3 dias na semana somente, acumulando muito
lixo nos finais de semana
Como o caminhão da coleta não passa todos os dias da semana acaba gerando
acúmulo de lixo em algumas ruas do Distrito, e os animais acabam remexendo e
sujando diversos locais
Não existe coleta seletiva, contudo, a população separaria o lixo caso houvesse um
programa da Prefeitura adequado
Fonte: SERENCO.
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14/03/2020 e 09/10/2020
Em função da Prefeitura de Macaé (RJ) publicar no dia 13/03/20 o Decreto Municipal
nº 27/2020, que trouxe procedimentos a serem adotados nas áreas de Saúde e Educação
para evitar o avanço do coronavírus, além de proibir eventos em locais públicos para mais
de 100 pessoas, a população acabou não comparecendo em grande número no dia do
evento.
Desta forma, foi acordado entre a SERENCO e o CILSJ, por meio da Comissão
Técnica de Acompanhamento da "Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do
município de Macaé", que, tão logo seja permitido pelas autoridades de saúde, assim como
pelo Poder Público Municipal, será realizada a pré audiência na sede municipal de Macaé,
sendo posteriormente agregadas, em revisão do presente documento e sem ônus ao
contrato, todas as contribuições apresentadas na ocasião.
Passados alguns meses sem qualquer previsão da liberação de eventos presenciais,
foi decidido pelas partes (Prefeitura Municipal de Macaé, Comitê de Bacia Hidrográfica dos
Rio Macaé e das Ostras - CBH Macaé, CILSJ e SERENCO) que o evento previsto na Sede
Municipal deveria ser virtual, sendo corroborado pela Resolução CBH Macaé n° 112, de 20
de abril de 2020, que aprovou a realização de reuniões online durante período de
isolamento social para enfrentamento da propagação decorrente do novo Coronavírus
(Covid-19).
Desta forma o evento foi realizado às 10:00 horas do dia 09/10/2020 pelo software
“Jitsi Meet”, com a participação de 34 (trinta e quatro) participantes.
O quadro a seguir apresenta as contribuições recebidas durante a realização da PréAudiência na Sede Municipal.
Quadro 24 - Contribuições da Pré-Audiência na Sede Municipal.
Vertente
Contribuição
Universalização frente ao novo marco de saneamento (áreas que
não são atendidas pelo município, fora da área de concessão)
Sem prestação de serviços de saneamento na “Invasão” do bairro
Malvinas. Solicitado para verificar se foi regularizado como bairro
ou ainda continua como invasão. Outros exemplos dados: Ilha
Leocádia, Nova Holanda, Fronteira, Lagomar.
Como vai universalizar se nas “invasões” não se pode avançar
nesses locais? Estão sem o direito básico?
Gestão e Regulação dos serviços de saneamento, pois existem
vários prestadores fazendo atividades divergentes – superposição
de atividades – integralidade das ações. Qual órgão vai fiscalizar
as metas do plano (comissão de acompanhamento futuro)?
Gerais
Criação de um único órgão fiscalizador.
Integração das vertentes (melhoria da gestão)
Lei Federal nº 14026/2020 reforça a necessidade de alinhamento
das políticas públicas com o PMSB.
Solicitado para reavaliar os prazos das obras (avanço das metas),
e que PMSB aponte saídas para universalização do saneamento
(Agenda 2030 da ONU)
Adotar novas tecnologias do saneamento
Aumentar os canais de comunicação, para o monitoramento das
ações
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Vertente
Limpeza
Urbana e
Manejo de
Resíduos
Sólidos

Contribuição
Falta da coleta seletiva
Aplicação de tecnologias mais eficientes (geração de energia e
recursos)
Levantamento dos Resíduos dos hospitais (prestação municipal)
Deve ser feita Educação ambiental em toda a cidade, tendo em
vista que os resíduos gerados e lançados nos corpos hídricos
acabam chegando em bairros vulneráveis
Fonte: SERENCO.
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