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APRESENTAÇÃO
A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Macaé (RJ) é objeto
do contrato n.º 30/2019, firmado em 11 de novembro de 2019 entre o Consórcio
Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 03.612.270/000141, e a empresa SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO),
localizada no município de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, n.º 3.574
- Centro - CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 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:
1. Produto 1: Plano de Trabalho;
2. Produto 2: Plano de Mobilização Social;
3. 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;
4. Produto 4: Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de
saneamento básico. Objetivos e Metas;
5. 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;
6. 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;
7. Produto 7: Relatório do Plano Municipal de Saneamento Básico.
O presente documento corresponde ao Tomo IV (limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos) da concepção dos programas, projetos e ações necessárias para atingir
os objetivos e as metas do PMSB e definição das ações para emergências e contingências
(Produto 5) da revisão do PMSB de Macaé (RJ), sendo este enviado para aprovação dos
membros da comissão técnica de acompanhamento do CILSJ.
São objetivos e metas do Produto 5:
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1. Ações imediatas;
2. Ações prioritárias;
3. Programação das ações do PMSB;
4. Cronograma de implantação das ações estabelecidas para o PMSB;
5. Atendimento de demandas temporárias;
6. Atendimento e operação em situações críticas;
7. Planejamento de planos de riscos para garantia da segurança da água.
Nos produtos seguintes serão elaborados os seguintes itens:
8. Produto 6:
•

Mecanismos para a avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade
das ações programadas;

•

Propostas de arranjos institucionais e gerenciais;

•

Indicadores de interesse para acompanhamento das metas;

•

Critérios para avaliação dos resultados do PMSB e suas ações;

•

Estruturação local da fiscalização e da regulação no âmbito da Política de
Saneamento Básico, bem como para acompanhamento das ações do PMSB.

9. Produto 7:
•

Relatório síntese do PMSB para distribuição aos participantes representantes
de entidades não pertencentes à administração pública;

•

Conferência (Audiência) Municipal de saneamento para apreciação do PMSB;

•

Minuta do PMSB, para a apreciação da contratante;

•

Relatório final consolidado do Plano Municipal de Saneamento Básico,
contemplando todas as etapas e produtos desenvolvidos nos 04 (quatro)
componentes do PMSB;

•

Proposta de anteprojeto de lei ou de minuta de decreto para aprovação do
Plano Municipal de Saneamento Básico.

O conteúdo mínimo dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
está previsto no art. 19, incisos I a XIX, da PNRS:
I - Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de
destinação e disposição final adotadas;
II - Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182 da
Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de
PRODUTO 5 - TOMO IV - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 10

escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos
ambientais;
IV - Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa
na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento,
bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
V - Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445,
de 2007;
VI - Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos
de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e
estadual;
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;
IX - Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e
operacionalização;
X - Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante
a valorização dos resíduos sólidos;
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses
serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final
ambientalmente adequada;
XV - Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na
coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de outras
ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no art.
33;
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos,
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência
do plano plurianual municipal.(BRASIL, 2010c).
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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 n.º 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 2007; 2010).
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 2010a; 2010b).
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, 2020a):
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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, 2020b):
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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2.
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATINGIR OS
OBJETIVOS E AS METAS DO PMSB
O diagnóstico apresentou o panorama da situação atual no município de Macaé,
indicando as principais carências, ameaças e oportunidades do sistema de limpeza urbana
e manejo de resíduos sólidos, que juntamente com as informações obtidas na mobilização
social permitiu a elaboração de um prognóstico, com vistas a atingir o cenário desejável
para o município, através de programas e ações estabelecidas.
Nesta etapa, os projetos e ações do cenário desejável provenientes do prognóstico
do plano serão detalhados e definidos como metas de atendimento ao longo do horizonte
do PMSB, demonstrando através de fichas todas as suas características, como:
fundamentação, data de implementação das ações ao longo do plano, valores de
investimento, método de monitoramento dos projetos e possíveis fonte de recurso.
Os programas, projetos e ações devem ser compatíveis com os respectivos planos
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes
de financiamento e as formas de acompanhamento, de avaliação e de integração entre si
e com outros programas e projetos de setores afins (Decreto n.º 7.217/2010, art. 24, inciso
III).
Os programas, projetos e ações necessários abrangem a sustentabilidade
ambiental, social e econômica, dentro dos quatro componentes de saneamento. A Figura 2
apresenta o fluxograma da metodologia adotada para a elaboração deste relatório.

Figura 2 - Fluxo da metodologia adotada.
Fonte: SERENCO.
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1.1.

SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Os programas gerais propostos para o sistema de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos foram divididos em grupos com base na sua origem e responsabilidade
atribuída ao seu gerenciamento, com a seguinte classificação: Resíduos Sólidos Urbanos,
Resíduos Diferenciados e Resíduos de Responsabilidade Compartilhada Sujeitos à
logística reversa.

1.1.1.

Programa das ações do plano

Com base no diagnóstico e no prognóstico do plano, que buscou neutralizar as
deficiências e ameaças identificadas em todos os aspectos da gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos no município de Macaé, e almejando ao cenário desejável cada grupo
gerou os seguintes programas:
➢ Resíduos Sólidos Urbanos:
✓ Programa 1 - Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas
de coleta, tratamento e disposição final;
✓ Programa 2 - Programa de gestão de Resíduos de limpeza urbana (RPU).
➢ Resíduos Diferenciados:
✓ Programa 1a- Programa de Gestão de Óleo Vegetal;
✓ Programa 3 - Programa de Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde;
✓ Programa 4 - Programa de Gestão de Resíduos de Construção Civil;
✓ Programa 5 - Programa de gestão de Resíduos de serviço de transporte,
Agrossilvopastoris, Resíduos de Mineração, Resíduos Industriais e Resíduos
de Serviço de Saneamento.
➢ Resíduos de Logística Reversa:
✓ Programa 6- Programa de Gerenciamento de Resíduos de Agrotóxicos
✓ Programa 7 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pilhas e Baterias;
✓ Programa 8 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pneus;
✓ Programa 9 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo Lubrificante
Usado e Contaminado;
✓ Programa 10 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens de
Óleos Lubrificantes;
✓ Programa 11 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Lâmpadas;
✓ Programa 12 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos;
✓ Programa 13 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens em
Geral.
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Além destes, consta também o programa de Educação Ambiental, Controle Social,
Participação e Comunicação, que se aplica para todos os grupos de resíduos. (Programa
14). Destacamos que o município de Macaé possui constituído e em funcionamento órgãos
e instituições como o Observatório, Boletim de Ciência, Câmara Técnica de Educação
Ambiental (CTEA) entre outros que deverão estar alinhados e integrados ao Programa de
Educação Ambiental, com vistas a garantir o envolvimento, comprometimento e
concordância com as diretrizes do plano.
Cada programa estabeleceu subprogramas, que estão descritos através das fichas
técnicas.
Nas fichas técnicas as ações dos programas foram hierarquizadas e apresentadas
em curto (1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo prazo (9 a 20 anos), diferenciadas por
cores como demonstrado no quadro abaixo.
Quadro 1 - Modelo de ficha técnica dos programas.

Fonte: SERENCO.

O quadro acima exemplifica um modelo de ficha técnica dos programas. Cada
programa possui um ou mais objetivos assim como ações necessárias para o alcance
desse objetivo. Os indicadores utilizados nas fichas técnicas servirão para o monitoramento
do objetivo, sendo que os investimentos realizados ao longo do plano devem significar a
melhoria do indicador.
Atualmente, o diagnóstico realizado apresentou pontos críticos que se referem ao
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A implantação das ações
propostas neste plano visa a eliminação destes riscos.
A universalização e melhoria dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos promove melhorias na saúde e qualidade de vida da população. O apelo ao
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consumo consciente e a gestão adequada dos resíduos está se ampliando cada vez mais
e será objeto do plano que implicará em mudanças no sistema e na participação efetiva de
órgãos, instituições e sociedade civil.
Entretanto este é um processo gradual de mudança, no qual programas e ações
precisam ser implementados de forma conjunta.
O conceito de sustentabilidade ambiental está também diretamente ligado às ações
propostas, como a garantia dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
respeitando as legislações em vigor, e promovendo a proteção ao meio ambiente, as
melhorias das condições sanitárias e de saúde da população.
Desta forma torna-se fundamental aprimorar todo o sistema de gestão de resíduos
atual. O programa de gestão integrada está presente para todos os grupos, porém é
abordado de forma exclusiva para cada resíduo, visando a conformidade com os
instrumentos da PNRS.
A seguir encontram-se os programas detalhados em quadros no formato de fichas.
As fichas correspondentes a cada programa tiveram seus custos baseados nas metas e
quantidades para curto, médio e longo prazo, conforme apresentado no capítulo “Metas” do
Prognóstico. Os valores de referência para estimativa de custos são de agosto de 2020.
As ações que não tiveram custos definidos nos respectivos prazos, são aquelas que
não envolvem investimento financeiro e sim estruturação e/ou ordenação do setor (s)
responsável para atendimento da meta, como definição de grupos de trabalho e
preenchimento e envio de dados dos serviços ao SNIS.
1.1.2.

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - Responsabilidade Pública

1.1.2.1. Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta,
tratamento e disposição final.
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Quadro 2 - Ficha 1.1. Aperfeiçoamento da coleta convencional
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA

1

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final

FUNDAMENTAÇÃO

SUBPROGRAMA 1.1

SUBPROGRAMA 1 - Aperfeiçoamento da coleta convencional

Embora o município informe que toda a população é atendida pela cobertura de coleta de resíduos convencionais e que100% da população urbana é atendida
pela coleta porta a porta, nas pré-audiências realizadas durante o diagnóstico situacional verificou-se relatos sobre deficiências no sistema de coleta
convencional, ocasionando disposição irregular e queima de lixo por parte dos moradores. As ações que integram este subprograma e que não apresentam
custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE
MONITORAMENTO
(INDICADORES)

a) SNIS IN014, IN015
b) Metas de atendimento estabelecidas no plano para curto, médio e longo prazo (Cap. Metas para os Resíduos Sólidos Domiciliares)
c) Pesquisa de satisfação dos munícipes com os serviços prestados
d) Número de reclamações/solicitações na aba fiscalização do aplicativo Macaé APP.
METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

100%
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
RESPONSÁVEL

CÓD.

DESCRIÇÃO

1.1.1

Reformar e instalar novos contentores para acondicionamento de
resíduos em distritos e localidades

1.1.2

Remodelar e atualizar o itinerário dos setores visando o atendimento
porta a porta da coleta convencional e aumentar a frequência de
coleta em bairros e localidades com alto índice de reclamação

Prestador de serviço/
Prefeitura Municipal

1.1.3

Mapear áreas de difícil acesso para a coleta convencional

Prestador de serviço/
Prefeitura Municipal

1.1.4

Providenciar atualização das medidas de segurança para a coleta de
resíduos, com a obrigatoriedade do uso de EPI's principalmente nos
distritos e localidades

Prestador de serviço/
Prefeitura Municipal

CURTO

MÉDIO

LONGO

R$ 13.454,00 R$ 26.908,00 R$ 134.540,00

Prefeitura Municipal

INDICADORES

b, c, d

a, b,c,d
a, b,c,d

c, d
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1.1.5

Realizar coleta convencional em distritos e localidades com
equipamento próprio para a coleta de lixo, com compactação e
contenção de chorume

1.1.6

Implantar contentores específicos (ou semienterrados) em áreas de
difícil acesso

1.1.7

Divulgar para a população canal e incluir funcionalidade no aplicativo
Macaé APP para encaminhar solicitações e fazer reclamações
referente a prestação de serviços. Utilizar e divulgar outro meio para
munícipes que não tenham acesso à internet.

R$ 36.645,00

R$73.290,00

R$109.935,00

Prestador de serviço/
Prefeitura Municipal

a, b, c, d

Prefeitura Municipal

a, c, d

Prefeitura Municipal

c, d

Comentários:
Os contentores são do tipo Lixeira Redonda Suspensa para Pátios e Parques, similar ao modelo de contentores usado atualmente em Macaé. Custos estimados com base nas
quantidades estabelecidas nas metas do plano.
Os contentores específicos (ou semienterrados) são do tipo Metálico com capacidade de 1200 L.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 3 - Ficha 1.2. Implantação da coleta seletiva
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
1
SUBPROGRAMA 1.2

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final
Implantação da coleta seletiva

A coleta seletiva está prevista no contrato de prestação de serviço do município (Contrato Administrativo nº 021/2018) e é um
instrumento fundamental para atendimento dos objetivos da PNRS. As ações que integram este subprograma e que não apresentam
custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE
MONITORAMENTO
(INDICADORES)

a) SNIS CS001, CS009; CS026; CS050
b) SNIS IN030, IN031 , IN032
c) Metas de atendimento estabelecidas no plano para curto, médio e longo prazo (Cap. Metas para os Resíduos Sólidos
Domiciliares)

d) Número de reclamações/solicitações na aba fiscalização do aplicativo Macaé APP.
METAS
CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
30%
70%
100%
PROJETOS E AÇÕES
POSSÍVEIS
PRAZOS
FONTES DE
CÓD.
DESCRIÇÃO
INDICADORES
RECURSOS /
CURTO
MÉDIO
LONGO
RESPONSÁVEL
Implantação da coleta seletiva no território
1.2.1
R$ 516.000,00 R$ 1.032.000,00 R$ 7.100.160.000,00 Prefeitura Municipal
a, b, c
municipal conforme metas estabelecidas
Elaborar estudos para criação e ampliação de
1.2.2 centros de triagem e alternativas para valorização R$ 25.080,00
Prefeitura Municipal
a, b, c
de materiais recicláveis
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1.2.3
1.2.4
1.2.5

1.2.6

Implantar Ponto de Entrega Voluntária de
Materiais Recicláveis
Impulsionar campanhas pontuais e contínuas
visando o aumento da eficiência da coleta seletiva
Elaborar mapa qualitativo/quantitativo de
caracterização de resíduos sólidos (gravimetria)
por setores
Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP
informando pontos de recebimento de resíduos
recicláveis e PEV de coleta seletiva

R$ 27.520,00

R$ 68.800,00

R$ 206.400,00

Prefeitura Municipal

b, c

Prefeitura Municipal

a, b, c

Prestador do serviço

c

Prefeitura Municipal

d

Comentários:
Os PEVs são do tipo PEAD de 2500 L e carga até 1000 kg.
Os custos para elaboração de estudos foram baseados no preço/hora de profissional/consultor com base no Crea/RJ.
Para estimativa de custo da implantação da coleta seletiva, foi utilizado como base o sistema adotado pelo município de Florianópolis, que adotou coleta seletiva através de
PEVs juntamente com a coleta porta a porta. Para o município de Macaé foram estimados implantação de pelo menos 1 PEV em todos os distritos e localidades, incluindo
bairros da região central. Os custos estimaram que até o ano 13 todos os bairros do município de Macaé tenham pelo menos 3 PEVs/bairro para coleta seletiva.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 4 - Ficha 1.3. Consolidação e fortalecimento da rede de catadores e cooperativas de materiais recicláveis
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
1

SUBPROGRAMA

1.3

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição
final
Consolidação e fortalecimento da rede de catadores e cooperativas de materiais recicláveis

De acordo com o previsto na Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador nº7.404/2010, o sistema de coleta seletiva de
resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis
e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. Este cadastramento não depende de recurso financeiro para ser
realizado, desta forma não apresenta estimativas a curto, médio e longo prazo.

a) SNIS CS045, CS046, CS047
b) Número de catadores

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
100%

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CÓD.

DESCRIÇÃO

1.3.1

Promover o cadastramento de
catadores de materiais
recicláveis, e discutir
alternativas para sua inclusão
no processo de coleta seletiva

CURTO

MÉDIO

LONGO

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a, b
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REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PROGRAMA

1

SUBPROGRAMA

1.3
Promover discussão para
inserção de instrumentos
financeiros e sociais de
fomento, como Pagamento
por Serviços Ambientais
Urbanos (PSAu), Créditos de
Logística Reversa de
Embalagens (CLR), Incentivo
através do Pimp my Carroça,
Projeto Cataki e outros
Projetos de Inclusão
Sócioprodutiva e
remuneração de catadores na
triagem dos resíduos
recicláveis secos

1.3.2

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição
final
Consolidação e fortalecimento da rede de catadores e cooperativas de materiais recicláveis

Prefeitura Municipal

a, b

Comentários:
Um instrumento de Pagamento por Serviços Ambientais Urbanos (PSAu) seria aquele que fosse pago aos produtores de serviços ambientais urbanos, a fim de estimulá-los a continuar ou intensificar
suas atividades. Pagamento dirigido a cooperativas em contrapartida ao serviço ambiental prestado.
Os Créditos de Logística Reversa (CRL) são emitidos e vendidos pelos atores que efetivamente coletam resíduos (catadores), e comprados pelos atores que necessitam fazer a logística reversa para
cumprir com suas obrigações perante a lei.
Pimp my carroça e Cataki são movimentos que atuam desde 2012 estabelecendo parceria entre catadores e moradores, para que a doação de materiais recicláveis seja possível através da solicitação
de catador através de um aplicativo. Além de permitir parcerias e incentivos financeiros à catadores de materiais recicláveis.
O município possui uma comunidade virtual chamada Recicla Macaé, que dispõe de informações sobre catadores que atuam no município, e que podem participar do cadastramento e da
discussão de alternativas e instrumentos sociais de incentivo e inclusão socioprodutiva de catadores.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 5 - Ficha 1.4. Sistema de gerenciamento dos serviços
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

1
1.4

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final
SUBPROGRAMA 4 - Sistema de gerenciamento dos serviços

Com foco na ampliação das ações de gerenciamento dos serviços de limpeza urbana, deverá ser implementado um Sistema
informatizado, para controle, monitoramento e fiscalização das atividades, tendo como base o Sistema Informações Geográficas (SIG)
e a vetorização dos serviços contratados. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto,
médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

a) Indicadores SNIS
b) Atendimento na íntegra de todo o contrato de prestação de serviços/ Satisfação com os serviços
prestados

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Monitorar e Fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

CÓD.

1.4.1

1.4.2

DESCRIÇÃO
Implantar sistema para a
Gestão e monitoramento
de resíduos domiciliares,
incluindo monitoramento
de pesagem, transporte e
destinação final de
resíduos
Monitoramento de resíduos
domiciliares, incluindo
monitoramento de

CURTO

MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Monitorar e Fiscalizar

LONGO

R$ 422.000,00

R$

15.840,00

R$ 31.680,00

R$ 79.200,00

POSSÍVEIS FONTES
DE RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a, b

Prefeitura Municipal

a, b
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1.4.3

1.4.4

1.4.5

pesagem, transporte e
destinação final de
resíduos
Tornar a Gestão de
Resíduos de forma
integrada, pela aplicação
de metodologia
participativa destacando-se
a intersetorialidade dos
diversos órgãos municipais
e os prestadores de
serviços
Melhoria na fiscalização.
Criar plano de trabalho
com procedimentos e
medidas de fiscalização da
prestação de serviços.
Preenchimento e envio dos
dados de Resíduos Sólidos
com regularidade ao SNIS

Prefeitura Municipal

a, b

Prefeitura Municipal

a, b

Prefeitura Municipal

a, b

Comentários:
O item 1.4.1 considera a implantação de um sistema único, enquanto o item 1.4.2 considera os custos caso o município opte por realizar o monitoramento por gestão de forma
terceirizada, locando o serviço de forma mensal por gestão de veículo.

Fonte: SERENCO
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Quadro 6 - Ficha 1.5. Estudo de revisão da estrutura de cobrança
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUBPROGRAMA

1
1.5

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final
Estudo de revisão da estrutura de cobrança

Este subprograma preconiza a sustentabilidade dos serviços e tem como propósito a modernização do modelo de cobrança da taxa de coleta
de lixo, cobrada atualmente com o IPTU e sua adequação a condições que proporcionem, de forma gradativa a sustentabilidade dos serviços de
manejo dos resíduos domiciliares. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo
prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Comparação entre receita (s) e despesa (s) para verificação do superávit ou déficit
MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Elaborar

CÓD.
1.5.1

1.5.2

DESCRIÇÃO
Elaborar estudo, com critérios que
reflitam benefícios socialmente
justos às camadas de baixa renda
Definir estratégias de cobrança
diferenciada de estabelecimentos
comerciais geradores de RSS

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Monitorar e Atualizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CURTO
MÉDIO
LONGO
R$ 37.620,00

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Monitorar e Atualizar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS / RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prestador de serviço / Prefeitura
Municipal

a

Prestador de serviço / Prefeitura
Municipal

a

Comentários:
O custo para elaboração de estudo de revisão da estrutura de cobrança foi baseado no preço/hora de profissional/consultor com base no CREA/RJ.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 7 - Ficha 1.6. Minimização de resíduos e Implantação da Compostagem
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

1
1.6

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final
SUBPROGRAMA 6 - Minimização de resíduos e Implantação da Compostagem

O propósito desde subprograma é a minimização da geração de resíduos sólidos na fonte, a partir da sensibilização e incentivo a
práticas de consumo consciente e utilização de técnicas de compostagem para valorização de resíduos úmidos. As ações que
integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso
financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE MONITORAMENTO
(INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

CÓD.

DESCRIÇÃO

1.6.1

Implantar
sistema de
compostagem
para resíduos
sólidos
orgânicos em
unidades
públicas como
escolas

a) Número de unidades públicas com sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos
b) Número de interações no aplicativo Macaé APP.
c) Número de campanhas que abordam o tema / Atende ou não atende
METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Monitorar e atualizar
Monitorar e atualizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
POSSÍVEIS FONTES DE
INDICADORES
RECURSOS / RESPONSÁVEL
CURTO
MÉDIO
LONGO

R$ 30.690,00

Prefeitura Municipal

a
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

Formar grupo
de trabalho para
discutir
soluções,
incluindo
consorciadas,
para reciclagem
e tratamento de
resíduos úmidos
eo
aproveitamento
energético de
CDR combustível
derivado de
resíduos.
Promover
campanha
incentivando a
compostagem
caseira
Divulgar para a
população canal
e incluir
funcionalidade
no aplicativo
Macaé APP
informando
pontos de
recebimento de
resíduos
orgânicos.

Prefeitura Municipal

c

Prefeitura Municipal

c

Prefeitura Municipal

b

Comentários:
Para estimativa de custo do item 1.6.1 considerou-se a implantação de composteira média de 128 L em 110 escolas públicas do município.

Fonte: SERENCO.
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Quadro 8 - Ficha 1.7. Definição de medidas para solução de disposição final no cenário tendencial
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

1
1.7

Este subprograma tem o objetivo de recuperar as áreas de passivo ambiental do município e buscar solução para disposição final
ambientalmente adequada caso o cenário tendencial previsto no Prognóstico (Produto 4) ascenda no horizonte do plano. As ações que
integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso
financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE MONITORAMENTO
(INDICADORES)
CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

CÓD.

1.7.1

1.7.2

1.7.3

Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final
SUBPROGRAMA 7 - Definição de medidas para solução de disposição final no cenário tendencial

DESCRIÇÃO
Avaliar a viabilidade de
um consórcio
juntamente aos outros
municípios para
soluções futuras acerca
da disposição final
Projetos para
recuperação antigo lixão
de Águas Maravilhosas
Projeto para
recuperação do Aterro
de Cabiúnas e

a) SNIS PO042, PO043, PO044, PO046
b) Coleta de amostras dos poços de monitoramento a serem implantados nas áreas de recuperação
METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Manutenção e monitoramento
de Área
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CURTO
MÉDIO LONGO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Manutenção e monitoramento de Área
POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a

R$ 952.000,00

Prefeitura Municipal

b

R$ 574.000,00

Prefeitura Municipal

b
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atualização das medidas
de contenção

1.7.4

Criar grupo de trabalho
com capacidade técnica
para avaliar e estimar a
capacidade atual de vida
útil e a possibilidade de
expansão da área do
atual aterro sanitário,
considerando o
horizonte de 20 anos do
plano.

Prefeitura Municipal

a

Comentários:
Para os itens 1.7.2 e 1.7.3 foram consideradas a estimativa de custo de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) de R$70.000,00 por hectare, conforme referência
da Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (2019).

Fonte: SERENCO.
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1.1.2.2.

Programa de Gestão de Resíduos de Limpeza Urbana
Quadro 9 - Ficha 2.1. Sistema de gerenciamento dos serviços e informações sistematizadas
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

2
2.1

Programa de gestão de Resíduos de Limpeza Urbana (RPU)
SUBPROGRAMA 1 -Sistema de gerenciamento dos serviços e informações sistematizadas

Com foco na ampliação das ações de gerenciamento dos serviços de limpeza urbana, deverá ser implementado um Sistema
informatizado, para controle, monitoramento e fiscalização das atividades, tendo como base o Sistema Informações Geográficas (SIG)
e a vetorização dos serviços contratados. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto,
médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE MONITORAMENTO
(INDICADORES)

a) Indicadores SNIS
b) Atendimento na íntegra de todo o contrato de prestação de serviços/ Satisfação com os serviços
prestados
c) Pesquisa de satisfação dos munícipes com os serviços prestados
d) Número de reclamações/solicitações na aba fiscalização do aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

CÓD.

2.1.1

2.1.2

DESCRIÇÃO
Implantar sistema para a
Gestão e monitoramento via
GPS ou similar, instalados em
veículos e equipamentos
Implantar condições para o
controle e produtividade da
mão de obra aplicada nas
atividades

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Monitorar e Fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CURTO
MÉDIO LONGO
R$ 422.000,00

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Monitorar e Fiscalizar
POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a

Prefeitura Municipal

a, b

PRODUTO 5 - TOMO IV - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 32

2.1.3

2.1.4

Melhoria na fiscalização. Criar
plano de trabalho com
procedimentos e medidas de
fiscalização da prestação de
serviços de limpeza urbana.
Preenchimento e envio dos
dados de Resíduos Sólidos
com regularidade ao SNIS

Prefeitura Municipal

a, b, c, d

Prefeitura Municipal

a

Fonte: SERENCO.
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Quadro 10 - Ficha 2.2. Modernização dos serviços
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

2
2.2

Programa de gestão de Resíduos de Limpeza Urbana (RPU)
SUBPROGRAMA 2 - Modernização dos serviços

A modernização dos serviços pode proporcionar melhor desempenho e qualidade dos serviços além de redução de custos. As ações que
integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro
para atendimento da meta.

a) Atendimento na íntegra de todo o contrato de prestação de serviços
MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

b) Pesquisa com os munícipes sobre o nível de satisfação dos serviços de limpeza urbana
c) Número de reclamações/solicitações na aba fiscalização do aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

CÓD.

2.2.1

2.2.2

2.2.3

DESCRIÇÃO

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Monitorar e Fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CURTO

Implantar divisão permanente para avaliação
de equipamentos, materiais, produtos, veículos
e serviços
Disponibilizar e revisar contrato de prestação
de serviço, disponibilizando na sua íntegra no
website da prefeitura
Modernizar os serviços de limpeza urbana e
verificar a possibilidade de incremento de
serviço mecanizado para redução dos custos
unitários

MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Monitorar e Fiscalizar

LONGO

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a, b, c

Prestador de serviço /
Prefeitura Municipal

a, b, c

Prestador de serviço /
Prefeitura Municipal

a, b, c

Fonte: SERENCO.

PRODUTO 5 - TOMO IV - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 34

Quadro 11 - Ficha 2.3. Reestruturação dos pontos de apoio operacionais
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

2
2.3

O objetivo deste programa compreende a mobilização de serviços técnicos que visem avaliação individualizada das condições de
infraestrutura dos pontos de apoio, bem como as potencialidades de implantação ou redução de pontos existentes. As ações que
integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro
para atendimento da meta.

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

CÓD.
2.3.1

2.3.2

2.3.3

Programa de Gestão de Resíduos de Limpeza Urbana (RPU)
SUBPROGRAMA 3 - Reestruturação dos pontos de apoio operacionais

DESCRIÇÃO

a) Pesquisa com os munícipes sobre o nível de satisfação dos serviços de limpeza urbana
b) Número de reclamações/solicitações na aba fiscalização do aplicativo Macaé APP.

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CURTO
MÉDIO
LONGO

Desenvolver estudo com a setorização
e restruturação de pontos de apoio
Elaborar estudo de viabilidade para
definir pontos estratégicos para
licenciamento e recebimento temporário
de resíduos inertes
Adequar e redefinir/reformar pontos
estratégicos para localização das
unidades de apoio

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Fiscalizar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS / RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a, b

Prestador de serviço de coleta e
limpeza urbana/ Prefeitura
Municipal

a, b

Prefeitura Municipal

a, b

Fonte: SERENCO.
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1.1.3.

Resíduos Diferenciados - Responsabilidade do Gerador

1.1.3.a Programa de Gestão de Óleo Vegetal
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Quadro 12 - Ficha 1.3a. Intensificar Programa de Coleta de Óleo Vegetal.
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

1.3a
1.3a.1

Programa de Gestão de Óleo Vegetal
SUBPROGRAMA 1 - Intensificar Programa de Coleta de Óleo Vegetal

O município de Macaé possui o programa municipal de coleta de óleo vegetal usado - Recicle seu óleo. Embora a natureza deste
resíduo seja orgânico, ele não está inserido como subprograma dos Resíduos Sólidos Urbanos pois tem um sistema de coleta
diferenciado. Este programa consiste na sua manutenção como também na intensificação de campanhas educativas e de
conscientização para atingir cada vez mais a cooperação e participação dos munícipes. As ações que integram este subprograma não
apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo.
a) Fiscalização
b) % de óleo vegetal retornado a cadeia pós consumo

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Monitorar e Fiscalizar

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Monitorar e Fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Monitorar e Fiscalizar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

1.3a.1.1

Discutir soluções e incentivar comunidades,
principalmente clubes de mães e outras
formas de associação, em especial as
localizadas em distritos, para o
reaproveitamento de óleo vegetal e seu
potencial na geração de renda

Prefeitura Municipal

a, b

1.3a.1.2

Impulsionar campanhas pontuais e
contínuas, incluindo no ambiente escolar
visando o aumento da eficiência da coleta de
óleo vegetal usado e seu potencial na
produção de sabão

Prefeitura Municipal

a, b

CÓD.

DESCRIÇÃO

CURTO

MÉDIO

LONGO

PRODUTO 5 - TOMO IV - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 37

1.3a.1.3

Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP
informando pontos de recebimento de óleo
vegetal usado

Prefeitura Municipal

c

Fonte: SERENCO.
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1.1.3.1.

Programa de Gestão de Resíduos desserviço de Saúde
Quadro 13 - Ficha 3.1. Sistematização Integrada de Informação
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3

Programa de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde

SUBPROGRAMA

3.1

SUBPROGRAMA 1 - Sistematização Integrada de Informação

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Um sistema integrado de informação permite incorporar todos os dados e processos relacionados aos resíduos, incluindo os resíduos de
serviço de saúde em um único sistema. O sistema deve ser único para todos os resíduos e suas informações devem ser encaminhadas
para o SINIR.O sistema pode ser adquirido na forma de software com a finalidade de dar acesso a informações aos órgãos envolvidos.
Assim, informações alimentadas no sistema são instantaneamente disponibilizadas. As ações que integram este subprograma e que não
apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

a) SNIS IN036, IN037,

METAS
CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

MÉDIO PRAZO - 5 A 8
ANOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Gerar e instalar sistema

Manter e atualizar sistema

Manter e atualizar sistema

PROJETOS E AÇÕES
CÓD.

DESCRIÇÃO

PRAZOS
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CURTO

3.1.1

Implantar e licenciar o uso de sistemas
integrados de informação, destinados à gestão
pública, com manutenção mensal,
acompanhados de assessoria técnica,
capacitação do quadro de pessoal técnico de
tecnologia e informação e capacitação dos
usuários do sistema

MÉDIO

R$ 660.100,00

LONG
O

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS / RESPONSÁVEL

INDICADORE
S

Prefeitura Municipal

a

Comentários:
Para estimativa de valor do item 3.1.1 foi realizada uma média dos valores ofertados por empresas do segmento para implantação de sistema similar, com
base na ata pública de licitações do estado do RJ.
Fonte: SERENCO
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Quadro 14 - Ficha 3.2. Redução dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados em estabelecimentos públicos
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3

Programa de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde

SUB-PROGRAMA

3.2

SUBPROGRAMA 2 - Redução dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados em estabelecimentos públicos

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Intensificar a gestão dos RSS nos estabelecimentos públicos e atender a PNRS no que diz respeito a não geração e a redução de
resíduos, padronizando procedimentos de manejo e acondicionamento de RSS, como padronização de contentores e sacolas, e
promover a capacitação de equipes responsável pelo manejo destes resíduos, diminuindo os custos com transporte, tratamento e
destinação final. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não
necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.
a) Dados sistematizados da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária

MÉTODO DE MONITORAMENTO
(INDICADORES)

b) PGRSS
c) SNIS IN036, IN037,

METAS
CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Implantar

Manter e atualizar

Manter e atualizar
PROJETOS E AÇÕES

PRAZOS
CÓD.

DESCRIÇÃO
CURTO

3.2.1

Definir
comissão
dentro das
unidades
públicas,

MÉDIO

LONGO

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a, b, c
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representada
por
funcionários,
para
gerenciamento
adequado e
redução de
RSS

3.2.2

Estabelecer
metas no
PGRSS para
cada unidade
de grandes
geradores
públicos, como
hospitais

Prestador de serviço de coleta/ Prefeitura Municipal

a, b, c

3.2.3

Adotar práticas
de manejo de
resíduos
recicláveis
secos e
orgânicos
(presentes no
grupo D)

Prefeitura Municipal

a, b, c

Fonte: SERENCO
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Quadro 15 - Ficha 3.3. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
3

Programa de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde

SUB-PROGRAMA

3.3

SUBPROGRAMA 3 - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

A implantação de processos de segregação dos diferentes tipos de resíduos em sua fonte e no momento de sua geração conduz
certamente à minimização de resíduos, em especial àqueles que requerem um tratamento prévio à disposição final. O PGRSS deve
obedecer a critérios técnicos, legislações sanitárias e ambientais, normas locais de coleta e transporte. As ações que integram este
subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para
atendimento da meta.
a) PGRSS

MÉTODO DE MONITORAMENTO
(INDICADORES)

b) Fiscalização Vigilância Sanitária

METAS
CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Solicitar apresentação de PGRSS de todos os
geradores

Fiscalizar

Fiscalizar

PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CÓD.

DESCRIÇÃO
CURTO

3.3.1

Definir critérios mínimos
para elaboração de
PGRSS e exigir

MÉDIO

LONGO

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Vigilância Sanitária/ Prefeitura Municipal

a, b
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apresentação das unidades
geradoras de RSS

3.3.2

Realizar cadastro de
empresas geradoras de
RSS com os respectivos
volumes gerados em cada
unidade

Vigilância Sanitária/ Prefeitura Municipal

a, b

3.3.3

Intensificar a fiscalização
exercida pela Vigilância
Sanitária

Vigilância Sanitária/ Prefeitura Municipal

a, b

3.3.4

Disponibilizar informações
do PGRSS no Sistema de
Informação

Vigilância Sanitária/ Prefeitura Municipal

a, b

Fonte: SERENCO
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1.1.3.2.

Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil
Quadro 16 - Ficha 4.1. Sistematização Integrada de Informação
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

4
4.1

Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil
SUBPROGRAMA 1 - Sistematização Integrada de Informação

Um sistema integrado de informação permite incorporar todos os dados e processos relacionados aos resíduos, incluindo os resíduos de
construção civil em um único sistema. O sistema deve ser único para todos os resíduos e suas informações devem ser encaminhadas
para o SINIR.O sistema pode ser adquirido na forma de software com a finalidade de dar acesso a informações aos órgãos envolvidos.
Assim, informações alimentadas no sistema são instantaneamente disponibilizadas. As ações que integram este subprograma e que não
apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) SNIS IN026, IN029

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Gerar e instalar sistema

CÓD.

DESCRIÇÃO

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Manter e atualizar sistema
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CURTO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Manter e atualizar sistema

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
MÉDIO LONGO
RESPONSÁVEL

Implantar e licenciar o uso de sistemas integrados de
informação, destinados à gestão pública, com
manutenção mensal, acompanhados de assessoria
4.1.1
R$ 660.100,00
Prefeitura Municipal
a
técnica, capacitação do quadro de pessoal técnico de
tecnologia e informação e capacitação dos usuários do
sistema
Para estimativa de valor do item 4.1.1 foi realizada uma média dos valores ofertados por empresas do segmento para implantação de sistema similar, com
base na ata pública de licitações do estado do RJ.
Fonte: SERENCO

PRODUTO 5 - TOMO IV - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 45

FUNDAMENTAÇÃ
O

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

Quadro 17 - Ficha 4.2. Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC)
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4
Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil
4.2
SUBPROGRAMA 2 - Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC)
A legislação vigente destaca quanto às classes de resíduos e sua necessidade de segregação na origem da geração. O PGRCC
estabelece procedimentos que garantem a correta segregação e acondicionamento do material. Entretanto, como observado nas
ameaças apontadas, a maioria dos grandes geradores públicos atualmente não elaboraram seus PGRCC. A elaboração do PGRCC está
prevista na Lei Federal 12.305/2010, CONAMA nº 307/2002. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos
envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.
a) PGRCC
b) Fiscalização
c) SNIS IN026, IN029

MÉTODO DE MONITORAMENTO
(INDICADORES)
CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Solicitar apresentação de PGRCC de todos os
geradores
CÓD.
4.2.1
4.2.2

4.2.3
4.2.4

DESCRIÇÃO

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
fiscalizar

CURTO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
fiscalizar

PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
MÉDIO
LONGO

Requerer apresentação de
PGRCC
Disponibilizar requisitos
mínimos para apresentação
de PGRCC
Disponibilizar informações
do PGRCC no Sistema de
Informação
Fiscalizar os grandes
geradores de RCC

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal

a, b

Prestador de serviço/ Prefeitura Municipal

a, b

Prefeitura Municipal

a, b, c

Prefeitura Municipal

a, b

Fonte: SERENCO
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Quadro 18 - Ficha 4.3. Regulamentação dos transportadores de RCC e incentivo a reciclagem
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA
SUB-PROGRAMA

4
4.3

Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil
SUBPROGRAMA 3 - Regulamentação dos transportadores de RCC e incentivo a reciclagem

A regulamentação com as práticas de transporte e destinação final coíbe o transporte e destinação irregular. Os geradores privados
deverão exigir durante a contratação dos serviços de coleta e transporte, o manifesto de transporte de resíduos. Tal manifesto contém
dados sobre o responsável pela geração e tratamento dos resíduos, a empresa encarregada pelo transporte e destinação final. Tal
exigência deverá ser apresentada ao órgão responsável pelo licenciamento e/ou fiscalização. Esta é uma medida que visa coibir a
disposição irregular de RCC e volumosos em locais não permitidos, como terrenos baldios ou pontos viciados de disposição. As ações
que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso
financeiro para atendimento da meta.
a) PGRCC
b) Fiscalização

MÉTODO DE MONITORAMENTO
(INDICADORES)

c) SNIS IN026, IN029
d) Legislação ou instrução normativa para orientação e regulamentação

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Regulamentar e fiscalizar

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Fiscalizar e reutilizar 30% de
Fiscalizar e reutilizar 50% de resíduo classe A reciclável
resíduo classe A reciclável
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
MÉDIO

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS /
RESPONSÁVEL

INDICADORES

4.3.1

Definir pequeno e grande
gerador e regulamentar
práticas de descarte,
coleta e disposição final
de RCC

Prefeitura Municipal

a, b, d

4.3.2

Regulamentação dos
transportadores de RCC

Prefeitura Municipal/INEA

b, d

4.3.3

Incentivar o uso de
agregados recicláveis nas
obras públicas e privadas

Prefeitura Municipal/INEA

a, b

CÓD.

DESCRIÇÃO

CURTO

LONGO
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através de condicionantes
de licenciamento
Fonte: SERENCO.
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Quadro 19 - Ficha 4.4. Critérios para escolha de área e implantação de Ponto de Entrega de Pequenos Volumes (PEPV) e bota fora.
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4

SUB-PROGRAMA

4.4

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil
SUBPROGRAMA 4 - Critérios para escolha de área e implantação de Ponto de
Entrega de Pequenos Volumes (PEPV) e bota fora.

Os pontos de entrega de pequenos volumes são áreas destinadas a receber entulho, resíduos de poda e terra, até o limite diário de 1m³.
Esses pontos oferecem à população a possibilidade de entregar esses materiais gratuitamente ou contratar um carroceiro para buscá-los,
diminuindo assim a disposição irregular de RCC. Após a triagem de recicláveis, rejeitos e inertes, os resíduos seguem para o aterro
sanitário onde é transformada em agregado reciclado, podendo novamente ser reintroduzido na cadeia da construção civil. A instalação
de PEPV não eliminará todos os pontos de descarte irregulares, entretanto, reduzirá a quantidade de resíduos dispostos irregularmente.
As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de
recurso financeiro para atendimento da meta.
a) PGRCC
b) Fiscalização

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) SNIS IN026, IN029
d) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Fiscalizar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
LONGO
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal/Prestador de
a, b
serviço

CÓD.

DESCRIÇÃO

4.4.1

Estudar a viabilidade de Pontos de Entrega de
Pequenos Volumes de RCC e Inservíveis

4.4.2

Mapear e eliminar áreas de bota fora e pontos
viciados que constantemente recebem entulhos e
intensificar a fiscalização nesses locais

Prefeitura
Municipal/Prestador de
serviço

b

4.4.3

Intensificar ações de fiscalização para coibir a
disposição irregular de RCC

Prefeitura Municipal/INEA

b

CURTO

MÉDIO
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4.4.4

Cadastrar áreas passíveis de licenciamento para
recebimento temporário de RCC

Prefeitura
Municipal/Prestador de
serviço

b, c

4.4.5

Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP para
encaminhar denúncias sobre disposição irregular de
RCC e entulhos, bem como informação para
pequenos geradores de procedimentos a serem
tomados para descarte de RCC

Prefeitura
Municipal/Prestador de
serviço

d

Fonte: SERENCO.
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1.1.3.3. Programa de Gestão de Resíduos de serviço de transporte, Agrossilvopastoris, Resíduos de Mineração, Resíduos
Industriais e Resíduos de Serviço de Saneamento.
Quadro 20 - Ficha 5.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Inventários de resíduos e sistemas declaratórios anuais de resíduos sólidos
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
5

SUB-PROGRAMA

5.1

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Programa de Gestão de Resíduos de serviço de transporte, Agrossilvopastoris, Resíduos
de Mineração, Resíduos Industriais e Resíduos de Serviço de Saneamento.
SUBPROGRAMA 1 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Inventários de
resíduos e sistemas declaratórios anuais de resíduos sólidos

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS são documentos com valor jurídico que comprovam a capacidade de uma
empresa de gerir todos os resíduos que eventualmente venha a gerar. Para os resíduos agrossilvopastoris e resíduos industriais
recomenda-se a exigência de Inventário de Resíduos, conforme Conama nº 313/2012 e Sistemas declaratórios anuais de Resíduos
Sólidos, por se tratar de instrumentos da PNRS (art. nº 8), seguidos dos seus respectivos PGRS. O poder público tem a responsabilidade
de requerer a apresentação, disponibilizar requisitos mínimos para elaboração, auxiliar e monitorar. As ações que integram este
subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para
atendimento da meta.
a) PGRS
b) Fiscalização

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) Sim ou Não

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Fiscalizar

CÓD.

DESCRIÇÃO

5.1.1

Requerer apresentação de PGRS
Requerer apresentação de PGRS com
inventário de resíduos para Resíduos
Industriais
Requerer apresentação de PGRS com
inventário de resíduos para Resíduos
Agrossilvopastoris

5.1.2

5.1.3

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
CURTO

PRAZOS
MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Fiscalizar
POSSÍVEIS FONTES DE
INDICADORES /
RECURSOS
/
RESPONSÁVEL
VERIFICAÇÃO
LONGO
Prefeitura Municipal/INEA

a, b

Prefeitura Municipal/INEA

a, b

Prefeitura Municipal/INEA

a, b
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5.1.4
5.1.5
5.1.6

5.1.7

5.1.8

Disponibilizar informações do PGRS no
Sistema de Informação
Cadastrar os geradores de resíduos de
transporte do município
Segregar os resíduos nos terminais
rodoviários em recicláveis, orgânicos e
indiferenciado
Promover estudos para análise de viabilidade
técnica do reaproveitamento dos resíduos
agrossilvopastoris
Implantar infraestrutura para
reaproveitamento de resíduos de serviço de
saneamento e discutir como utilizá-lo como
matéria prima para geração de materiais
(cimento e cerâmica)

Prefeitura Municipal

a, b

Prefeitura Municipal

a, b

Prefeitura Municipal

b

Prefeitura Municipal/Escolas
técnicas e Universidades

c

Prestador de serviço de
abastecimento de água e coleta
de esgoto/Prefeitura Municipal

c

Fonte: SERENCO
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1.1.4.
Resíduos Sujeitos à Logística Reversa - Responsabilidade
Compartilhada
Os quadros a seguir apresentam em fichas os programas relacionados aos resíduos
sujeitos à logística reversa. Alguns itens/ações de alguns programas não apresentam
custos pois dependem do firmamento de termo de compromisso entre a Prefeitura
Municipal com as entidades gestoras dos resíduos sujeitos à logística reversa, criadas pelos
fabricantes e importadores, para definição de metas e a participação financeira que cada
entidade irá contribuir para o sistema de logística.
As entidades gestoras dos resíduos sujeitos à logística reversa são responsáveis
pelo gerenciamento adequado desses resíduos, mas tal obrigação não isenta o poder
público de ter responsabilidades, principalmente no que se refere a verificação das ações
visando assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais
diretrizes. Sendo assim, no tópico “Fonte de recursos/Responsável” das fichas são citadas
as principais secretarias municipais envolvidas no sistema de gestão como também é citado
“Prefeitura Municipal”. Isto ocorre, pois, alguma outra secretaria não listada poderá
contribuir com alguma ação pontual ou auxiliar em alguma demanda específica e/ou mesmo
ser inserida na discussão caso o município julgue pertinente.
1.1.4.1.

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Agrotóxicos
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Quadro 21 - Ficha 6.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de resíduos de Agrotóxicos e suas embalagens
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
6

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Agrotóxicos

SUB-PROGRAMA

6.1

SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da
Logística Reversa de resíduos de Agrotóxicos e suas embalagens

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos agrotóxicos faz-se necessária a definição das
obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto,
médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Fiscalização
b) Termo de Compromisso

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) % da quantidade retornada a cadeia de logísticas pós consumo
d) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar a Logística Reversa

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
LONGO
RESPONSÁVEL

CÓD.

DESCRIÇÃO

6.1.1

Discutir e assinar conjuntamente entre
representantes do setor e a prefeitura municipal o
Termo de Compromisso para a logística reversa de
agrotóxicos e suas embalagens

Prefeitura Municipal/Campo
Limpo- inPEV

b

6.1.2

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e
termos de compromissos firmados com
representantes setoriais de cada cadeia de resíduos
sujeitos a logística reversa.

Prefeitura Municipal/SEASINEA

a, b

CURTO

MÉDIO
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6.1.3

6.1.4

Estabelecer no Termo de Compromisso com inpEV
para implantar a modalidade de Recebimento
Itinerante (RI) de embalagens vazias de defensivos
agrícolas
Estabelecer no Termo de Compromisso mecanismos
e ações para recolhimento/recebimento das
embalagens de produtos impróprios, cuja
identificação do fabricante é impossibilitada, por
serem muito antigos

Prefeitura Municipal/Campo
Limpo- inPEV

b, c

Prefeitura Municipal/Campo
Limpo- inPEV

b

6.1.5

Implantar um ponto de coleta e recebimento de
embalagens de agrotóxicos

Prefeitura Municipal/Campo
Limpo- inPEV

b

6.1.6

Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP informando
pontos de recebimento de agrotóxicos e suas
embalagens

Prefeitura Municipal/Campo
Limpo- inPEV

d

Fonte: SERENCO.

1.1.4.2.

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pilhas e Baterias

Quadro 22 - Ficha 7.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de resíduos de pilhas e baterias
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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7

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pilhas e Baterias

SUB-PROGRAMA

7.1

SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da
Logística Reversa de resíduos de pilhas e baterias

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de pilhas e baterias faz-se necessária a definição
das obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a
curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Fiscalização
b) Termo de Compromisso

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)
c) % da quantidade retornada a cadeida de logística pós consumo
d) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

METAS
CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Implantar a Logística Reversa

Acompanhar e monitorar

Acompanhar e monitorar

PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CÓD.

DESCRIÇÃO
CURTO

MÉDIO

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
RESPONSÁVEL
LONGO
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7.1.1

Discutir e assinar conjuntamente entre representantes
do setor e a prefeitura municipal o Termo de
Compromisso para a logística reversa de pilhas e
baterias; incluir na discussão a possibilidade de
participação de catadores na coleta de pilhas e
baterias

Prefeitura Municipal/
ABINEE

b

7.1.2

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e
termos de compromissos firmados com
representantes setoriais de cada cadeia de resíduos
sujeitos a logística reversa.

Prefeitura
Municipal/SEAS-INEA

b, c

7.1.3

Implantar novos pontos de recebimento de pilhas e
baterias

Prefeitura Municipal/
ABINEE

b, c

7.1.4

Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP informando
pontos de recebimento de pilhas e baterias

Prefeitura Municipal

d

Fonte: SERENCO.

1.1.4.3.

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pneus
Quadro 23 - Ficha 8.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de Pneus
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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8

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pneus

SUB-PROGRAMA

8.1

SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da
Logística Reversa de Pneus

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de pneus faz-se necessária a definição das
obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto,
médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Convênio de cooperação mútua
b) Fiscalização
c) % da quantidade de pneus retornada a cadeia de logística

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

d) Sim ou Não
e) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Atualizar

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar

POSSÍVEIS FONTES
DE RECURSOS /
MÉDIO LONGO
RESPONSÁVEL

PRAZOS
CÓD.

DESCRIÇÃO

8.1.1

Atualizar o Convênio de Cooperação Mútua com a
RECICLANIP

Prefeitura Municipal/
RECICLANIP

a, b

8.1.2

Discutir a respeito da viabilidade para o
reaproveitamento local, que consiste na adição de
borracha triturada proveniente dos pneus coletados em
misturas asfálticas nas ações de pavimentação asfáltica
no município

Prefeitura Municipal/
RECICLANIP

a, c

8.1.3

Reformar o galpão de depósito de pneus

Prefeitura Municipal

d

CURTO

R$ 224.155,55

INDICADORES
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8.1.4

Não utilizar pneus para fins paisagísticos

Prefeitura Municipal

d

8.1.5

Divulgar para a população canal e incluir funcionalidade
no aplicativo Macaé APP informando as borracharias
que são pontos de recebimento de pneus

Prefeitura Municipal

e

Comentários:
Para estimativa de custo do item 8.1.3 foi utilizado como base o Custos Unitários Básicos de Construção (CUB/m²) para Galpão Industrial (GI), correspondente
ao mês de julho/2020 do Siduscon-Rio, do estado do RJ. Foi considerada a reforma da área útil do galpão.
Fonte: SERENCO.
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1.1.4.4.

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo Lubrificante Usado e Contaminado.
Quadro 24 - Ficha 9.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de OLUC
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
9

SUB-PROGRAMA

9.1

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo Lubrificante Usado e
Contaminado
SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da
Logística Reversa de OLUC

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de OLUC faz-se necessária a definição das
obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto,
médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Termo de compromisso
b) Fiscalização

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) % da quantidade de resíduos de OLUC retornada a cadeia de logística

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar a Logística Reversa

CÓD.

9.1.1

DESCRIÇÃO

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS
CURTO

Discutir e assinar conjuntamente com as secretarias
envolvidas e relacionadas ao seguimento o Termo de
Compromisso com ações gradativas de recolhimento
de OLUC para a logística reversa de óleos lubrificantes
Fonte: SERENCO.

MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
LONGO
RESPONSÁVEL
Prefeitura Municipal
/SINDIRREFINO

a, b, c
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Quadro 25 - Ficha 9.2. Programa Municipal de coleta de óleo lubrificante de embarcação
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
9

SUB-PROGRAMA

9.2

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo Lubrificante Usado e
Contaminado
SUBPROGRAMA 2 - Programa Municipal de coleta de óleo lubrificante de
embarcação

Considerando a instalação de uma nova bomba de sucção de óleo de embarcação, deverá ser reformulado o Programa Municipal de
coleta de óleo lubrificante, com o foco em instruir e sensibilizar os pescadores para o manejo adequado deste resíduo. As ações que
integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro
para atendimento da meta.
a) Fiscalização
b) % da quantidade de resíduos de OLUC de embarcação coletados

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e fiscalizar

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
MÉDIO LONGO
RESPONSÁVEL

PRAZOS
CÓD.

DESCRIÇÃO

9.2.1

Instalação de bomba mecânica de sucção para coleta
de óleo de embarcações

9.2.2

Conscientizar e orientar os usuários das embarcações
sobre a correta destinação do óleo lubrificante, através
de palestras, treinamento e ações, demonstrando os
procedimentos a serem tomados desde a coleta até a
destinação final do óleo para rerrefino.

CURTO

R$ 19.500,00

Prefeitura Municipal

a

Prefeitura Municipal/
SINDIRREFINO

a, b
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9.2.3

Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP informando
pontos de recebimento de óleo lubrificante de
embarcação.

Prefeitura Municipal

c

Comentários:
O custo de instalação do item 9.2.1 não foi listado pois a aquisição do equipamento já estava prevista antes da elaboração deste plano.
Para estimativa de custo do item 9.2.2 foi considerado treinamento com base no nº de pescadores cadastrados na Colônia de Pescadores Z3 (3250 pescadores)

Fonte: SERENCO.
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1.1.4.5.

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens de Óleos Lubrificantes
Quadro 26 - Ficha 10.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de embalagens de OLUC
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
10

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens de Óleos Lubrificantes

SUB-PROGRAMA

10.1

SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da
Logística Reversa de embalagens de OLUC

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de embalagens de OLUC faz-se necessária a
definição das obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos
envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Fiscalização
b) Termo de Compromisso

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) % da quantidade de embalagens de OLUC retornados ao sistema de logística
d) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar a Logística Reversa

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

CÓD.

DESCRIÇÃO

10.1.1

Discutir com a Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade os detalhes Termo de
Compromisso para a logística reversa de
Embalagens de Óleos Lubrificantes Usados ou
Contaminados visando uma cooperação por parte do
município

CURTO

MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
LONGO
RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal,
SEAS/JOGUE LIMPO

a, b
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10.1.2

10.1.3

Realizar cadastro de estabelecimentos que
comercializem óleos lubrificantes no município
Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP informando
pontos de recebimento de embalagens de OLUC
Fonte: SERENCO.

Prefeitura Municipal,
SEAS/JOGUE LIMPO

a, b, c

Prefeitura Municipal

d
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1.1.4.6.

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Lâmpadas
Quadro 27 - Ficha 11.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de Lâmpadas
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
11

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Lâmpadas

SUB-PROGRAMA

11.1

SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da
Logística Reversa de Lâmpadas

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de lâmpadas faz-se necessária a definição das
obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto,
médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Fiscalização
b) Termo de Compromisso

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) % da quantidade de lâmpadas usadas coletadas
d) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar a Logística Reversa

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

CÓD.

DESCRIÇÃO

11.1.1

Discutir e assinar conjuntamente o Termo de
Compromisso para a logística reversa de lâmpadas

CURTO

MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
LONGO
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal/RECICLUS

a, b, c
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11.1.2

Discutir e definir estratégias para tornar o programa
Papa Lâmpadas permanente

Prefeitura Municipal

a, b, c

11.1.3

Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP informando
que estabelecimentos comerciais que comercializem
lâmpadas coloquem à disposição dos consumidores
coletores para descarte de lâmpadas conforme
preconiza a Lei Estadual nº 5131.

Prefeitura Municipal

c, d

11.1.4

Implantar mais pontos de entrega de lâmpadas em
locais de distribuição e comercialização

Prefeitura
Municipal/RECICLUS

a, b, c

Prefeitura Municipal

a, c

11.1.5

Definir que compras de lâmpadas para próprios
públicos devem incluir a obrigatoriedade nos editais
de licitação de a empresa vencedora realizar a
logística reversa das lâmpadas usadas que forem
substituídas
Fonte: SERENCO.
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1.1.4.7.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos
Quadro 28 - Ficha 12.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de Eletroeletrônicos
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Programa de Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos

SUB-PROGRAMA

12.1

SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da
Logística Reversa de Eletroeletrônicos

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos eletroeletrônicos faz-se necessária a definição das
obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto,
médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Fiscalização
b) Termo de Compromisso

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) % da quantidade de resíduos eletroeletrônicos coletados
d) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar a Logística Reversa

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

CÓD.

DESCRIÇÃO

12.1.1

Discutir e assinar conjuntamente o Termo de
Compromisso para a logística reversa de resíduos
eletroeletrônicos; incluir na discussão a possibilidade
e instrumentos de participação de catadores na coleta
de resíduos eletroeletrônicos

CURTO

MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
LONGO
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal/GREEN
ELETRON

a, b, c
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12.1.2

Articular com a Secretaria Adjunta de Ciência e
Tecnologia projeto social de reutilização dos materiais
eletroeletrônico (principalmente os de informática) que
estejam em bom estado ou precisem de pequenos
reparos

Prefeitura Municipal

a, b, c

12.1.3

Aumentar a cobertura do serviço de coleta de resíduo
eletroeletrônico, implantando novos pontos de coleta

Prefeitura
Municipal/GREEN
ELETRON

a, b, c

12.1.4

Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP informando
pontos de recebimento de resíduos eletroeletrônicos

Prefeitura Municipal

c, d

Prefeitura Municipal

c

12.1.5

Articular com a secretaria responsável pelas licitações
que as compras de eletroeletrônicos para próprios
públicos devem incluir a obrigatoriedade de a
empresa vencedora realizar a logística reversa dos
materiais após o uso.
Fonte: SERENCO.
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1.1.4.8.

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens em Geral
Quadro 29 - Ficha 13.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de Embalagens em Geral
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens em Geral

SUB-PROGRAMA

13.1

SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística
Reversa de Embalagens em Geral

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de embalagens em geral faz-se necessária a
definição das obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos
envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Fiscalização
b) Termo de Compromisso

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar a Logística Reversa

CÓD.

DESCRIÇÃO

13.1.1

Discutir e assinar conjuntamente Termo de
Compromisso para a logística reversa de
embalagens com representante do setor e
intervenientes anuentes

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES
CURTO

PRAZOS
MÉDIO

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS
/ RESPONSÁVEL
LONGO
Prefeitura Municipal/COALIZÃO/
Intervenientes anuentes

INDICADORES

a, b

Fonte: SERENCO.
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Quadro 30 - Ficha 13.2. Estimular a Inclusão dos Catadores na Coleta e Segregação dos Resíduos de Embalagens em Geral
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
13

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens em Geral

SUB-PROGRAMA

13.2

SUBPROGRAMA 2 - Estimular a Inclusão dos Catadores na Coleta e
Segregação dos Resíduos de Embalagens em Geral

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

O gerenciamento dos resíduos de embalagens em geral deve ser incentivado pela inserção de organização de catadores na triagem dos
resíduos. O Acordo Setorial definiu que cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis terão prioridade na participação
nas diferentes etapas do fluxo logístico reverso. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a
curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.
a) Termo de Compromisso
b) Fiscalização

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
fiscalizar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
fiscalizar
POSSÍVEIS FONTES
DE RECURSOS / INDICADORES
LONGO RESPONSÁVEL

CÓD.

DESCRIÇÃO

13.2.1

Estabelecer no Termo de Compromisso inclusão gradativa
dos catadores na logística reversa de embalagens em
geral

Prefeitura Municipal/
COALIZÃO

a, b

13.2.2

Estabelecer no Termo de Compromisso ações para
adequações e definição da capacidade produtiva das
cooperativas/associações de catadores existentes

Prefeitura Municipal/
COALIZÃO

a

CURTO

MÉDIO
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13.2.3

Inserir na discussão propostas de instrumentos de
fomento às cooperativas e valorização do serviço de
reciclagem nos termos de compromisso, em especial
propostas que incentivem a participação socioeconômica
de catadores, como Pagamento por Serviços Ambientais
Urbanos (PSAu), Créditos de Logística Reversa de
Embalagens (CLR) entre outros instrumentos
Fonte: SERENCO.

Prefeitura Municipal/
COALIZÃO

a
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Quadro 31 - Ficha 13.3. Ampliação da Infraestrutura
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
13

Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens em Geral

SUB-PROGRAMA

13.3

SUBPROGRAMA 3 - Ampliação da Infraestrutura

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

Conforme apontado no diagnóstico, não há pontos exclusivos para recebimento de embalagens em geral. O município dispõe de PEVs
para coleta de alguns resíduos sujeitos à logística reversa e óleo vegetal, mas não há pontos exclusivos para recebimento de
embalagens em geral ou materiais secos recicláveis. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos
a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.
a) Termo de Compromisso
b) % da quantidade de resíduos de embalagens em geral coletados nos PEVs

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

c) número de novos PEVs instalados
d) Número de interações no aplicativo Macaé APP.

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Estabelecer termo de compromisso o número de locais de
recebimento de embalagens em geral

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Monitorar e ampliar o número de
Monitorar e ampliar o número de locais de recebimento
locais de recebimento
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

CÓD.

13.3.1

13.3.2

DESCRIÇÃO
Estabelecer no Termo de Compromisso
implantação gradativa dos PEVs nos
estabelecimentos comerciais
Divulgar para a população canal e incluir
funcionalidade no aplicativo Macaé APP
informando pontos de recebimento de
embalagens.

CURTO

MÉDIO

POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
LONGO
RESPONSÁVEL

INDICADORES

Prefeitura Municipal/
COALIZÃO

a, b, c

Prefeitura Municipal

c
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Fonte: SERENCO.
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Quadro 32 - Ficha 14.1. Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação aplicado a todos os resíduos
REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MACAÉ (RJ)
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
14

Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação

SUB-PROGRAMA

14.1

Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação
aplicado a todos os resíduos

FUNDAMENTAÇÃO

PROGRAMA

A educação ambiental compreende eixo indispensável para a sustentabilidade da gestão integrada dos resíduos sólidos, tendo sua
obrigatoriedade prevista em requisitos legais federais, estaduais e municipais. Este programa deverá ter caráter permanente, assim,
deverá ser garantida a sua sustentabilidade econômica a partir da provisão de despesas fonte da taxa de limpeza pública. As ações que
integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro
para atendimento da meta.

a) Diretrizes do Programa de educação ambiental

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES)

b) Número de interações no APP Macaé

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS
Implantar

METAS
MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS
Acompanhar e monitorar
PROJETOS E AÇÕES
PRAZOS

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS
Acompanhar e monitorar
POSSÍVEIS FONTES DE
RECURSOS /
INDICADORES
LONGO
RESPONSÁVEL

CÓD.

DESCRIÇÃO

14.1.1

Divulgação da coleta seletiva no âmbito da educação
formal e não formal através de mídias digitais, websites
oficiais, folders, canais de comunicação e anúncio em
locais de locais de grande circulação

Prefeitura Municipal

a, b

14.1.2

Incluir na grade de ensino de escolas municipais a
educação ambiental, como forma de conscientizar e
divulgar as práticas definidas no plano, incluindo a
capacitação de professores para implantação de
manejo diferenciado de resíduos nas unidades públicas
educacionais

Prefeitura Municipal

a

CURTO

MÉDIO
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14.1.3

Discutir com os representantes dos setores de logística
reversa campanhas de educação ambiental e
divulgação dos procedimentos para coleta de resíduos
sujeitos à logística reversa

Prefeitura
Municipal/Entidades
gestoras de cada resíduo
sujeito à logística reversa

a

14.1.4

Divulgar informações referentes ao manejo de resíduos
sólidos e resíduos sujeitos à logística reversa e indicar
todos os programas e pontos de coleta nos websites
oficiais da prefeitura e no MACAÉ APP.

Prefeitura Municipal

a, b

14.1.5

Formar grupo de trabalho com representantes de
organizações governamentais de ensino (Escolas,
Secretaria de Ensino, Universidades etc.), Secretaria de
Cultura, Secretaria de Comunicação; representantes de
Organizações Não Governamentais e sociedade civil
para estabelecer no âmbito da educação formal e não
formal o Programa de Educação Ambiental, Controle
Social, Participação e Comunicação

Prefeitura Municipal

a

Comentários:
O município possui instituições com diversas funções que deverão estar integrado ao Subprograma 14. 1. Portanto, além dos citados acima, para compatibilizar os objetivos e
auxiliar no gerenciamento participativo e integrado de ações voltadas para à educação ambiental recomendamos a integração e participação do:
-Observatório da Cidade de Macaé: composto por equipe interinstitucional e interprofissional, com agentes governamentais, pesquisadores, Universidades e Faculdades
sediadas no município, além de instituições diversas, tem o tema “Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável” como objeto de estudo;
-Boletim Ciência Macaé: vinculado ao Observatório da Cidade de Macaé, tem como propósito a difusão de dados e informações técnicas para o debate. Configura-se como um
veículo de publicação de natureza acadêmica e técnica;
-SANAPA: Conselho Gestor da APA do Sana, órgão colegiado, com atribuições consultivas, normativas e deliberativas de interesse local;
-FUNDAM: Fundo Ambiental, dotado de personalidade jurídica própria possuindo autonomia financeira e contábil para atender a aplicação da política municipal de meio ambiente;
-COMMADS: Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, órgão colegiado autônomo de caráter consultivo, deliberativo e normativo que além de
auxiliar na definição da política ambiental do Município tem como atribuição propor e incentivar ações de caráter educativo. Possui em funcionamento a câmara técnica CTEA Câmara Técnica de Educação Ambiental.

Fonte: SERENCO.
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1.1.5.

Cronograma Físico-Financeiro

A partir dos valores em cada ficha dos programas apresentados anteriormente, é
possível obter o total de investimentos, necessários para a implantação dos programas de
gestão de resíduos de Macaé (RJ) nos próximos 20 anos. Importante destacar que a
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Tabela 1 apresenta apenas os programas que necessitam recurso financeiro para
que as metas propostas sejam atendidas.
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Tabela 1 - Cronograma Físico-Financeiro.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA

OBJETIVO
Reformar e instalar novos contentores para acondicionamento
de resíduos em distritos e localidades
Implantar contentores específicos (ou semienterrados) em
áreas de difícil acesso
Implantação da coleta seletiva no território municipal conforme
metas estabelecidas
Elaborar estudos para criação e ampliação de centros de
triagem e alternativas para valorização de materiais recicláveis
Implantar Ponto de Entrega Voluntária de Materiais Recicláveis

Programa de gestão de resíduos
e infraestrutura dos sistemas de
coleta, tratamento e disposição
final

CÓD.

PRAZOS
MÉDIO

CURTO

LONGO

1.1.1 R$

13.454,00 R$

26.908,00

R$

134.540,00

1.1.6 R$

36.645,00 R$

73.290,00

R$

109.935,00

1.2.1 R$

516.000,00 R$ 1.032.000,00

1.2.2 R$

25.080,00 R$

1.2.3 R$

27.520,00 R$

Implantar sistema para a Gestão e monitoramento de resíduos
domiciliares, incluindo monitoramento de pesagem, transporte
e destinação final de resíduos

1.4.1 R$

Monitoramento de resíduos domiciliares, incluindo
monitoramento de pesagem, transporte e destinação final de
resíduos

R$ 7.100.160.000,00

- R$
R$

206.400,00

422.000,00 R$

- R$

-

1.4.2 R$

15.840,00 R$

31.680,00 R$

79.200,00

Elaborar estudo, com critérios que reflitam benefícios
socialmente justos às camadas de baixa renda

1.5.1 R$

37.620,00 R$

- R$

-

Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos
orgânicos em unidades públicas como escolas

1.6.1 R$

30.690,00 R$

- R$

-

Projetos para recuperação antigo lixão de Águas Maravilhosas

1.7.2 R$

952.000,00 R$

- R$

-

Projeto para recuperação do Aterro de Cabiúnas e atualização
das medidas de contenção

1.7.3 R$

574.000,00 R$

- R$

-

3.1.1 R$

660.100,00 R$

-

-

Implantar e licenciar o uso de sistemas integrados de
informação, destinados à gestão pública, com manutenção
Programa de Gestão de Resíduos
mensal, acompanhados de assessoria técnica, capacitação do
de Serviço de Saúde
quadro de pessoal técnico de tecnologia e informação e
capacitação dos usuários do sistema

68.800,00

-

R$
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Programa de Gerenciamento de
Resíduos de Pneus

Reformar o galpão de depósito de pneus

8.1.3 R$

224.155,55 R$

-

R$

-

Programa de Gerenciamento de
Resíduos de Óleo Lubrificante
Usado e Contaminado

Conscientizar e orientar os usuários das embarcações sobre a
correta destinação do óleo lubrificante, através de palestras,
treinamento e ações, demonstrando os procedimentos a serem
tomados desde a coleta até a destinação final do óleo para
rerrefino.

9.2.2 R$

19.500,00 R$

-

R$

-

Estimativa total de investimento para programas de gestão

R$ 3.554.604,55 R$ 1.232.678,00

R$ 7.100.690.075,00

Fonte: SERENCO.
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Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, obtém-se um total de R$ 7.105.477.357,55 de investimentos
para os próximos 20 anos, divididos em curto, médio e longo prazos. Várias ações estão
sem custo, pois são ações que não dependem de recurso financeiro para execução (como
preenchimento de informações no SNIS, criação de grupos de apoio para discussão de
temáticas ou ações de responsabilidade do gerador ou responsabilidade compartilhada,
tendo o investimento atrelado a todos os representante da cadeia e ao acordo setorial
firmado entre os envolvidos, as quais deverão ser realizadas pela futura equipe de gestão,
e posteriormente aproveitadas as fichas para futuras revisões do plano.
Conforme detalhado no Produto 4- Prognóstico, há diversos programas de
financiamento para obtenção de recursos para investimento na área de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos.
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3.

AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS
1.2.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

As ações para emergências e contingências têm como propósito prever os cenários
emergenciais, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, tanto em
caráter preventivo como corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de segurança e a
continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem pluvial e resíduos sólidos, mesmo que em caráter precário.
Entende-se como emergencial o acontecimento perigoso que leva a uma situação
crítica, incidental ou urgente. As ações emergenciais promovem uma resposta rápida aos
sistemas afetados, minimizando os impactos causados a população e ao meio ambiente.
A contingência, por sua vez, é aquilo que pode ou não suceder, a incerteza, a
eventualidade. Medidas de contingência centram na prevenção de qualquer evento que
afete a disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um sistema,
provocando em consequência, a descontinuidade de serviços considerados essenciais. As
ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de segurança
aos processos e instalações operacionais. A Figura 3 apresenta de maneira esquemática
o objetivo de cada medida.

Medidas
emergenciais:
Promovem a ação
corretiva de rápido
encaminhamento

Medidas
contingenciais:
Caráter preventivo,
garante segurança
na prestação de
serviços através do
planejamento
antecipado das
ações

PLANO
MUNICIPAL
DE REDUÇÃO
DE RISCOS

Figura 3 - Breve elucidação sobre características emergenciais e contingenciais.
Fonte: SERENCO.

No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais
e consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os
baixos níveis de segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais
desnecessários a boa prestação dos serviços.
É importante observar que o planejamento de contingência ou de emergência pode
ser estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres: estadual,
regional, municipal, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o planejamento
deve ser elaborado de maneira participativa e multidisciplinar, englobando as organizações
cujos esforços serão necessários para que o plano funcione, ou seja, além de ser
multifuncional, o processo de planejamento das ações deve englobar órgãos
governamentais, organizações não governamentais e empresas privadas.
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Este planejamento deverá estar contido e descrito em documento denominado
“Plano Municipal de Redução de Riscos”, cujos elementos básicos serão apresentados
neste capítulo.
A elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos compreende dois momentos
distintos:
I.

O primeiro passo compreende a fase de identificação de cenários
emergenciais e definição de ações para contingenciamento e soluções das
anormalidades. Esta tarefa está norteada no PMSB a fim de subsidiar os
procedimentos para operacionalização do Plano Municipal de Redução de
Riscos;

II.

O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades
para a operacionalização do Plano Municipal de Redução de Riscos. Esta
tarefa deverá ser articulada pelo Município juntamente com os diversos
órgãos envolvidos e que de forma direta ou indireta participem das ações.

Conforme destacado, o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas
ações para mitigação, as quais serão descritas posteriormente, entretanto, estas ações
deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de
subsidiar os procedimentos para operacionalização do Plano Municipal de Redução de
Riscos, destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação.
São medidas previstas para a elaboração do Plano Municipal de Redução de Riscos:
I.

Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que
desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências;

II.

Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que
possam ter relação com os cenários de emergência;

III.

Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes
envolvidas, com a definição de como as ações serão coordenadas;

IV.

Promover a articulação dos programas de ação governamental nas áreas de
fiscalização, de segurança pública e de defesa social através do Gabinete de
Gestão Integrada Municipal de Macaé em consonância com o Plano Municipal
de Redução de Riscos;

V.

Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão
protegidas durante emergências;

VI.

Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros
recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão
mobilizados;

VII.

Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas;

VIII.

Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações
previstas;

IX.

Planejamento para a coordenação do Plano Municipal de Redução de Riscos;

X.

Definição de Programa de Treinamento;

XI.

Avaliação de simulados e ajustes no Plano Municipal de Redução de Riscos.
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A partir destas orientações, o Município, através de pessoal designado para a
finalidade específica de coordenar o Plano Municipal de Redução de Riscos, poderá
estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante
ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico.
Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é
necessário que os diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fiéis aos mesmos, pois
é através destes que são identificadas as possíveis falhas do sistema e consequentemente,
elaborados planos eficazes de emergência e contingência.
As ações para emergências e contingências apresentadas a seguir foram elaboradas
de acordo os seguintes preceitos:
I.

Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas
(diagnóstico);

II.

Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos
funcionais, levando em consideração a interdependência entre eles a
probabilidade de ocorrência e a provável duração;

III.

Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude
dos impactos que possam ocorrer;

IV.

Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de
prevenção e posterior facilidade para a sua resolução;

V.

Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e
decisões em atuações.

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de
saneamento básico possui grande complexidade em vista as características de cada
sistema, como também a inter-relação entre eles. As ações precisam de procedimentos
detalhados e altamente técnicos, cabendo apenas aos operadores dos sistemas, a
responsabilidade de consolidar o documento e mantê-lo atualizado.
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1.3.

IDENTIFICAÇÃO DE CENÁRIOS E SUA ORIGEM

1.3.1.
Cenários no Serviço de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos.
O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é composto por serviços
considerados essenciais para a garantia da salubridade ambiental e qualidade de vida dos
indivíduos, pois minimiza os riscos à saúde pública, bem como os problemas com
enchentes e assoreamentos de canais e a poluição ambiental de um modo geral.
Observado o caráter essencial destes serviços, devem ser planejadas as ações e medidas
em caso de contingências e emergências. O Plano de Emergências e Contingências para
os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos deve prever medidas
considerando as situações previstas no Quadro 33.
Quadro 33 - Descrição das origens das situações emergenciais para o Sistema de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos.
Origem
Descrição

1

Alagamentos/Enchentes/ Interdição de estradas

2

Vandalismo (Depreciação de instrumentos do sistema de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, como equipamentos e estrutura de
armazenamento de resíduos bem como também o ato de dispor resíduos em
locais proibidos)

3

Acidente ambiental ou eventos excepcionais envolvendo situações de risco
relacionado aos RSU

4

Acidente ambiental ou eventos excepcionais que provoquem interrupções ou
alterações na execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de RSU

5
6

Ausência de funcionários ou equipe/ Greve
Área de acesso limitado
Fonte: SERENCO.

O Quadro 34 apresenta os cenários previstos de acordo com a descrição das
situações emergenciais.
Quadro 34 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos).
Cenários
Origem

1
2

Paralisação no sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos
urbanos
Paralisação no sistema de coleta e transporte de resíduos
diferenciados (RSS, RCC)

1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6

3

Paralisação total nos serviços de disposição final no aterro

1, 2, 3, 4,5

4

Paralisação dos serviços de varrição e limpeza pública

1, 4, 5

5

Vazamento de chorume / Ruptura de taludes ou células do aterro

1, 3,

6

Destinação inadequada de resíduos

2

Fonte: SERENCO.
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1.4.

IDENTIFICAÇÃO DE AÇÕES PARA ANÁLISE DE CENÁRIOS

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de
previsibilidade incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de
contingência significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um
planejamento preventivo de ações, em particular as vinculadas à manutenção constante e
à proteção de equipamentos.
A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais
e contingenciais previstas para a prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos.
1.4.1.

Ações de Contingência

Quadro 35 - Ações para situações contingenciais (Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos).
Medida
contingencial

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Descrição

Elaboração de um Plano de Redução de Riscos
Elaboração de rotas alternativas de transporte
Definir locais para disposição provisória emergencial de resíduos
Elaborar programa de revisão e manutenção preventiva de
equipamentos utilizados na limpeza pública
Elaborar programa de revisão de frota e equipamentos
Elaborar programa para serviços de coleta em eventos públicos e datas
comemorativas
Quantificação dos recursos humanos disponíveis nos referidos serviços
Levantamento de pontos críticos referentes a vazamentos de chorume
ou disposição irregular de resíduos
Mapeamento de áreas com baixa cobertura de coleta ou com
infraestrutura de limpeza pública ausente
Mapeamento de áreas de disposição inadequada de resíduos (pontos
viciados, como terrenos baldios), com riscos à saúde pública no que diz
respeito a proliferação de vetores.
Atualização dos planos de ação a cada ocorrência
Fiscalização da disposição inadequada de resíduos
Elaborar cadastro de acidentes, para documentação e formação de um
histórico, sendo possível assim, verificar a recorrência de eventos
Fonte: SERENCO.

1.4.2.

Ações de Emergência

Quadro 36 - Ações para situações emergenciais (Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos).
Medida
Descrição
emergencial

1
2
3
4

Sinalização da área
Isolamento da área, remoção de pessoas
Identificar as rotas mais rápidas para hospitais
Comunicação ao responsável técnico
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Medida
emergencial

Descrição

5

Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável

6
7
8
9
10
11
12

Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros
Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental
Comunicação à população
Identificar os tipos de resíduos
Identificar a fonte de geração
Identificar os riscos à saúde envolvidos
identificar o volume de resíduos

13

Identificar o método adequado para coleta, transporte e destinação final

14

Comunicação, visando mobilizar a sociedade para conservação dos
próprios públicos, no caso de paralisação da coleta de resíduos

15

Intensificar a fiscalização dos pontos onde ocorre a deposição
clandestina com frequência.
Fonte: SERENCO.

1.5.

ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES

Os principais órgãos públicos que possuem a responsabilidade em auxiliar em
emergências e contingência estão listados no Quadro 37.
Quadro 37 - Órgãos responsáveis em situações emergenciais e contingenciais.
Órgão
Área de atuação
Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros órgãos em
todas as vertentes
Corpo de bombeiros
Atuação direta nos cenários de ocorrências
Polícia Militar Civil
Manutenção da ordem em ocorrências
Polícia Civil
Investigação de atos criminosos/vandalismo
Resposta em situação emergencial e temporária, após esgotados os
Exército
instrumentos destinados à preservação da ordem pública e integridade
da população
Serviço de Atendimento Móvel de
Resgate e atendimento às vítimas de emergências
Urgência (SAMU)
Universidades
Prestação de assistência técnica
Realizar a transmissão rápida de informações, quando da ocorrência
Assessorias de comunicação
de eventos emergenciais
Decretar emergência e/ou de estado de calamidade pública, se
Defesa Civil
necessário
Criar um programa de educação ambiental para instruir a população
Secretaria de Educação
em como agir em casos de emergências
Secretaria Adjunta de Serviços
Públicos
Secretaria de Ambiente e
Sustentabilidade
Secretaria de Saúde
Secretaria de Ordem Pública

Promover medidas de operação para garantir a retomada dos serviços
Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada
Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros
Provisão e administração de medicamentos para a população afetada
Notificação e autuação da postura do cidadão no ato de fiscalização
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Gabinete de Gestão Integrada
Municipal de Macaé

Promover a articulação de programas de ação governamental nas
áreas de fiscalização, de segurança pública e de defesa social,
incluindo a fiscalização relacionada a vandalismo e disposição
inadequada de resíduos sólidos

Demais secretarias

Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se fizerem
essenciais para minimizar os danos causados pelos sinistros
Fonte: SERENCO.

1.6.

AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS

O Quadro 38 apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e
contingências na prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
Elas são resultantes da inter-relação dos cenários e ações apresentadas anteriormente.
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Quadro 38 - Resumo das ações para emergência e contingência.
Origem
1
2

Cenário
Paralisação no sistema de coleta e transporte de
resíduos sólidos urbanos
Paralisação no sistema de coleta e transporte de
resíduos diferenciados (RSS, RCC)

3

Paralisação total nos serviços de disposição final
no aterro

4

Paralisação dos serviços de varrição e limpeza
pública

5

Vazamento de chorume / Ruptura de taludes ou
células do aterro

6 Destinação inadequada de resíduos

Ações para emergência
Sinalização da área
Isolamento da área, remoção
de pessoas
Comunicação à administração
pública - secretaria ou órgão
responsável
Comunicação à defesa civil
e/ou corpo de bombeiros
Comunicação ao órgão
ambiental e/ou polícia
ambiental
Comunicação à população
Identificar o método adequado
para coleta, transporte e
destinação final
Identificar os riscos à saúde
envolvidos

Alagamentos/Enchentes/
Interdição de estradas

Ações para Contingência
Elaboração de um Plano de Redução de Riscos
Elaboração de rotas alternativas de transporte
Definir locais para disposição provisória emergencial de
resíduos
Elaborar programa de revisão e manutenção preventiva de
equipamentos utilizados na limpeza pública
Elaborar programa de revisão de frota e equipamentos
Elaborar programa para serviços de coleta em eventos
públicos e datas comemorativas
Quantificação dos recursos humanos disponíveis nos referidos
serviços
Levantamento de pontos críticos referentes a vazamentos de
chorume ou disposição irregular de resíduos
Mapeamento de áreas com baixa cobertura de coleta ou com
infraestrutura de limpeza pública ausente
Mapeamento de áreas de disposição inadequada de resíduos
(pontos viciados, como terrenos baldios), com riscos à saúde
pública no que diz respeito a proliferação de vetores.
Atualização dos planos de ação a cada ocorrência
Fiscalização da disposição inadequada de resíduos
Elaborar cadastro de acidentes, para documentação e
formação de um histórico, sendo possível assim, verificar a
recorrência de eventos

Origem

Cenário

Ações para emergência

Ações para Contingência
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1

Paralisação no sistema de coleta e
transporte de resíduos sólidos urbanos

2

3

Comunicação ao responsável técnico

Elaboração de um Plano de Redução de Riscos

Paralisação no sistema de coleta e
transporte de resíduos diferenciados (RSS,
RCC)

Comunicação à administração pública secretaria ou órgão responsável

Levantamento de pontos críticos referentes a
vazamentos de chorume ou disposição irregular de
resíduos

Paralisação total nos serviços de disposição
final no aterro

Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia
ambiental

Mapeamento de áreas com baixa cobertura de
coleta ou com infraestrutura de limpeza pública
ausente

Comunicação à população

Fiscalização da disposição inadequada de resíduos

Vandalismo
(Depreciação de
6 Destinação inadequada de resíduos
instrumentos do
sistema de limpeza
urbana e manejo de
resíduos sólidos, como
equipamentos e
estrutura de
armazenamento de
resíduos bem como
também o ato de dispor
resíduos em locais
proibidos)

Identificar os tipos de resíduos
Identificar a fonte de geração
Identificar os riscos à saúde envolvidos
identificar o volume de resíduos
Identificar o método adequado para coleta,
transporte e destinação final

Comunicação, visando mobilizar a sociedade
para conservação dos próprios públicos, no
caso de paralisação da coleta de resíduos
Intensificar a fiscalização dos pontos onde
ocorre a deposição clandestina com
frequência.

Origem
Acidente ambiental
ou eventos

Cenário
Ações para emergência
Paralisação no sistema de coleta e
1
Sinalização da área
transporte de resíduos sólidos urbanos

Ações para Contingência
Elaboração de um Plano de Redução de
Riscos

PRODUTO 5 - TOMO IV - RESÍDUOS SÓLIDOS
Página: 89

excepcionais
envolvendo
situações de risco 2
relacionado aos RSU
3

Paralisação no sistema de coleta e
transporte de resíduos diferenciados
(RSS, RCC)
Paralisação total nos serviços de
disposição final no aterro

5

Vazamento de chorume / Ruptura de
taludes ou células do aterro

Isolamento da área, remoção de
pessoas
Comunicação ao responsável técnico
Comunicação à administração pública secretaria ou órgão responsável
Comunicação à defesa civil e/ou corpo
de bombeiros
Comunicação ao órgão ambiental e/ou
polícia ambiental

Definir locais para disposição provisória
emergencial de resíduos
Elaborar programa de revisão de frota e
equipamentos
Levantamento de pontos críticos referentes a
vazamentos de chorume ou disposição
irregular de resíduos
Atualização dos planos de ação a cada
ocorrência
Elaborar cadastro de acidentes, para
documentação e formação de um histórico,
sendo possível assim, verificar a recorrência
de eventos

Comunicação à população
Identificar os tipos de resíduos
Identificar a fonte de geração
Identificar os riscos à saúde envolvidos
identificar o volume de resíduos
Identificar o método adequado para
coleta, transporte e destinação final
Comunicação, visando mobilizar a
sociedade para conservação dos
próprios públicos, no caso de
paralisação da coleta de resíduos

Origem
Acidente ambiental
ou eventos

Cenário
Ações para emergência
Paralisação no sistema de coleta e
1
Comunicação ao responsável técnico
transporte de resíduos sólidos urbanos

Ações para Contingência
Elaboração de um Plano de Redução de
Riscos
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excepcionais que
provoquem
interrupções ou
alterações na
execução dos
serviços de limpeza
urbana e manejo de
RSU

2
3
4

Paralisação no sistema de coleta e
transporte de resíduos diferenciados
(RSS, RCC)
Paralisação total nos serviços de
disposição final no aterro
Paralisação dos serviços de varrição e
limpeza pública

Comunicação à administração pública secretaria ou órgão responsável
Comunicação à população
Identificar o método adequado para
coleta, transporte e destinação final
Comunicação, visando mobilizar a
sociedade para conservação dos
próprios públicos, no caso de
paralisação da coleta de resíduos
Intensificar a fiscalização dos pontos
onde ocorre a deposição clandestina
com frequência.

Origem
Ausência de
funcionários ou
equipe/ Greve

Cenário
1

2

Ações para emergência

Paralisação no sistema de coleta e
Comunicação ao responsável técnico
transporte de resíduos sólidos urbanos
Paralisação no sistema de coleta e
transporte de resíduos diferenciados
(RSS, RCC)

Comunicação à administração pública secretaria ou órgão responsável

Definir locais para disposição provisória
emergencial de resíduos
Elaborar programa para serviços de coleta
em eventos públicos e datas comemorativas
Elaborar programa de revisão de frota e
equipamentos
Mapeamento de áreas com baixa cobertura
de coleta ou com infraestrutura de limpeza
pública ausente
Mapeamento de áreas de disposição
inadequada de resíduos (pontos viciados,
como terrenos baldios), com riscos à saúde
pública no que diz respeito a proliferação de
vetores.
Atualização dos planos de ação a cada
ocorrência
Fiscalização da disposição inadequada de
resíduos
Elaborar cadastro de acidentes, para
documentação e formação de um histórico,
sendo possível assim, verificar a recorrência
de eventos

Ações para Contingência
Elaboração de um Plano de Redução de
Riscos
Definir locais para disposição provisória
emergencial de resíduos
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Origem
3
4

Cenário
Paralisação total nos serviços de
disposição final no aterro
Paralisação dos serviços de varrição e
limpeza pública

Ações para emergência
Comunicação à população
Identificar o método adequado para
coleta, transporte e destinação final
Comunicação, visando mobilizar a
sociedade para conservação dos
próprios públicos, no caso de
paralisação da coleta de resíduos
Intensificar a fiscalização dos pontos
onde ocorre a deposição clandestina
com frequência.

Paralisação no sistema de coleta e
Comunicação ao responsável técnico
transporte de resíduos sólidos urbanos
Paralisação no sistema de coleta e
Comunicação à administração pública 2 transporte de resíduos diferenciados
secretaria ou órgão responsável
(RSS, RCC)
1

Comunicação à população
Área de acesso
limitado

Identificar os tipos de resíduos
Identificar a fonte de geração

Identificar os riscos à saúde envolvidos

Ações para Contingência
Quantificação dos recursos humanos
disponíveis nos referidos serviços
Mapeamento de áreas com baixa cobertura
de coleta ou com infraestrutura de limpeza
pública ausente
Mapeamento de áreas de disposição
inadequada de resíduos (pontos viciados,
como terrenos baldios), com riscos à saúde
pública no que diz respeito a proliferação de
vetores.
Atualização dos planos de ação a cada
ocorrência
Fiscalização da disposição inadequada de
resíduos
Elaborar cadastro de acidentes, para
documentação e formação de um histórico,
sendo possível assim, verificar a recorrência
de eventos
Elaboração de um Plano de Redução de
Riscos
Elaborar programa de revisão e manutenção
preventiva de equipamentos utilizados na
limpeza pública
Elaborar programa de revisão de frota e
equipamentos
Elaborar programa para serviços de coleta
em eventos públicos e datas comemorativas
Levantamento de pontos críticos referentes a
vazamentos de chorume ou disposição
irregular de resíduos
Mapeamento de áreas com baixa cobertura
de coleta ou com infraestrutura de limpeza
pública ausente
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Origem

Cenário

Ações para emergência

identificar o volume de resíduos

Identificar o método adequado para
coleta, transporte e destinação final
Comunicação, visando mobilizar a
sociedade para conservação dos
próprios públicos, no caso de
paralisação da coleta de resíduos
Intensificar a fiscalização dos pontos
onde ocorre a deposição clandestina
com frequência.

Ações para Contingência
Mapeamento de áreas de disposição
inadequada de resíduos (pontos viciados,
como terrenos baldios), com riscos à saúde
pública no que diz respeito a proliferação de
vetores.
Atualização dos planos de ação a cada
ocorrência
Fiscalização da disposição inadequada de
resíduos
Elaborar cadastro de acidentes, para
documentação e formação de um histórico,
sendo possível assim, verificar a recorrência
de eventos

Fonte: SERENCO.
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1.7.

RECOMENDAÇÕES FINAIS

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados
preferencialmente mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir
ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das
instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções
na prestação dos serviços.
Procurando conceituar estas duas palavras - emergência e contingência - percebese que neste caso tornam-se complementares, pois emergência é uma situação crítica;
acontecimento perigoso ou fortuito, incidente, portanto de circunstância acidental. Já
contingência refere-se à qualidade do que é contingente - o que pode ou não suceder a
eventualidade e a incerteza sobre se uma coisa acontecerá ou não.
Sendo assim, este plano de buscou elencar fatores de risco relacionados ao sistema
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Macaé, como forma de
identificar e prevenir possíveis acidentes, passíveis de acontecer ou não, bem como atuar
na mitigação de danos e prejuízos causados por acidentes e desastres, naturais ou
antrópicos.
Para elaboração, consideramos que uma sucessão de pequenas falhas, mesmo que
insignificantes, podem potencializar danos maiores e, até mesmo, dar origem a enormes
calamidades. Além disto, acidentes e desastres podem ter danos e prejuízos minimizados
com ações mitigadoras estruturadas.
As ações de combate e controle às emergências terão prioridade sobre as demais
atividades e deverão ser exercidas com dedicação exclusiva enquanto durar a ocorrência.
As ações de prevenção devem envolver medidas de orientação e instrumentalização
da comunidade para ação no caso de ocorrência de eventos, visando evitar ou diminuir o
risco da ocorrência e os impactos resultantes desses eventos.
As ações de emergências e contingências devem se concentrar principalmente nos
incidentes de maior probabilidade e não nos de maior magnitude, que normalmente são
menos prováveis de acontecer.
Deverão ser gerados relatórios de análise de acidentes, contendo no mínimo uma
descritiva do acidente e das ações realizadas, uma análise crítica do processo de instalação
da resposta inicial e da eficácia das medidas de controle, e uma conclusão com
identificação das causas, consequências, danos, custos e prazos para a recuperação do
sistema e do fornecimento dos serviços. Estes relatórios irão auxiliar no processo de
melhorias e atualização das ações.
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