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1.0 – INTRODUÇÃO 

No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), 
seus decretos regulamentares n° 7.404/2010 formam em conjunto com a 
Política Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) e a Política 
Nacional de Mudanças Climáticas (Lei nº 12.187/2009), um arcabouço 
jurídico-institucional decisivo para o desenvolvimento sustentável do país e 
melhoria da saúde da população. 

Essas políticas estabelecem como instrumentos, os seus respectivos planos, 
sejam nacionais, estaduais e municipais. Na esfera nacional verifica-se que, 
mesmo em caráter preliminar, esses planos definem metas que podem 
nortear os planos estaduais e municipais, sendo muito importantes os 
mecanismos de gestão e regulação para universalização de forma 
participativa da gestão de resíduos sólidos. 

E ainda, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) aborda o 
compromisso do país com o objetivo de desenvolvimento do Milênio 
instituído pela Organização das Nações Unidas, que tem como uma de suas 
metas reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso ao 
saneamento até o ano de 2015, com base em 1990. 

Especificamente quanto aos resíduos sólidos, o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) encontra-se uma variedade de diretrizes e metas, com 
destaque para a situação favorável, que contempla: eliminação total dos 
lixões e áreas de bota fora até 2014; redução de 70%, base 2012, dos 
resíduos recicláveis secos e úmidos dispostos em aterros até 2031 e 
inclusão e fortalecimento de organizações de catadores. 

O processo de definição do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS) dá cumprimento ainda à lei nº 12.305/10, 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece sua elaboração. 

Assim, visando à sustentabilidade ambiental refletida na melhoria da 
qualidade de vida da população e cumprindo com responsabilidade os 
compromissos do governo, este documento apresenta o Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Casimiro de Abreu/RJ, resultado 
de um processo participativo de discussão e coletivo de decisões. 
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2.0 – OBJETIVO 

Constituir um Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de 
Casimiro de Abreu em consonância com os instrumentos legais pertinentes, 
de forma que atenda aos anseios e necessidades da municipalidade e que, 
uma vez implementado pelos diferentes órgãos envolvidos da Prefeitura, 
dentre os inúmeros aspectos e objetivos cabíveis, possa, principalmente: 

 Promover a saúde pública e a qualidade do meio ambiente; 
 Incentivar a redução na geração na fonte de resíduos; 
 Incentivar a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem; 
 Garantir a adequada disposição final dos resíduos mediante utilização 

de técnicas ambientalmente sustentáveis; 
 Incentivar as parcerias do governo com organizações que permitam 

otimizar a gestão integrada de resíduos sólidos; 
 Definir o papel do setor privado e da sociedade civil na gestão dos 

resíduos e suas responsabilidades no cumprimento de suas ações; 
 Garantir a recuperação de áreas degradadas pela disposição 

inadequada de resíduos sólidos e de rejeitos, pela própria 
municipalidade ou pelo autor da degradação, quando identificado; 

 Garantir o acesso da população à informação, à participação e ao 
controle social nas questões relativas à gestão integrada de resíduos 
sólidos; entre outros descritos. 

 
3.0 – METODOLOGIA APLICADA 

Seguindo os preceitos de que todos os cidadãos e cidadãs, assim como toda 
a sociedade civil organizada, terão uma parte da responsabilidade pelos 
resíduos sólidos gerados, o processo de construção e implantação do 
PMGIRS de Casimiro de Abreu/RJ baseia-se no diálogo e alcança maior 
eficiência quando acontece com grupos organizados e entidades 
representativas dos setores econômicos e sociais de cada comunidade. 
 
O poder público deve assumir papel orientador e provocador desse diálogo 
com a sociedade, por intermédio de diferentes formas de participação 
social, tais como: as consultas públicas, as audiências públicas, 
conferências, grupos de trabalho, comitês, conselhos, seminários ou outro 
meio que possibilite a expressão e debate de opiniões individuais ou 
coletivas. 
 
A garantia de um processo participativo, ordenado e eficiente na formulação 
do PMGIRS depende da adequada estruturação de instâncias de 
coordenação e representação, para condução coletiva e consistente do 
processo.   
 
Os trabalhos serão estruturados por fases, desenvolvendo-se a 
Caracterização do Município, o Diagnóstico e o Prognóstico, seguindo 
pelas Proposições à Gestão e finalmente as Considerações Finais. O 
desenvolvimento do Plano, propriamente dito, ressaltará o 
planejamento das iniciativas para todos os resíduos. 
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4.0 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU 

4.1 – DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU 

4.1.1 – BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

As primeiras notícias sobre a área onde hoje se situa o município de 
Casimiro de Abreu datam do princípio do século XVIII. Um antigo 
aldeamento de índios Guarulhos foi fundado pelo capuchinho italiano Frei 
Francisco Maria de Todi no lugar denominado "Aldeia Velha".  

A ocorrência de frequentes epidemias naquela localidade fez com que a 
sede fosse transferida para as margens do Rio São João de Ipucá, que já 
possuía núcleos de pescadores, onde foi construída uma capela em 
homenagem à Sacra Família de Jesus, Maria e José. Anos mais tarde foi 
concedida aos frades franciscanos uma data de terras para patrimônio da 
aldeia e, pouco depois, essa administração passou às mãos dos padres 
seculares que, desinteressados pelo aldeamento, promoveram a dispersão 
dos índios e a consequente extinção do núcleo.  

Por volta de 1761, o povoamento é elevado à categoria de freguesia, sob a 
denominação de "Sacra Família de Ipucá".  Com os frequentes surtos 
epidêmicos, foi novamente transferida a sede para a foz do rio São João, 
onde depois se edificou uma igreja consagrada a São João Batista. O 
desenvolvimento aí verificado determinou a emancipação da região, 
sancionada pela Lei provincial n.º 394, de 19 de maio de 1846, cujo 
território foi desmembrado do município de Macaé e instalado em 15 de 
setembro de 1859. O arraial de Barra de São João foi elevado à categoria 
de vila, uma vez que desempenhava função portuária de exportação dos 
produtos agrícolas locais para o Rio de Janeiro.  

Durante todo esse período, a estrutura econômica municipal esteve baseada 
na agricultura. O isolamento físico, associado à ausência de atividades 
agrícolas dinâmicas no município, foi responsável pela pequena expansão 
do núcleo, que iniciou acentuado declínio a partir de 1888, com a libertação 
dos escravos.  

O desajustamento da economia local ocasionado pela Lei Áurea deu motivo 
a repetidos deslocamentos de sua sede entre Barra de São João, assolada 
por surtos de malária, e Indaiaçú (antiga denominação da sede), sendo a 
mesma definitivamente fixada em 1925, na última localidade, que passaria 
a se chamar, em seguida, Casimiro de Abreu, nome atribuído a todo o 
município em 1938, por ser berço e túmulo do poeta Casimiro José Marques 
de Abreu.  

A implantação de estrada de ferro ligando Casimiro de Abreu à capital foi 
fundamental na estruturação da cidade, originando pequeno núcleo de 
comércio junto à estação ferroviária.  Mas com a construção da BR-101 na 
década de 70, que atravessa a cidade de Casimiro de Abreu, que o 
município ampliou seu crescimento, tendo a estrada em questão se 
constituído como principal fator de desenvolvimento do município. 
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4.1.2 - ANIVERSÁRIO E DATAS COMEMORATIVAS 

O aniversário de Casimiro de Abreu é dia 15 de setembro, onde se 
comemora o dia da emancipação política e administrativa do município. As 
datas comemorativas religiosas do município são; 15 de agosto, dia de 
Nossa Senhora da Saúde, Padroeira da Paróquia da Sede; e 24 de junho, 
dia de São João, em Barra de São João, segundo distrito.  

4.1.3 – DADOS SOBRE O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU 

 É um município da Região das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio 
de Janeiro; 

 O nome é uma homenagem ao filho Casimiro José Marques de Abreu, 
popularmente conhecido por apenas Casimiro de Abreu, grande poeta 
brasileiro; 

 DDD: 22. Tel. 2778-9800; 
 Site: HTTP://www.casimirodeabreu.rj.gov.br; 
 Gentílico – casimirense; 
 Terminal Rodoviário da Cidade – rodovia BR 101 km 206. 

 

4.1.4 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA – DIVISÃO TERRITORIAL E 
VIAS DE ACESSO 

Casimiro de Abreu está situada na Baixada Litorânea, às margens da 
rodovia Governador Mario Covas, popularmente conhecida como BR 101, no 
quilometro 206, distando da Cidade do Rio de Janeiro, aproximadamente 
130km e 115km de Niterói. A seguir, Figura 01 com croqui de acesso à 
Casimiro de Abreu. 

 

 

Figura 01 – Mapa de acesso rodoviário ao Município. Fonte: sítio www.casimiro.rj.gov.br 
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Os limites territoriais do Município de Casimiro de Abreu são: Ao Norte - 
Macaé; Ao Sul – Cabo Frio; A Noroeste – Rio das Ostras; A Oeste – Silva 
Jardim e a Nordeste – Nova Friburgo. A figura 02 ilustra os limites de 
Casimiro de Abreu. 

 

 

Figura 02 - Limites territoriais do Município de Casimiro de Abreu. 
Fonte: IBAMA E IEF (2005) 

 
A posição geográfica do município sede é de 17 m de Altitude.  Suas vias de 
acesso são a BR 101, RJ 142 e RJ 106, sendo vias asfaltadas e em bom 
estado de conservação. É um município com praias, rios, cachoeiras, tendo 
o distrito de Barra de São João como pólo de atração de veranistas e a sede 
por ser como pólo de turismo ecológico e rural. 

As subdivisões do município de Casimiro de Abreu são: Casimiro de Abreu 
(sede e 1° distrito); Barra de São João (20 distrito), Professor Souza (30 
distrito), Rio Dourado (40 distrito), e Região Serrana. 

Os principais Pontos turísticos do Município de Casimiro de Abreu são:  

 
 Rio Macaé - Localização a 7km de Casimiro de Abreu. Possui águas 

claras, transparentes, com temperatura amena e grande número de 
quedas d‘água e corredeiras, formadas em consequência do 
desnivelamento de seu perfil. A vegetação densa e abundante 
predomina junto as suas margens.  O Rio Macaé possui corredeiras 
apreciáveis é um excelente lugar para prática de rafting; 

 “Praião” da Barra de São João - Com extensão em torno de 4 km 
faz parte da longa faixa de praias (9 km). Possui águas verdes, com 
maior índice de transparência nos meses de verão, e areias com  
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granulação média e tonalidade amarelada, coloração típica das areias 
monazíticas das praias da região; 

 Capela de São João Batista, Barra de São João - Capela de linhas 
simples, sua construção data da primeira metade do século XVII 
(1619). Externamente, a construção é típica do período colonial, com 
cunhais, pilastras e frontão.  Suas imagens foram transferidas para a 
Igreja Matriz da Sagrada Família. Atrás da capela encontra-se uma 
singela sepultura, ornada por quatro pombas brancas de porcelana, 
onde jaz o filho maior da cidade: Casimiro de Abreu. A visitação pode 
ser feita fora do horário de funcionamento, solicitando permissão a 
seu administrador; 

 “Prainha” de Barra de São João – Localizada junto a foz do rio 
São João, é propícia a banhos tanto no lado fluvial como no marítimo, 
onde o mar é mais agitado. Suas águas são mornas e transparentes. 
Destaca-se o belo encontro do Rio São João com o oceano. 

 

4.1.5 – POPULAÇÃO MUNICIPAL – Dados preliminares 
 
Segundo os dados do Censo do IBGE-2010, o Município de Casimiro de 
Abreu possuia uma população total de 35.347 habitantes e Densidade 
Demográfica 71,77 habitantes/km. A população estimada, segundo o IBGE, 
para 2013 é de aproximadamente 38000 habitantes. 
 
4.1.6 – HABITAÇÃO/DOMICÍLIOS – Dados preliminares 
 
Segundo o IBGE, Casimiro de Abreu possui 11.485 domicílios particulares 
permanentes, sendo 9.267 urbanos e 2218 rurais. A modalidade de 
construção predominante é a que possui paredes externas de alvenaria com 
revestimento, totalizando 10.164 habitações, e as restantes são com 
paredes externas com alvenaria sem revestimento (1.309) e com parede 
externas de madeira aparelhada, 12 unidades, totalizando as 11.485 
unidades. 
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4.1.7 – UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
 

Tabela 01 – Lista de estabelecimentos de unidades prestadoras de serviços de 
saúde. Fonte: SMMADS/PMCA 

 
 
A tabela 01 acima contém a lista de estabelecimentos que prestam algum 
tipo de serviço relacionado com a saúde, seja humana ou animal, por 
atividade. Além de consultórios, laboratórios e farmácias, entre outros, o 
município possui 22 estabelecimentos de atendimento de saúde, sendo 14 
públicos (uma unidade estadual e demais municipais), e 8 privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 DI MÁRCIO DROGARIA FARMÁCIA EM FRENTE A RODOVIÁRIA CENTRO
2 LACCA - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LABORATÓRIO RUA DOMINGOS BENTO DE BARROS, 96 CENTRO
3 DRª DÉBORA MOTTA SILVA ODONTOLOGISTA GALERIA LUIZ SILVA CENTRO
4 DR. CARLOS ALBERTO R. DE SÁ CONSULTÓRIO ROD. AMARAL PEIXOTO, 243 B. SÃO JOÃO
5 FAZENDA SABE VETERINÁRIA Área Rural BOA ESPERANÇA
6 CASA DO CAMPO AGROPECUÁRIA VETERINÁRIA AV. INDAIAÇU, 25 CENTRO
7 FISIOPAT (NOME FANTASIA - REHABILITAÇÃO) SERV. HOSP. RUA FÁBIO JOSÉ RIBEIRO CENTRO
8 MARGARETH REGATAS DOS SANTOS VETERINÁRIA ROD. AMARAL PEIXOTO, 315 B. SÃO JOÃO
9 LABORATÓRIO PIONNER LABORATÓRIO ROD. AMARAL PEIXOTO, 538 B. SÃO JOÃO
10 VETERINÁRIA BARRA DE SÃO JOÃO VETERINÁRIA ROD. AMARAL PEIXOTO B. SÃO JOÃO
11 CASA DO CAMPO AGROPECUÁRIA VETERINÁRIA ROD. AMARAL PEIXOTO, 871 B. SÃO JOÃO
12 DAYSE E. FRANCO VETERINÁRIA RUA SUSPIROS, 401 B. SÃO JOÃO
13 DR. CARLOS ALBERTO RIBEIRO SILVA ODONTOLOGISTA RUA PREFEITO ALPHEU MARCHON, 30 CENTRO
14 DR. LUCIANO JORGE MOURA ODONTOLOGISTA RUA VALDENIR HERINGER DA SILVA CENTRO
15 DRª  ADÉLIA R. DE FREITAS ODONTOLOGISTA ROD. AMARAL PEIXOTO, 857 B. SÃO JOÃO
16 PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL SERV. HOSP. RUA HUMBERTO MARINHO, 451 CENTRO
17 COOPERSAÚDE SERV. HOSP. RUA VALDENIR HERINGER DA SILVA CENTRO
18 DR. CESAR RODRIGO NASS DUTRA ODONTOLOGISTA RUA FRANKLIN J. DOS SANTOS CENTRO
19 LABORATÓRIO HERINGER TERRA & PAES LABORATÓRIO RUA FRANKLIN J. DOS SANTOS,116 CENTRO
20 CLÍNICA CORPO FISIOTERAPIA LABORATÓRIO CENTRO
21 DR. PAULO HENRIQUE ODONTOLOGISTA RUA VALDENIR HERINGER DA SILVA, 07 CENTRO
22 GOLD HAIR ESTÉTICA GALERIA LUIZ SILVA CENTRO
23 DR BELMIRO NUNES ODONTOLOGISTA RUA PASTOR LUIZ LAURENTINO, 227 MATARUNA
24 CENTRO ODONTOLÓGICO E ESTÉTICO ODONTOLOGISTA RUA PASTOR LUIZ LAURENTINO, 229 MATARUNA
25 DR. RAFAEL SCHNEIDER OLMI ODONTOLOGISTA RUA PADRE FRANCISCO Mª TALLES, 336 CENTRO
26 DR. JOÃO IRAN P. SOUZA ODONTOLOGISTA ROD. AMARAL PEIXOTO B. SÃO JOÃO
27 DR. GERALDO FELGA ODONTOLOGISTA ROD. AMARAL PEIXOTO, 871 B. SÃO JOÃO
28 DRª RENATA ODONTOLOGISTA ROD. AMARAL PEIXOTO B. SÃO JOÃO
29 DRª ANDRÉIA DUARTE ODONTOLOGISTA DR. OTÁVIO MOREIRA, 433 B. SÃO JOÃO
30 DR. ALDEMAR ODONTOLOGISTA ROD. AMARAL PEIXOTO, 90 B. SÃO JOÃO
31 VETERINÁRIA BIONICÃO VETERINÁRIA RUA IPUCA (CICLOVIA) CENTRO

Nº NOME ATIVIDADE ENDEREÇO BAIRRO

RELAÇÀO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO DE SAÚDE - Fonte: PMCA-2013.
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4.1.8 – ASPECTOS SCIOECONOMICOS DE CASIMIRO DE ABREU 
 
Abaixo, tabela 02 com dados socioeconômicos sintéticos de Casimiro de 
Abreu. 
 

Tabela 02 - Resumo de Dados Socioeconômicos de Casimiro de Abreu. 

DADOS GERAIS DE CASIMIRO DE ABREU – SINTESE 

Área da unidade territorial 460,71 km² 

Estabelecimentos de Saúde SUS 16 Estabelecimentos 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 

(IDHM 2010) 
0,726   

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 6.048 Matrículas 

Matrícula - Ensino médio - 2012 2.097 Matrículas 

Número de unidades locais 976 Unidades 

Pessoal ocupado total 7.164 Pessoas 

PIB per capita a preços correntes 48.517,35 Reais 

População residente 35.347 Pessoas 

População residente – Homens 17.423 Pessoas 

População residente – Mulheres 17.924 Pessoas 

População residente alfabetizada 30.185 Pessoas 
População residente que frequenta creche ou escola 10.513 Pessoas 

Fonte: IBGE (2013). 
 
4.1.9 – ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 
 
4.1.9.1 – CLIMA 
 
O clima da região é do tipo tropical quente e úmido e é classificado como 
Aw (Koeppen), com temperaturas médias anuais elevadas durante quase 
todo o ano. A temperatura média anual é de 22,8ºC, com a máxima média 
mensal variando entre 30ºC e 32ºC, podendo chegar a extremos 40ºC por 
ocasião de veranicos esporádicos; enquanto que as temperaturas mais 
baixas não são inferiores a 8ºC. A precipitação anual média é de 
aproximadamente 1.900 mm, com uma leve estação seca entre os meses 
de maio e setembro. A precipitação pluviométrica já registrou chuvas de até 
180mm em menos de vinte e quatro horas. 

O município apresenta também um microclima que compreende a região 
Serrana, aproximando-se do tipo Cfa, de Koeppen. Trata-se de um clima 
mesotérmico sempre úmido, que ocorre devido à grande altitude (806m) 
com relação à planície, e à existência de uma vegetação de grande porte, 
do tipo floresta tropical e à proximidade do oceano. 

 
4.1.9.2 – VEGETAÇÃO E USO DO SOLO 
 
A vegetação original era composta por floresta subperenifólia e floresta 
subcaducifólia nas bacias dos rios. Estão, atualmente, ocupadas por 
pastagens e pequenos fragmentos de mata. São terrenos suscetíveis à  
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inundação nas áreas baixas e planas entre as colinas isoladas, e moderada 
suscetibilidade à erosão nas vertentes mais declivosas. São solos de baixa 
fertilidade natural. Apresenta aptidão para agricultura preferencialmente 
com culturas perenes (agroflorestas) e pastagens, urbanização e obras 
viárias, apresentando ainda potencial mineral para argila e areia, desde que 
esteja sob controle ambiental da atividade. 

O município apresenta, atualmente, como cobertura vegetal e uso do seu 
solo, 41,7% em pastagens; 16,5% de área agrícola; 0,7% de área urbana; 
7,6% de cobertura vegetal em estágio secundário de regeneração; 0,5% de 
cobertura vegetal em estágio inicial de regeneração, formada com espécies 
pioneiras; 31,7% de floresta umbrófila densa, 0,5% de corpos d’água, 0,2% 
de afloramentos rochosos e Campos de altitude e 0,6% de áreas 
degradadas. 

 
4.1.9.3 – HIDROGRAFIA 
 
O município de Casimiro de Abreu possui grande parte do seu território 
(aproximadamente 27%) incluso na bacia do Rio São João, a qual possui 
área de 214.000 hectares, aproximadamente.  A sede do município de 
Casimiro de Abreu é cortado pelo Rio Indaiaçú e outros córregos de menor 
vazão hídrica, que drenam para a sub-bacia do Indaiaçú, todos 
contribuintes da margem esquerda do rio São João. Os rios Macaé, Aldeia 
Velha e São João constituem-se também em limites físicos do município, 
respectivamente, com os municípios de Macaé (ao norte), Silva Jardim (a 
oeste) e Cabo Frio (ao sul). 

As principais microbacias do município são as dos rios: Lontra, Indaiaçú, da 
Aldeia, do Córrego da Luz (fornecedora de água bruta para a Sede do 
Município), todas pertencentes à bacia do rio São João, exceto a do Córrego 
da Luz, que contribui para a bacia do rio Macaé. 

 
4.1.9.4 – RELEVO E SOLOS 

O relevo de Casimiro de Abreu caracteriza-se por colinas e morros isolados 
situados na Baixada Litorânea, atualmente, ocupados por pastagens e 
fragmentos de mata e apresentam amplitudes topográficas inferiores a 50 
metros em sua maioria, com topos arredondados ou alongados e, próximos 
as Escarpa Serranas, fazem a transição geomorfológica entre a baixada e a 
região serrana. A região serrana possui altitudes topográficas superiores a 
500m e gradientes muito elevados. 

Nas diferentes geomorfologias que apresenta Casimiro de Abreu 
encontramos, predominantemente, os Cambissolos álicos nas escarpas 
serranas; e Latossolos e Podzóis Vermelho-Amarelos álicos na baixada 
litorânea.  A Figura 3 ilustra o perfil da formação dos relevos da região. 
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Figura 03 – Perfil com a geomorfologia da região. Fonte: ONU – 2005. 
 
E ainda, em Casimiro de Abreu, as serras possuem altitudes de até 800m e 
suas montanhas são quase totalmente cobertas pela Mata Atlântica.  Nas 
áreas de baixada, próximas à Barra de São João, são encontradas florestas 
de restinga e manguezais. 

4.1.9.5 – GEOMORFOLOGIA 

A geomorfologia, como fator determinante na formação da paisagem, é 
resultante de processos dinâmicos, em contínua transformação, sob 
influência de fatores físicos e bióticos, incluindo a ocupação humana. 

A área estudada pertence parcialmente à região serrana do Estado do Rio 
de Janeiro, bem como compreende também uma grande planície costeira 
formada pelos vales fluviais do Rio São João e afluentes da margem 
esquerda, avançando até as colinas e maciços costeiros da Serra do Mar. A 
figura anterior igualmente ilustra a geomorfologia de uma forma generalista 
para a região. 

 

4.1.9.6 – ASPECTOS CULTURAIS E TURÍSTICOS 

As principais festas culturais e históricas da cidade estão listadas na tabela 
a seguir, assim como a estimativa do número de pessoas esperadas em 
cada evento.  
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Tabela 04 – Festas e eventos de Casimiro de ABREU 

Datas/ 
Mês 

Festas/Eventos Datas/ 
Mês 

Eventos 

Janeiro 

Abertura de Verão; 
Projeto Esportivo de 

Verão 
N° de Pessoas: 5.000 

Julho 
Festa de Crustáceos 

Festa de São Cristóvão 
N° de Pessoas: 4.000 

Fevereiro 
Garota Verão & Carnaval 

Festa da Integração 
N° de Pessoas: 5.000 

Agosto 
Festa de N.S. Da Saúde 
N° de Pessoas: 2.000 

Março Sem eventos Setembro 

Festa de Emancipação Político-
Administrativa de Casimiro Abreu 

Feira Multi Setorial Feira 
Agropecuária 

N° de Pessoas: 35.000 

Abril 
Cabreu Sound 

N° de Pessoas: 1.000 Outubro 
Festa de Professor Souza 

N° de Pessoas: 500 

Maio 

Prainha Moto Turismo 
Dia das mães 

Festa do Rio Dourado 
N° de Pessoas: 1.600 

Novembro 
Etapa Nacional de Gincana de 

Pesca 
N° de Pessoas: 1.400 

Junho 
Festa de São João Batista 

Festa de São Pedro 
N° de Pessoas: 3.500 

Dezembro 
Reveillon 

N° de Pessoas: 5.000 

Fonte: Site PMCA 
 
A Empresa Brasileira de Turismo (EMBRATUR) classifica Casimiro de Abreu 
como sendo uma cidade de potencial turístico. A tabela 05 a seguir informa 
os principais pontos turísticos e suas características. 
 

Tabela 05 – Pontos turísticos de Casimiro de Abreu. 

Pontos Turísticos 
Distancia 

sede Características 

Rio Macaé 7 Km 
Área de banho, recreação e 

pesca 

Praião de Barra 10 Km 
Área de banho, recreação e 

pesca 
Capela de São João 

Batista, Barra de São 
João 

10 Km Patrimônio Histórico 

Prainha de Barra de São 
João 

10 Km Área de banho, recreação e 
pesca 

Unidades de Conservação 6 Km turismo ecológico 
Fonte: Site PMCA (2013). 
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4.1.10 - CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA E OUTRAS INFORMAÇÕES 
SOCIOECONÔMICAS 
 
4.1.10.1 - CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 
 
Segundo os dados do Censo do IBGE em 2010, o Município de Casimiro de 
Abreu possui uma população total de 35.347 habitantes, sendo 80,7 
habitantes na área urbana e 19,3% área rural. Possui população segundo o 
senso do IBGE: 
 

Tabela 06 – Dados populacionais de Cas. De Abreu. 
Ano População Total Observação 
2000 22.152 Censo 2000 
2001 - - 
2002 23.703 Estimado 
2003 24.164 Estimado 
2004 25.502 Estimado 
2005 26.243 Estimado 
2006 26.978 Estimado 
2007 27.086 Estimado 
2008 29.811 Estimado 
2009 30.572 Estimado 
2010 35.347 Censo 2010 
2011 36.360 Estimado 
2012 37.426 Estimado 
2013 38.492 Estimado 

Fonte: IBGE (2000 a 2012) 

O Gráfico01 a seguir mostra a estratificação demográfica no ano de 2000 e 
2010 indicando certo equilíbrio populacional. 

Gráfico 01 - Pirâmide representativa da estratificação populacional de Casimiro de Abreu. 
Fonte: TCE-RJ (2012) 
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Os gráficos 02 e 03 a seguir, com dados de 2008 e 2012, respectivamente, 
mostram que Barra de São João, teve um maior crescimento no período, 
provavelmente devido à proximidade com Rio das Ostras e Macaé, que tem 
grande influência da atividade de exploração de petróleo, sendo que a zona 
rural praticamente estagnou. 

 

 
Gráfico 02 - Distribuição populacional de Casimiro de Abreu em 2008. 

Fonte: TCE-RJ (2008). 
 
 

 
Gráfico 03 - Distribuição populacional de Casimiro de Abreu em 2012. 

Fonte: TCE-RJ (2012). 
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Abaixo a Tabela 07 com dados referentes à população (Taxa de 
Crescimento) do Estado, da Região das Baixadas Litorâneas e Casimiro de 
Abreu no período de 1991 a 2009. 
 

Tabela 07 – Taxa de crescimento geométrica de Cas. De Abreu e região. 
Regiões de Governo e Municípios - Estado do Rio de Janeiro  

1991/2000 e 2000/2009 

Regiões de Governo 
e Municípios 

Taxa média 
geométrica 

de 
crescimento 

anual 

Taxa média 
geométrica 

de 
crescimento 

anual 

Taxa de 
urbanização 

(1) 

Densidade 
demográfica 

(1) 

 
1991/2000 (%) 2000/2009 (%) (%) (hab/km2) 

Estado 1,30 1,19 96,0 329,35 
Região das Baixadas 

Litorâneas 
4,13 3,89 85,9 110,96 

Araruama 3,83 3,18 90,7 130,65 
Armação dos Búzios 8,68 5,17 100,0 262,73 

Arraial do Cabo 2,06 1,33 100,0 156,77 
Cabo Frio 5,81 4,35 83,8 316,52 

Cachoeiras de Macacú 2,12 1,86 84,7 50,79 
Casimiro de Abreu 3,94 3,64 82,8 48,07 

Iguaba Grande 7,20 4,77 100,0 281,51 
Rio Bonito 1,07 1,15 65,3 107,52 

Rio das Ostras 8,02 11,45 94,9 157,92 
São Pedro da Aldeia 4,54 3,32 82,5 186,16 

Saquarema 3,68 3,15 96,1 147,91 
Silva Jardim 1,78 0,49 66,8 22,66 

(1) Taxa de urbanização e densidade demográfica referentes ao ano 2000 
Fonte: CEPERJ (2010) 

4.1.10.2 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO – IDH 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH é uma medida importante, 
concebida pela ONU (Organização das Nações Unidas) para avaliar a 
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população. O 
IDH varia de Zero (menor índice de desenvolvimento humano) a Um 
(desenvolvimento humano máximo). A média mundial dos 187 países 
avaliados em 2011 foi de 0,682. 

Casimiro de Abreu atualmente está com seu IDH em 0,726 e vem 
apresentando tendência de melhora conforme mostra o gráfico 04 a seguir. 
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Gráfico 04 – IDH de Casimiro de Abreu de 1991 a 2010. Fonte: Atlas Brasil 2013 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
 
4.1.10.3 – DADOS AGROPECUÁRIOS 

Em Casimiro de Abreu, o setor agrícola tem uma participação muito 
pequena na atividade econômica, praticamente não contribuindo para o 
Produto Interno Bruto – PIB, do município. De 2002 a 2007, sua 
participação relativa não superou 1% do PIB. É sabido que o município tem 
potencial para desenvolvimento agropecuário e turismo rural, ecológico e 
cultural, com benefícios para sua economia. 

Apesar da pouca expressão da atividade agropecuária no município, o poder 
público vem desenvolvendo boas políticas de incentivo agrícola; há apoio 
técnico ao agricultor e houve aumento da produtividade com incremento de 
novas tecnologias e insumos agrícolas. 

Os destaques na agropecuária foram a banana em cacho e a mandioca com 
uma produção de 2.445 e 2.420 toneladas, respectivamente. As áreas 
plantadas chegaram a 163 hectares, no caso da banana, com rendimento 
médio de 15.000 kg/ha; e a 220 hectares de mandioca, com 11.000 kg/ha. 
A pecuária no município destacou-se, ainda em 2008, com a criação de 
bovinos (40.900 cabeças), aves (4.870), vacas ordenhadas (3.520) e ovinos 
(2.050). Casimiro de Abreu também tem criação de caprinos, suínos, 
equinos e coelhos, entre outros, além de produzir leite (2.110 mil litros), 
ovos de galinha (12 mil dúzias) e mel de abelha (500 quilos). Os dados são 
do IBGE/2010. 

4.1.10.4 – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Em Casimiro de Abreu, a indústria e o comércio são os principais setores da 
economia. Conforme descrito na figura abaixo, onde o dado da Indústria, 
que incluem os dados do comércio, teve uma participação relativa ampliada. 
Em 2002, representava 58% do PIB; em 2004, 56% e em 2007 alcançou 
aproximadamente 80%. 
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Gráfico 05 - Participação no PIB de Casimiro de Abreu por setor.  

Fonte: IBGE (2007). 
 
 
 

 
 

Gráfico 06 - Dados do PIB de C. Abreu por setor da economia. Fonte: IBGE 2009. 
 
 
4.1.10.5 – INFRAESTRUTURA SOCIAL 

Os principais equipamentos sociais do município de Casimiro de Abreu estão 
mostrados na tabela 08 a seguir. No que se refere às organizações institucionais 
destacam-se os Conselhos Municipais do Meio Ambiente, Criança e Adolescente, 
Saúde e Assistência Social. 
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Tabela 08 - Principais equipamentos sociais do município. 
Tipo Quantidade 

Centro Social Urbano 5 
Instituições religiosas 3 

Sindicatos 5 
Museus 2 

Entidades representativas 10 
Biblioteca 5 

Radio comunitária 2 
Cinema 2 

Grupo teatral 1 
Fonte: PMCA (2013). 

 

4.1.10.6 – EDUCAÇÃO 

De acordo com o IBGE (2012) o município conta com uma rede de ensino 
que atende desde o pré-escolar ate o segundo grau. 

A rede escolar municipal possui para o ensino pré-escolar 16 unidades, 
sendo 05 escolas privadas e 11 públicas municipais, inexistindo escolas 
deste nível da administração estadual e federal. 

São 24 unidades para o ensino fundamental, sendo 07 escolas privadas e as 
demais públicas; 05 públicas estaduais, e 12 públicas municipais e demais 
privadas, inexistindo escolas deste nível da administração federal. 

Para o ensino médio são 09 unidades, sendo 04 escolas privadas e 05 
públicas estaduais, inexistindo escolas deste nível da administração 
municipal e federal. 

O município conta com 600 docentes, em todos os níveis e esferas 
administrativas, incluindo os estabelecimentos privadas. São 6048 
matriculas no ensino fundamental, 1187 nas escolas privadas e 4861 nas 
escolas públicas. No ensino médio são 2097 matriculas, 216 nas escolas 
privadas e 1881 nas escolas públicas. No ensino pré-escolar são 1185 
matriculas, sendo 242 nas escolas privadas e 943 nas escolas públicas. 

4.1.11 - INFRAESTRUTURA BÁSICA 

4.1.11.1 - ABASTECIMENTO D’ÁGUA  

Saneamento ambiental é o conjunto de práticas voltadas para a 
conservação e a melhoria das condições do meio ambiente em benefício da 
saúde. Envolve abastecimento de água, esgoto sanitário, coleta de resíduos 
sólidos, drenagem urbana e controle de doenças transmissíveis. De acordo 
com a Síntese de Indicadores Sociais 2010 do IBGE, em 2009, 62,6% dos 
domicílios brasileiros urbanos eram atendidos, ao mesmo tempo, por rede 
de abastecimento de água, rede coletora de esgoto e coleta de lixo direta, 
porém com grande disparidade entre as regiões do País (13,7% no Norte e 
85,1% no Sudeste). Consequência da rápida urbanização do País, esse  
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quadro indica que o saneamento é um dos pontos mais críticos da crise 
urbana no Brasil e demanda medidas urgentes da maioria dos municípios 
brasileiros. O Ministério da Saúde estima que cada R$ 1 investido em 
saneamento são economizados R$ 4,00 em despesas com a saúde. 

Em Casimiro de Abreu, o abastecimento de água e o esgotamento sanitário 
é responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, 
atendendo a todo o município. 

No município de Casimiro de Abreu, em sua sede, neste momento, estão 
transcorrendo as obras de implantação da rede de coleta de esgoto com fins 
de tratamento na estação de tratamento municipal, que está com sua obra 
em fase de conclusão. 

4.1.11.2 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Segundo dados do IBGE 2010, 29% da cidade têm sistema de esgotamento 
sanitário e 11% dos domicílios contam com sistemas individuais de fossa, 
filtro e sumidouro. Nas habitações restantes a coleta e tratamento eram 
inadequados, sendo o esgoto descartado em fossa rudimentar, rio, lago ou 
mar e valas. Não dispunham de banheiro ou sanitário 24 domicílios. Esse 
fato hoje não é mais realidade, sendo que a rede coletora de esgotos está 
sendo implantada na sede do município no momento. 

No restante dos distritos do município existe tratamento por fossa-filtro 
anaeróbio e coleta pela rede mista, enquanto nas áreas menos urbanizadas 
existem fossas, filtros e sumidouro”.  No distrito de Barra de São João ainda 
não há coleta de esgotos o que é responsabilidade da CEDAE. 

As empresas responsáveis pelo saneamento são o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (SAAE) e a Companhia Estadual de Água e Esgoto (Cedae).  
O município possui quatro distritos: 

1º Distrito-sede, atendido pelo SAAE, possui rede de esgoto, com a Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) cobrindo 25% da área (entrando em 
funcionamento), e o restante em rede de águas pluviais ligadas ao rio; 
2º Barra de São João, atendido pela CEDAE, com rede de águas pluviais 
ligadas ao rio em pelo menos 70% do distrito e o restante com sumidouro; 
3º Professor Souza, atendido pelo SAAE, tem rede de esgoto com ETE em 
funcionamento cobrindo 70% do distrito e o restante vai para a rede de 
águas pluvial ligada ao rio; 
4º Rio Dourado, atendido pelo SAAE, com rede de águas pluviais ligadas ao 
rio em quase 100%. 
 
4.1.12 – HISTÓRICO DA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS DE CASIMIRO 
DE ABREU 

Até o ano de 2001 a gestão dos RSU no município era competência da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente - SMAMA. A partir 
deste ano a competência ficou dividida entre duas secretarias, a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SMMADS, e a 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Transportes, SMOSPT.  
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Com a divisão das atividades relacionadas ao lixo, conforme a 
reestruturação administrativa promovida pela lei nº 622, de 28 de junho de 
2001, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMMADS, passou a ser responsável, entre outras 
atribuições, por viabilizar o licenciamento e a construção de aterro sanitário,  
elaborar planos de limpeza, reciclagem e  tratamento final dos resíduos e 
estimular o regime de coleta seletiva para reciclagem dos resíduos 
domésticos e comerciais. 

Enfim, a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Casimiro 
de Abreu atribuiu às duas secretarias as atividades relacionadas à gestão 
dos resíduos sólidos urbanos. Assim, as atribuições de realizar tais 
atividades encontram-se divididas entre a Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos - SMOSPT, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SMMADS. 

Poucos registros foram encontrados além de um Relatório de Gestão 
Administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
referente ao período 1997 - 2000, que à época era responsável pela gestão 
dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU’s. Esse relatório contém um capitulo 
referente aos RSU, sendo a única fonte de dados da gestão. O relatório 
apresenta dados acerca do gerenciamento da Unidade de triagem e 
compostagem, inclusive com dados da composição gravimétrica e produção 
mensal de resíduos do período. 

Na ocasião, a discriminação das competências da gestão do RSU no 
município ficou estabelecido que a SMOUSPT é responsável pela coleta do 
lixo urbano e hospitalar; pela capina de passeios público e sua coleta; pela 
execução e fiscalização da limpeza urbana e logradouros públicos; pela 
limpeza mecanizada de entulhos e da capina em terrenos baldios; pelo 
transporte (fixando itinerários inclusive) do RSU até a Unidade de Triagem e 
Compostagem de lixo e sua administração (inciso XIII, art 50, lei no 622); 
cabendo à SEMMADS a elaboração do Plano de Gestão Integrada do RSU, a 
viabilização da construção e licenciamento ambiental do aterro sanitário 
para a destinação final; estimular a implantação da coleta seletiva no 
município, entre outras atribuições, conforme preconizado na lei municipal 
nº 622, de 28 de junho de 2001, a qual reformula a Estrutura 
Administrativa municipal. 

A SMOUSPT mantinha e mantém coleta do lixo urbano duas vezes por dia, 
em todo o município, exceto aos domingos, quando é feita somente uma 
vez. A coleta dos resíduos públicos (varrição e poda/corte de árvores), dos 
entulhos de obras e dos resíduos de serviços de saúde era feita somente 
nos dias úteis da semana. A SMOUSPT fazia a coleta de pilhas, pneus e 
lâmpadas, porém no mesmo caminhão que recolhia o lixo público, mas em 
subdivisões, sem misturar os diferentes materiais, existindo transporte 
exclusivo somente para o lixo hospitalar e entulho de obra. O transporte 
dos resíduos era feito com caminhões de carroceria aberta (de madeira), 
sem compactação, para não dificultar o trabalho de separação na Unidade, 
exceto os entulhos de obras e varrição e poda e corte de árvores que era 
feito em caminhões tipo basculantes. 
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O município foi dividido administrativamente em dois setores de gestão das 
atividades relacionadas à coleta dos RSU. O Setor Administrativo de Barra 
de São João ficou com a incumbência de gerir a coleta e o transporte dos 
RSU do distrito, bem como o de Palmital, até seu antigo destino final, na 
Sede do município, percorrendo uma distância de trinta e cinco quilômetros. 
O Setor Administrativo da Sede, geria a coleta e o transporte do lixo da 
Sede, de Rio Dourado, de Professor Souza e da Região Serrana até o local 
de disposição final. Cada Setor Administrativo possuía sua equipe e 
infraestrutura de transporte própria. O município de Casimiro de Abreu 
possuía uma unidade de triagem e compostagem, localizada na estrada 
municipal do Ribeirão, próxima à sede, que recebia todo o lixo do município 
à época. 

Apesar de atualmente desativada, a Unidade de Triagem e Compostagem 
(ver figura 4) municipal possui ainda um galpão principal onde ocorria a 
triagem em duas esteiras de separação mecanizadas, que atualmente estão 
sucateadas, um galpão auxiliar com 01 peneira rotativa para separação de 
matéria orgânica, que atualmente esta sucateada como as demais 
estruturas. 

 

 
Figura04 - Vista geral da antiga Unidade de Compostagem de Casimiro de Abreu. 

Fonte: Google. 
 

A figura 05 mostra o local de disposição final desativado conhecida como 
Vila Verde. 
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Figura 05 - Vazadouro conhecido como Unidade Vila Verde. Fonte: Google. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 

5.0 – DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO 
MUNICÍPIO 

5.1 – ORGANIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE DOS SERVIÇOS 

Segundo A Constituição Federal de 1988, compete aos municípios, em seu 
artigo 30, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão os serviços públicos de interesse local. 

Por sua vez, a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS em atendimento 
à Carta Magna, bem como a lei Federal nº 11.445/97, em seu art. 10 da 
PNRS define que: 

“...Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos 
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das 
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais 
do Sistema Nacional de meio Ambiente - Sisnama, do Sistema Nacional 
de Vigilância Sanitária - SNVS e do Sistema Único de Atenção à 
Sanidade Agropecuária - SUASA, bem como da responsabilidade do 
gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta 
Lei.” 

Aos Estados, por sua vez, fica estabelecido a competência de: I - promover 
a integração da organização, do planejamento e da execução das funções 
públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas 
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões e II - 
controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento 
ambiental pelo órgão estadual do SISNAMA. 

Esta atuação do Estado deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de 
soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios. 

De acordo com a política nacional de resíduos sólidos, instituída pela Lei 
federal nº 12.305/2010, o gerenciamento de resíduos sólidos, por sua vez, 
é de responsabilidade dos Municípios ou dos grandes geradores, de acordo 
com o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com o 
plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei. 

No município de Casimiro de Abreu, a competência da gestão dos resíduos 
sólidos esta dividida entre três Secretarias Municipais. Segundo a Lei 
Municipal no 622, de 28 de junho de 2001, que reformulou a Estrutura 
Administrativa da Prefeitura Municipal da Casimiro de Abreu, e deu outras 
providências, as atribuições são assim distribuídas: 

À Secretaria de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável: 

- “Promover encontro de professores para implantar o questionamento 
sobre Educação Ambiental na Literatura Infanto-Juvenil; (incíso IX do 
art. 47); 
- “Criar critérios e punição para desmatamento em função de 
loteamento e até mesmo para corte de árvores das estradas e 
residências;” (incíso I do art. 49); 
- “Viabilizar o licenciamento e construção do aterro sanitário municipal;” 
(incíso V do art. 49); 
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- “Elaborar plano de limpeza, coleta, reciclagem e tratamento final de 
lixo;” (incíso V do art. 49); 
- “Estimular a implantação do regime de Coleta Seletiva para reciclagem 
do lixo doméstico e comercial;” (incíso VII do art. 49). 

 
À Secretaria de Obras e Serviços Públicos: 

- “Promover a execução e o controle da coleta, do transporte e destino 
final do lixo.”; (inciso XIII do art. 50); 
- “Coordenar e controlar o funcionamento dos cemitérios, manutenção, 
limpeza urbana e iluminação pública;”; (inciso I do art. 51); 
- “Conservar, limpar e arborizar o cemitério;”; (inciso V do art. 51); 
- “Incumbir-se da execução e fiscalização da limpeza urbana, incluindo 
varreduras de vias e logradouros públicos, a capita de passeios, meio 
fios e canteiros das avenidas não arborizadas e a coleta do lixo 
domiciliar e hospitalar;”; (inciso X do art. 51); 
- “Efetuar a limpeza mecanizada de entulhos e a roçaguem em terrenos 
baldios e outras 
áreas da cidade;”; (inciso XI do art. 51); 
- “Fixar os itinerários para coleta de lixo, capinação, varredura e 
lavagem das ruas, praças e logradouros públicos;”; (inciso XII do art. 
51); 
- “Promover a conservação dos materiais empregados nos serviços de 
limpeza pública e controlar sua utilização;”; (inciso XIII do art. 51); 
- “Orientar e fiscalizar o trabalho de remoção do lixo da cidade ao 
destino final, de modo que não afete a saúde pública;”; (inciso XIV do 
art. 51); 
- “Promover a colocação de coletoras de lixo nas vias públicas;”; (inciso 
XV do art. 51); 
- “Remover animais mortos encontrados nas vias públicas 
providenciando sua cremação ou aterro;”; (inciso XVI do art. 51); 
- “Fiscalizar a varreção e lavagem das ruas, praças e logradouros 
públicos;”; (inciso XVII do art. 51); 
- “Executar obras de saneamento básico, definidas em articulação com a 
Secretaria municipal de Saúde e Órgãos Federais e Estaduais;”; (inciso 
IV do art. 53); 

 
À Secretaria de Agricultura e Pesca: Apesar de não constar nas atribuições 
legais, definidas pela lei acima citada, a “Poda e Corte” de árvores no 
município está sendo realizada por esta secretaria. 

À Secretaria de Educação: 

- “Elaborar e executar planos, programas e projetos educacionais no 
âmbito municipal, obedecendo as diretrizes e prioridades estabelecidas 
pelo Governo local e mantendo consonância com as linhas de política 
educacional definidas nos níveis Estadual e Federal;”; (inciso IV do art. 
60); 

 

5.2 – GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo dados obtidos junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SMMADS da pesagem dos resíduos sólidos 
enviados para destinação final (Aterro Sanitário Dois arcos) no ano de 2012  
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foram coletados e transportados 11.779,20 toneladas de resíduos 
domésticos e comerciais. 

A tabela 09 sintetiza os dados da geração de Resíduos Domésticos e 
Comercias nos anos de 2010 a 2012. 

 

Tabela 09 – Dados da geração de resíduos domésticos e comerciais 
de Casimiro de Abreu. 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS DOMÉSTICOS E COMERCIAIS DE CASIMIRO DE ABREU 

Produção  2010* 2011 2012 
MÉDIA  DIÁRIA (t) 30,04 30,9 32,72 
MÉDIA MENSAL (t) 901,2 927 981,6 
TOTAL/ANO (t) 10.814,40 11.124 11.779,20 
* No ano de 2010 somente os seis últimos 06 meses possuem dados,  

 sendo o Total anual extrapolado. 
Fonte: Macferr (2013) 

 

Considerando os dados levantados em Casimiro de Abreu, pode-se adotar o 
valor per capta de 0,832Kg/habitante.dia. Por ocasião do período de 
veraneio a produção diária de resíduos domésticos/comerciais sofre um 
incremento, podendo ser considerada 0,850Kg/habitante.dia para 
geração de resíduos domésticos e comerciais. Esse dado de geração será 
o adotado. 

Os resíduos de serviço de saúde são de responsabilidade dos geradores, no 
entanto, a prefeitura de Casimiro de Abreu se encarrega de coletá-los e 
dispô-los sem cobrar qualquer taxa por isso. Esta situação da gestão dos 
Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, está com prazo determinado para 
mudar. O município, a partir de 31/12/2012 não mais fará a coleta desses 
resíduos, passando aos geradores a responsabilidade de dar destinação final 
adequada. 

Segundo dados fornecidos pela SMMADS a produção no ano de 2012 de 
Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, foi de 23.990kg. Abaixo tabela com 
dados da geração de RSS nos anos de 2010, 2011 e 2012. 

Com as quantidades de RSS fornecida pela PMCA foi possível conhecer 
dados da geração (em kg/1000 hab.dia) per capita, tendo como base a 
população de 2012, a qual foi de 1,78Kg/1000 habitante.dia, porém para as 
estimativas do prognóstico será considerado o valor de: 2,0 Kg/1000 
habitante.dia para a geração de RSS. 

 

 

 

 



 

34 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 

Tabela 10 – Dados da geração de RSS de Cas. De Abreu. 

 
Fonte: Macferr (2013). 

 
Para os Resíduos de Construção Civil - RCC, tendo em vista a não existência 
de estudos e dados detalhados da geração no município de Casimiro de 
Abreu, será adotado o valor médio de 60% da massa de resíduos sólidos 
urbanos, conforme preconiza o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos – PNRS, 
que estima a geração dos RCC, em relação aos RSU, de 50 a 70%. Ou seja, 
será adotado a quantidade diária per capita, para fins de estimativas do 
prognóstico a quantidade de 0,51 Kg/habitante.dia de RCC. 

Para os resíduos abaixo listados o município também não dispõe de dados 
de geração: 

 Resíduos de varrição, poda, capina e roçagem;  
 Resíduos de demolição e volumosos;  
 Resíduos de agrossilvopastoris – orgânicos e inorgânicos;  
 Resíduos especiais (lâmpadas, pilhas e baterias, pneus,  

eletroeletrônicos e óleo vegetal usado), e  
 Resíduos de mineração.  

 
 
5.2.1 – CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para a elaboração da Caracterização e Diagnóstico da gestão dos resíduos 
sólidos, assim como o prognóstico de ações futuras, é de fundamental 
importância o conhecimento das características qualitativas e quantitativas 
dos resíduos sólidos coletados pelo serviço de limpeza urbana. 

A estimativa para os valores médios de caracterização de resíduos sólidos 
no Brasil, segundo estimativas do Ministério do Meio Ambiente é mostrada 
na tabela 11 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Produção (kg/ano) 2010* 2011 2012
MÉDIA  DIÁRIA 56,39 55,67 66,64
MÉDIA MENSAL 1692 1670 1999,2
TOTAL/ANO 20300 22040 23990

GERAÇÃO DE RSS DE CASIMIRO DE ABREU

* No ano de 2010 somente os seis últimos 06 meses possuem dados,
 sendo o Total anual extrapolado.
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Tabela 11 - Composição Gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil.

Fonte: MMA (2010) 

Foram realizadas, pela equipe elaboradora do presente Plano, duas análises 
da Composição Gravimétrica dos RSU do município na área onde foi 
Unidade de Triagem e Compostagem do Ribeirão, onde, atualmente, está 
operando o transbordo dos resíduos a serem encaminhados à destinação 
final. O resultado das análises estão na tabela 12 a seguir. 

 

Tabela 12 - Composição Gravimétrica aproximada dos Resíduos Sólidos de Casimiro de 
Abreu. 

Componente Porcentagem Média (%) 
Matéria Orgânica 43,50 

Papel/Papelão 18,52 
Plástico Filme/Duro 20,52 

Vidro 1,40 
Metal Ferroso 1,65 

Metal não Ferroso 0,53 
Tecido 4,12 

Fralda descartável 7,53 
Embalagem tetra Pack 1,82 

Madeira 0,42 
Total 100,00 

Notas: ENCONTROU-SE 4 PILHAS "AAA" E UMA "AA". A amostra 01 possuía 
aproximadamente 0,8m3. A amostra 02 possuía aproximadamente 1,0m3. as análises foram 
realizadas numa quarta-feira a tarde. As análises foram realizadas na unidade de transbordo. 

Fonte: Macferr (2013). 

Em função dos resultados obtidos com as análises realizadas, as quais não 
retrataram a Composição Gravimétrica média do Brasil, foram adotados, 
para efeito de cálculos futuros no Prognóstico e nas Proposições, dados da 
composição média nacional, conforme dados do Ministério do Meio 
Ambiente. 
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5.3 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Coletar os resíduos sólidos domiciliares/comerciais “significa recolher o lixo 
acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo, mediante transporte 
adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual 
tratamento e à disposição final”.  A responsabilidade pela execução do 
serviço é das Prefeituras Municipais, podendo contratar outras empresas 
para operação através de contratos de concessão ou terceirização.  A coleta 
municipal deve estar limitada aos domicílios e estabelecimentos comerciais 
que geram até 60 quilogramas ou 120 litros de resíduos por dia. Os 
chamados grandes geradores devem contratar serviços de coleta e 
transporte independente da coleta convencional. Os principais aspectos que 
influenciam na coleta de resíduos são: tipo de caminhão coletor, guarnição 
(equipe de operação), frequência e horário de coleta. 

5.3.1 - COLETA CONVENCIONAL 

Consiste na coleta dos resíduos comuns e rejeitos, tais como: papéis 
sanitários, restos de alimentos, oriundos das residências e comércios do 
município, quer sejam coletados porta a porta ou de forma indireta. Em 
Casimiro esta modalidade de coleta é realizada Porta a Porta, onde os 
munícipes disponibilizam os resíduos no passeio. 

5.3.1.1 - RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS 

A coleta e transporte de resíduos domiciliares são realizados por empresa 
terceirizada, através de contrato iniciado em 2010.  A empresa possui 10 
caminhões compactadores operando, com capacidade de 15 m³/cada, 
operados por dez motoristas e trinta ajudantes, tendo ainda na estrutura 
administrativa da empresa lotados em Casimiro de Abreu um Encarregado e 
um funcionário administrativo. 

Abaixo podemos observar tabela com as Rotas, Locais contemplados pela 
coleta e equipe operante. A freqüência de coleta é diária, exceto as 
localidades descritas no item 10 da tabela 13 abaixo. 
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Tabela 13 - Rotas de coleta de resíduos Domiciliares e Comerciais. 

ROTA LOCAIS MOTORISTA AUXILIARES 

01 Centro, Prainha, Praião, Vila Nova, Nova 
Barra, Peixe Dourado 1 

Leandro M. 
Ribeiro 

Beltoldo Junior, Ralf Reis, 
José Silva e Jair Roza 

02 

Peixe Dourado 2, Patrulha, Jardim 
Miramar, Loteamento dos Tigres, Palmital, 

Loteamento Parati, Loteamento Maria 
Turri, Fazenda Pedra Malhada, Fazendo 

Ventania, Vila Verde 

Pedro Paulo 
B. da Silva 

Renato Freitas, Nelson 
Pontes, Moises Lima e 

Samuel Lima 

03 
Centro, Prainha, Praião, Vila Nova, Nova 

Barra, Arroz 
Clovis M. 
Almeida 

José Santos, Anderson 
Freitas e Isac Berillo 

04(*) 
Centro, Prainha, Praião, Vila Nova, Nova 

Barra, Peixe Dourado 1 
Paulo Cesar J. 

Ferreira 
Remanejados em função 

da necessidade 

05 

Centro, Loteamento Bairro Chique, 
Loteamento Nossa Senhora da Saúde, 

Parte do Centro Antigo, Parte da Sociedade 
Fluminense, Loteamento Irmãos Ribeiro, 

Loteamento Pessoinha, Loteamento Hervan 
Muniz, Santa Tereza ou Santa Mônica, 
Bosque do Poeta, Santa Inês, Peres 

Gidalte, Village do Poeta, Loteamento 
Bairro Célio Sarzedas, Jardim Aparecida, 

Parque Vale do Indaiaçu 

João Jorge 
Schimidt 

Arildo Coelho, Jair Matos, 
Pedro Santos, Nilson 

Lecker 

06 

Centro, Rodoviária, Vista Alegre, Parque de 
Exposições, Sitio de Edgar do Carvão, BR 
101, Mirante do Poeta, Bairro Industrial, 

Loteamento Pedro Rattes, Rei dos Troncos, 
Banana Passas, Estrada da Rodoviária, 

Linha do Trem, Vale das Palmeiras 

Renato 
Coelho 

Paulo Coelho, Leandro 
Garcia e Marcos Lopes 

07 

Professor Souza, Rio Dourado, Bairro Rio 
São João, Fazenda Carioca, Visconde, 

Posta Pai e Filho, Posto Oásis, Boa 
Esperança 

Genecy Filho Leonardo Almeida, Joílson 
Souza e Leandro Silva 

08 

Maturana, Santa Ely, Extensão Santa Ely, 
Sítio Carrapato, Loteamento Irmãos 

Ribeiro, Pessoinha, Hervan Muniz, Parte do 
Maturana, Matinha, Loteamento Perimetral 

Leste, Loteamento São Sebastião, 
Loteamento Saulo Ramos 

Maurício Pinto 
da Silva 

Valmir Macedo, Erasmo 
Conceição e Alzemar 

Souza 

09 
Bairro Sociedade Fluminense Vale das 

Palmeiras, Centro Antigo, Nossa Senhora 
da Saúde, Primavera, Rodoviária 

Célio Roda da 
Silva 

Marcelo Lopes, Jorge 
Lopes, Tiago Silva e 

Rogério Pereira 

10 

Segunda: Ribeirão, Cachoeira, Área do Pai 
João, Sítio do Wagner, Sítio Santa Luzia. 
Terça: Ribeirão, Campos Elísios, Santa 

Luzia, Santa Helena, Quilombo. 
Quarta: Ribeirão, Matundo, Área do Pai 

João, Sítio do Wagner. 
Quinta: Cascata, São Romão, Fazendinha, 

Córrego da Luz, Barra do Sana, 
Condomínio Tio Sergio, Escola Agrícola. 
Sexta: Campos Elíseos, Quilombo, Sítio 

Wagner, Sítio Santa Luzia. 
Sábado: Cascata, São Romão, Fazendinha, 

Alessandro 
Moraes 

Márcio Silva e Pedro 
Coutinho 



 

38 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

Condomínio Santa Helena, Escola Agrícola, 
Varjão. 

(*) Rota realizada nos períodos de feriados e festividades. Fonte: PMCA (2013). 

 

5.3.1.2 – RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÕES – RCD 

As Resoluções Nº 307/2002, 348/2004, 431/2011 e 448/2012 do CONAMA 
criaram instrumentos para a gestão dos resíduos da Construção Civil e de 
Demolições, definindo responsabilidades e deveres dos geradores desses 
resíduos. Também determina para os geradores a adoção, sempre que 
possível, de medidas que minimizem a geração e a sua reutilização ou 
reciclagem, ou ainda que os mesmos sejam reservados de forma segregada 
para posterior utilização. 

A Resolução CONAMA 448/2011, que altera a 307/2002, define que os 
municípios são obrigados a elaborar o Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, para disciplinar a gestão desses resíduos. 
Casimiro de Abreu, assim como boa parte dos municípios brasileiros, ainda 
não possui seu Plano, o que dificulta na definição de metas para o 
gerenciamento desses materiais. 

Atualmente, os RCC, em geral, são dispostos em frente às respectivas 
obras, para posterior coleta pela empresa responsável, juntamente com 
resíduos volumosos. Não há ainda um sistema de caçambas, privado ou 
público, disponível no município. 

Não existem dados da geração de resíduos de construção civil no município. 
Dessa forma, será considerado um valor percentual de 60% dos resíduos 
domiciliares/comerciais (percentual dado pelo Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos) para a definição dos parâmetros desse tipo de resíduo, ou seja, 
uma geração de 0,51 Kg/habitante.dia de RCC para efeito de cálculos 
futuros no Prognóstico. 

Atualmente, os RCC coletados têm duas destinações. Os resíduos de 
granulometria menor são temporariamente armazenados em pátio da 
Prefeitura para posterior aplicação in natura nas estradas vicinais do 
município. Os que apresentam granulometria maior são dispostos no Polo 
de Processamento de Resíduos, área própria e devidamente licenciada pelo 
Instituto Estadual de Ambiente. 

5.3.1.3 – RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS 

Atualmente o RSS é coletado por um veículo da Prefeitura Municipal e o 
mesmo é encaminhado ao aterro sanitário Dois Arcos para inertização e 
aterramento posterior. Entretanto, a administração pública notificou os 
geradores para que a partir de 01/01/2014 os mesmos dêem destinação 
final adequada aos RSS’s, obedecendo ao disposto nas Resoluções ANVISA 
Nº 306/2004 e CONAMA Nº 358/2005. 
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5.3.1.4 - EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca não possui uma estimativa da 
quantidade gerada desse material, pois o município não promove registros 
de recebimento de embalagens de agrotóxicos. Entretanto a Prefeitura 
Municipal esta construindo um local para recebimento de embalagens de 
agrotóxicos devidamente tríplice lavadas para armazenamento temporário e 
posterior encaminhamento a local adequado. 

5.3.2 - COLETAS DE RESÍDUOS ESPECIAIS 

De acordo com a Lei n ° 12.305 de 02 agosto de 2010, que Institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o art. 33 preconiza que, são 
obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de:  

“I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros 
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, 
observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas 
em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  
§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e 
termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 
empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos a produtos 
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos 
demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e 
a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos 
gerados. 
 

O Decreto n° 7.404 de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu Capítulo III, da Logística 
Reversa, Seção II, determina os instrumentos e a forma de implantação da 
Logística Reversa: 

“Art. 15. Os sistemas de logística reversa serão implementados e 
operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos: 
I - acordos setoriais;  
II - regulamentos expedidos pelo Poder Público, ou,  
III - termos de compromisso. 
§ 1º Os acordos setoriais firmados com menor abrangência geográfica 
podem ampliar, mas não abrandar, as medidas de proteção ambiental 
constantes dos acordos setoriais e termos de compromissos firmados 
com maior abrangência geográfica.” 
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Destacam-se ainda, as seguintes observações abaixo descritas para o 
diferentes resíduos especiais: 

5.3.2.1 – PILHAS E BATERIAS 

Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a logística 
reversa, e a Política Estadual de Resíduos Sólidos, para pilhas e baterias, a 
Resolução CONAMA n° 401, de 4 de novembro de 2008, dispõe que:  

“Art. 4º Os estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados 
no art. 1º, bem como a rede de assistência técnica autorizada pelos 
fabricantes e importadores desses produtos, deverão receber dos usuários 
as pilhas e baterias usadas, respeitando o mesmo princípio ativo, sendo 
facultativa a recepção de outras marcas, para repasse aos respectivos 
fabricantes ou importadores. 

Art. 5º Para as pilhas e baterias não contempladas nesta Resolução, 
deverão ser implementados, de forma compartilhada, programas de coleta 
seletiva pelos respectivos fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e pelo poder público. 

Art. 6º As pilhas e baterias mencionadas no art. 1o, nacionais e importadas, 
usadas ou inservíveis, recebidas pelos estabelecimentos comerciais ou em 
rede de assistência técnica autorizada, deverão ser, em sua totalidade, 
encaminhadas para destinação ambientalmente adequada, de 
responsabilidade do fabricante ou importador.” 

Casimiro de Abreu ainda não implementou o acordo setorial necessário para 
promover a gestão adequada dos resíduos contemplados pela resolução 
acima citada (logística reversa), de modo a atender o preconizado em tal 
instrumento legal. Dessa forma as pilhas e baterias, atualmente, estão 
sendo descartadas junto ao “lixo comum”, o qual é coletado e destinado a 
aterro sanitário. As baterias automotivas tem retorno automático, pois na 
sua comercialização já é previsto a devolução ao fornecedor no ato da 
compra de novo produto. 

5.3.2.2 – PNEUS 

Dentro dos resíduos sólidos considerados especiais, destacam-se os pneus 
inservíveis. O descarte no meio ambiente causa danos, em especial à saúde 
pública, uma vez que poderá se constituir em criadouro de mosquitos tipo 
Aedis aegypti, transmissor do vírus da dengue. 

O gerenciamento dos resíduos de pneus, atingido o final de sua vida útil, 
compreende os procedimentos a seguir detalhados. 

O fluxo inicial seria a instituição de pontos de entrega (descarte) dos pneus 
encaminhando-os a um Centro de Gestão para agrupamento desses 
materiais fora de uso, e seu encaminhamento para devolução aos 
fabricantes, de acordo com as exigências da Logística Reversa, contidas na 
Lei Federal nº 12.305/2010. Outra possibilidade é a recauchutagem ou  

 



 

41 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 

reciclagem, sendo que em Casimiro de Abreu existe recauchutagem de 
pneus para caminhonete e caminhões. 

Os pneus inservíveis de Casimiro de Abreu são coletados e armazenados 
temporariamente em local de armazenagem próximo ao transbordo na 
região da onde ficava a antiga Unidade do Ribeirão. 

5.3.2.3 – ÓLEOS LUBRIFICANTES 

Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a logística 
reversa, para óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, o CONAMA 
n° 362, de 23 de junho de 2005, estabelece diretrizes para o seu 
gerenciamento, conforme a seguir exposto: 

“Art. 1º Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser 
recolhido, coletado e ter destinação final, de modo que não afete 
negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos 
constituintes nele contidos, na forma prevista nesta Resolução. 
Art. 5º O produtor, o importador e o revendedor de óleo lubrificante 
acabado, bem como o gerador de óleo lubrificante usado, são 
responsáveis pelo recolhimento do óleo lubrificante usado ou 
contaminado, nos limites das atribuições previstas nesta Resolução. 
Art. 6º O produtor e o importador de óleo lubrificante acabado deverão 
coletar ou garantir a coleta e dar a destinação final ao óleo lubrificante 
usado ou contaminado, em conformidade com esta Resolução, de forma 
proporcional em relação ao volume total de óleo lubrificante acabado 
que tenham comercializado. 
§ 1º Para o cumprimento da obrigação prevista no caput deste artigo, o 
produtor e o importador poderão:  
I - contratar empresa coletora regularmente autorizada junto ao órgão 
regulador da indústria do petróleo; ou  
II - habilitar-se como empresa coletora, na forma da legislação do órgão 
regulador da indústria do petróleo. 
§ 2º A contratação de coletor terceirizado não exonera o produtor ou 
importador da responsabilidade pela coleta e destinação legal do óleo 
usado ou contaminado coletado. 
§ 3º Respondem o produtor e o importador, solidariamente, pelas ações 
e omissões dos coletores que contratarem.” 

 

Os geradores de óleos lubrificantes são responsáveis pelo seu recolhimento 
e destinação final adequada. Portanto, é competência da administração 
municipal fiscalizar o cumprimento da legislação quanto a esses resíduos. 

5.3.2.4 – LÂMPADAS FLUORESCENTES 

De acordo com a Lei n ° 12.305 de 02 agosto de 2010, que Institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, o art. 33 preconiza que são 
obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, 
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos  
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resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes de:  

“... V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista;... Art. 15. Os sistemas de logística reversa serão implementados 
e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos: 
I - acordos setoriais;  
II - regulamentos expedidos pelo Poder Público, ou,  
III - termos de compromisso.” 
 

Em Casimiro de Abreu não há um acordo setorial para coleta de lâmpadas, 
que são acondicionadas e destinadas juntamente com os outros resíduos 
domiciliares/comerciais. É Importante ressaltar que cada lâmpada 
fluorescente contém, aproximadamente, 4 gramas de mercúrio como seu 
constituinte, o que mostra seu potencial de contaminação do meio 
ambiente. 

Atualmente, a coleta das lâmpadas fluorescentes e outras, vem sendo 
descartadas juntamente com os RDC, dispostas no caminhão compactador e 
após transbordo segue para destinação final em aterro sanitário. 

 5.3.2.5 – ELETROELETRONICOS E SEUS COMPONENTES 

Segundo relatório publicado pela ONU em 2010, o mundo já produz 40 
milhões de toneladas por ano de resíduos eletrônicos. O grande problema 
relacionado à disposição incorreta de resíduos eletrônicos está na elevada 
presença de metais pesados em sua composição. Os metais pesados estão 
presentes naturalmente no ambiente e são necessários em quantidades 
mínimas para a manutenção da vida, mas em grandes concentrações 
podem causar efeitos adversos. Atualmente com os avanços tecnológicos os 
equipamentos eletroeletrônicos não são apenas descartados no fim de sua 
“vida útil”, mas também porque se tornam obsoletos diante das novas 
tecnologias, aumentando a frequência e o volume de resíduos eletrônicos 
descartados.  Assim como para outros resíduos especiais, não há ainda um 
programa definido para coleta desses materiais em Casimiro de Abreu. 

5.3.3 - COLETA SELETIVA 

A Coleta Seletiva é uma das alternativas para a solução de parte dos 
problemas gerados pelos RSU, possibilitando melhor reaproveitamento dos 
materiais recicláveis e da matéria orgânica. Os demais materiais, não 
reaproveitáveis, chamados de rejeitos, encontram destinação adequada nos 
aterros sanitários ou em outra forma devidamente licenciada pelo órgão 
ambiental. 

Casimiro de Abreu não conta ainda, com um Programa de Coleta Seletiva 
para a Reciclagem. 

5.3.4 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 

A limpeza pública e o manejo de resíduos sólidos urbanos agrega os 
serviços chamados serviços públicos, os quais incluem: Varrição de vias e 
logradouros púbicos, Capina, Roçagem e Poda de árvores, praças e jardins.  
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Ainda nesse grupo incluem-se limpeza de Terminais Rodoviários, Mercados 
e feiras livres, portos e aeroportos (não existentes em Casimiro de Abreu), 
resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil e Resíduos 
Industriais.  

5.3.4.1 – VARRIÇÃO 

Os serviços de varrição são realizados por empresa terceirizada, a qual se 
denomina I Service Comercial, sendo a coleta e o transporte dos resíduos 
gerados de responsabilidade da empresa de outra empresa igualmente 
terceirizada denominada Construtora EGGER. A frequência da varrição é 
diária, porém não existem informações sobre a quantidade em km/dia 
varridos e nem a quantidade kg/dia de resíduos gerados diariamente. 

Os resíduos da varrição são destinados ao Polo de processamento de 
Resíduos. 

5.3.4.2 – PODA E CORTE DE ÁRVORES, CAPINA E ROÇAGEM 

Os serviços de poda e corte de árvores, capina e roçagem são realizados 
pela empresa I Service Comercial, sendo a coleta e o transporte dos 
resíduos gerados de responsabilidade da empresa Construtora EGGER. A 
frequência de coleta de galhos é realizada quando necessário, sendo que 
entre 2010 e 2012 foram podadas e cortadas 4120 árvores.  No período de 
agosto a dezembro de 2012 foram podadas 119 árvores e cortadas 63 
árvores, sendo que no período chuvoso (novembro a março), em função 
dos fortes ventos, a necessidade de corte e poda é maior. 

Os resíduos da Poda e Corte, Capina e Roçagem são destinados ao Polo de 
processamento de Resíduos. O material mais grosseiro (toros e galhos) é 
doado em troca da retirada do material, sem remuneração. O material mais 
fino (gravetos e folhagem em geral) é triturado por maquina especifica para 
tal atividade e doado aos agricultores do município para usos diversos, mas 
principalmente para servir de cobertura morta nas culturas ou 
compostagem. 

5.3.4.3 - LIMPEZA DE FEIRAS-LIVRES 

Atualmente, no município de Casimiro de Abreu ocorrem somente duas 
feiras livres, uma na sede do município e outra no distrito de Barra de São 
João. 

Os resíduos provenientes da realização de feiras livres são geridos como 
resíduos público de varrição, a qual é realizada após o término da 
comercialização dos produtos, ou seja, após o término da feira livre. 

5.3.4.4 - LIMPEZA DE RIOS 

O município realiza a limpeza dos cursos d’águas coletando com 
embarcação terceirizada os resíduos encontrados nos leitos dos rio, 
notadamente no rio São João e Indaiaçú, e os destina como resíduo sólido 
domésticos. 
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5.3.4.5 – RESÍDUOS DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS, PORTOS E 
AEROPORTOS 

Os resíduos do Terminal Rodoviário existente no distrito sede de Casimiro 
de Abreu são coletados por empresa terceirizada e tratados como os 
resíduos domiciliares. No município não existe portos e aeroportos. 

5.3.5 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

Existe registro de pequena atividade industrial no Município de Casimiro de 
Abreu e consequentemente a geração de resíduos sólidos classificados como 
perigosos, Classe – I é muito baixa, sendo de responsabilidade do gerador 
toda a gestão compreendendo coleta, transporte e destinação final 
adequada.  A fiscalização dessas atividades poluidoras fica a cargo do INEA, 
sendo que para o transporte desse tipo de resíduos é necessário um 
manifesto de resíduos. 

5.3.6 – RESÍDUOS DA MINERAÇÃO 

Não há registros de geração de resíduos de mineração no município.   Existe 
lavra de saibro para diversos usos, principalmente em aterros, porém não 
ocorre geração de resíduos. 

5.3.7 – RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS 

A limpeza e coleta dos resíduos sólidos comuns nos cemitérios do município 
é feita por empresa terceirizada e sua destinação final é igual aos demais 
RSU,s coletados no município. O município não possui atualmente um 
“Plano de Gerenciamento de Resíduos Gerados nos Cemitérios Municipais”. 

Para entendimento do que são os resíduos cemiteriais, classificados 
conforme a Norma ABNT NBR 10004:2004 segue a necessária descrição: 

  Classe I – Perigosos: 

o Resíduos de Exumação: provenientes dos esquifes, constituídos de 
madeira, metais, plásticos, vidros, couro, borracha e roupas em 
geral, que apresentam risco potencial a saúde pública e ao meio 
ambiente devido a presença de agentes biológicos, nos termos da 
Resolução CONAMA 358/05; 

 Classe II-A (Não Perigoso e Não Inerte): 

o Resíduos de Vegetação: provenientes da capina, roçagem, varrição 
de folhagens, poda, coroas de flores, tufos de flores, cruzes de flores 
e gramíneas em geral;  

o Resíduos Sólidos Urbanos - RSU: provenientes das instalações 
administrativas, cozinha, banheiros, etc; 

 Classe II-B (Não Perigoso e Inerte): 

o Resíduos de Construção e Demolição (entulho): restos de cimento, 
areia, tijolos, pedras, metais e outros, em sua maioria decorrentes  
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da atividade de construtores credenciados, pequenas reformas em 
túmulos e serviços de conservação das necrópoles; 

 Recicláveis: embalagens, copos plásticos de água e café e resultantes 
de atividades administrativas, como papéis, plásticos, vidros e metais. 

5.3.8 – RESÍDUOS DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DE 
ESGOTOS 

As Estações de Tratamento de Água – ETA’s, e de esgotos - ETE’s  
produzem lodo, os quais devem ser destinados à aterro sanitários. 
Atualmente... 

5.3.9 - RESÍDUOS DE DESENTUPIMENTOS DE BUEIROS E GALERIAS 
E FOSSAS 

Realizado sob controle da prefeitura sendo os resíduos encaminhados para o 
aterro Dois Arcos. 

5.3.10 - RESÍDUOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS POLÍTICAS 

Tratado como resíduo urbano, tal como o de varrição sendo encaminhado 
para o Aterro de Dois Arcos. 

5.3.11 - RESÍDUOS RADIOLÓGICO-RADIOATIVOS 

Em função da periculosidade que impede o seu reaproveitamento, os 
resíduos radioativos constituem, na realidade, rejeitos. O seu manejo, 
tratamento e destinação, pela importância que detém, obedecem ao 
comando da legislação federal, sendo material de cuidado e 
responsabilidade originária da Comissão Nacional de Energia Nuclear – 
CNEN, autarquia federal vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. O 
resíduo tem normatização pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear, 
mediante a Resolução CNEN-NE-6.05 – Gerência de Rejeitos em Instalações 
Radiativas, e que os rejeitos radioativos precisam ser tratados, antes de 
serem liberados para o meio ambiente, se for o caso. 

5.3.12 – RESÍDUOS DE DRAGAGENS DE RIOS E CÓRREGOS 

Este serviço é realizado pelo INEA. 

5.3.13 – VOLUMOSOS 

Estes resíduos compreendem geladeiras, maquinas de lavar e secar, 
televisores, sofás, móveis em geral, colchões, etc para os quais a prefeitura 
ainda não tem uma coleta específica. Atualmente esses resíduos são 
dispostos no passeio público pela população, e a Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, através de empresas terceirizadas faz o 
recolhimento, tão logo sejam descartados pela população. Esses resíduos 
são encaminhados ao Pólo de Processamento de Resíduos. 
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5.3.14 - ÓLEO DE COZINHA USADO 

Apesar de constituir um problema ambiental grave quando a destinação de 
óleo de cozinha usado é feita na rede coletora de esgoto ou de águas 
pluviais, diretamente no solo, em rios, córregos ou lagoas, ainda é uma 
prática comum, em todo o país, fruto em parte da falta de informação da 
população bem como da falta de locais de destinação adequados. 

Em Casimiro de Abreu não existe um programa de coleta de óleo usado 
voltado para os domicílios. Entretanto, os grandes geradores, entre eles 
bares, restaurantes, hotéis e instituições públicas dão destinação adequada, 
através de empresa especializada e devidamente licenciada. 

5.4 - UNIDADES DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

Atualmente o município não dispõe de unidades de tratamento e de área 
para destinação final dos resíduos sólidos coletados. Os RSU são coletados 
em caminhões compactadores e transportados até a antiga Unidade de 
Triagem e Compostagem, hoje operando apenas como área de transbordo, 
onde os RSU são dispostos em carretas e transportados ao aterro sanitário 
Dois Arcos, localizado no município de São Pedro da Aldeia, distante, 
aproximadamente, 70 km da sede do município de Casimiro de Abreu. 

5.5 – PASSIVOS AMBIENTAIS 

Casimiro de Abreu conta com duas áreas consideradas como passivos 
ambientais provenientes de lançamento de resíduos sólidos a céu aberto, 
lixões.   Uma delas, na área da Unidade Ribeirão e outro na área da 
chamada Unidade Vila Verde, sendo que estes vazadouros foram 
desativados em maio de 2010, quando a partir de então o município de 
Casimiro de Abreu começou a destinar seus resíduos para aterros sanitários 
devidamente licenciados localizados em outros municípios. 

Importante ressaltar que este tema está sendo tratado pela PMCA, onde já 
foi realizado um estudo para a remediação das antigas áreas de disposição 
e no momento estão aguardando Parecer Técnico dos órgãos competentes 
para promover a subsequente licitação para a execução da remedição 
conforme foi estabelecido no estudo existente, ou conforme parecer técnico 
dos órgãos competentes. Dessa forma, este tema não será contemplado no 
presente trabalho. 

5.6 – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Em Casimiro de Abreu existem projetos e ações de Educação Ambiental.  As 
escolas abordam questões relacionadas ao meio ambiente e aos problemas 
ambientais através de uma equipe de Educação Ambiental da SMMADS. No 
entanto, esse processo é deficiente, devido ao número reduzido de 
educadores e à falta de capacitação continuada. 
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5.7 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS CATADORES 

 Casimiro de Abreu atualmente quase não possui catadores, sejam formais 
ou informais, uma vez que a Unidade de Triagem e Compostagem fora 
desativada. O que foi observado na visita técnica realizada, é que os poucos 
funcionários lotados na unidade de transbordo, nas horas vagas, 
promovem, em pequena escala, uma separação de “pet’s” da massa de 
“lixo” para retirada de terceiros, visando uma melhoria na renda. Existe 
também alguns “sucateiros” que retiram das ruas eletrodomésticos e 
demais “ferrosvelhos” encontrados nos logradouros. 

5.8 - ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS 

O Município de Casimiro de Abreu não conta com Associações/Cooperativas 
organizadas, legalizadas e/ou licenciadas para atuar e operar na triagem 
dos resíduos municipais uma vez que a atividade encontra-se paralizada. 

5.9 - DEPÓSITOS, APARISTAS E SUCATEIROS  

O município conta com pequenos depósitos de sucateiros informais que 
trabalham de forma desordenada, porém, que podem agregar muito valor 
aos resíduos com a reciclagem. 

5.10 - INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM E BENEFICIAMENTO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS 

As informações obtidas foram através da Associação dos Recicladores do 
Estado do Rio de Janeiro – ARERJ, sendo uma entidade que representa e 
defende os interesses de todas as empresas de reciclagem do estado 
através do Instituto Estadual do Ambiente – INEA. Ver relação no Caderno 
Conceitual – Resíduos Sólidos.  Exceto empresas de recauchutagem de 
pneus o município de Casimiro de Abreu não possui entidades direcionadas 
à reciclagem atualmente. 

5.11 - O CONTROLE DOS GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS, 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
E RESÍDUOS ESPECIAIS 

Em atendimento ao inciso XVI do artigo 19 da Lei 12.305/2010 (Lei da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos) apresentamos o diagnóstico e os 
meios utilizados pela municipalidade no controle e fiscalização da 
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de que 
trata o artigo 20 da citada Lei. 

Nos termos da lei federal de 2010, devem elaborar Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos os geradores de: resíduos de serviços 
públicos de saneamento básico; resíduos industriais; resíduos de 
prestadores de serviço de saúde; resíduos de mineração; resíduos de 
estabelecimentos comerciais e de serviço que gerem resíduos perigosos e 
grandes volumes, resíduos de empresas de construção civil, resíduos de 
aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários. 
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Em Casimiro de Abreu, nenhum desses geradores possuem Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de suas atividades, impossibilitando 
assim a municipalidade de exercer o controle e fiscalização da execução dos 
mesmos. 

5.12 - SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA 

A Lei Nº 11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, 
em seu Capítulo VI – Dos Aspectos Econômicos e Sociais, o Art.29 define 
que: 

“Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços: 
II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou 
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 
prestação de serviços ou de suas atividades;  
§ 1º - a instituição de tarifas, preços públicos e taxas para os serviços 
de saneamento básico observará as seguintes diretrizes:  
I – prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à 
saúde pública;  
II – ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos 
serviços;  
III – geração dos recursos necessários para realização dos 
investimentos,        objetivando o cumprimento das metas e objetivos 
do serviço;  
IV – inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;  
V – recuperação dos custos incorridos na prestação do serviços, em 
regime de eficiência ;  
VI – remuneração adequada do capital investido pelos prestadores de 
serviços;  
VII – estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis 
com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na 
prestação dos serviços, e,  
VIII – incentivo à eficiência dos prestadores de serviços.  
§ 2º - Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os 
usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou 
escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços.   
Vários fatores poderão ser levados em consideração na remuneração e 
cobrança dos serviços públicos. Também subsídios poderão ser aplicados 
de forma direta, tarifária ou ainda internos.  
Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar 
em conta a adequada destinação dos resíduos coletados, podendo 
considerar o nível de renda da população da área atendida, as 
características dos lotes urbanos, o peso e volume médio coletado por 
habitante ou por domicilio.” 

 

Também a mesma Lei, no seu Art. 2º - VII estabelece a eficiência e 
sustentabilidade econômica, como um dos princípios fundamentais. 
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a)  Receitas 

Segundo o Capitulo IV, Seção I, art. 236 do Código Tributário Municipal é 
prevista a cobrança da Taxa de Serviços Diversos, que abrange a coleta e 
remoção de lixo dos imóveis, limpeza e conservação dos logradouros 
públicos, assim como a coleta e remoção diversas. A tabela 14 a seguir 
mostra os valores em UFIMCA´s previstos. 

Tabela 14 – Dados das taxas previstas no código tributário do município

 
Fonte: Código Tributário de Casimiro de Abreu 

 

O valor arrecadado com a Taxa de Resíduos Sólidos Domésticos é vinculado 
ao IPTU. 
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b)  Despesas  

Apresentam-se a seguir as despesas estimadas com valores de 2010/2011 
(Tabela 15): 

Tabela 15 - Despesas com serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza Urbana 
(Valores estimados com dados do SINIS e PMCA). 

Despesas com serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 
Serviço Empresa Valores (R$/ano) 

Coleta e transporte de resíduos 
sólidos urbanos 

domiciliares/comerciais 

EGGER 
(2010/2011) 

R$ 4.029.045,09 (34,42% 
do total) 

Coleta e transporte de resíduos de 
serviço de saúde - RSS 

SUGA TUDO 
(2010/2011) R$ 74.340,00 

Transporte de resíduos sólidos 
urbanos domiciliares/comerciais 

CECIL 
(2010/2011) 

R$ 766.190,74 

Tratamento do resíduos de serviço 
de saúde - RSS 

SUGA TUDO 
(2010/2011) R$ 74.340,00 

Aterramento de resíduos sólidos 
urbanos no Aterro Sanitário Dois 

Arcos ---- 25,66 toneladas/dia x 365 
dias x R$ 55,65/tonelada 

DOIS ARCOS 
(2010/2011) R$ 521.212,34 

Manutenção de Parques e Jardins 
EGGER 

(2010/2011) Não informado 

Varrição Capina, Roçagem e Poda 
EGGER 

(2010/2011) 
R$ 5.766.146,45 (49,26% 

do total) 
Total                                                     R$ 11.705.534,82 (11,64% do orçamento) 

Despesa em 2010 segundo TCE-RJ (2011): R$ 163.138.321,00. Fonte: SNIS 
(2012)/PMCA (2013) 

 

Comparando-se as receitas e as despesas, obtém-se aproximadamente 
(Tabela 16): 

Tabela 16 - Balanço de Receitas e Despesas 
Receitas e despesas (2011) 

Total de Receitas 
(TRSD/ICMS) 

R$ 2.352.605,00 

Despesas R$ 11.705.534,82 
Déficit anual (-) R$ 9.352.929,82 

Fonte: SNIS (2012) e PMCA (2013) 

O balanço acima mostra que se não fossem os royalties do petróleo o 
município teria dificuldades para fazer a gestão do modo que esta 
funcionando atualmente.  Segundo SNIS, 2010, o custo médio anual 
brasileiro de manejo de resíduos sólidos é de R$ 73,48/habitante. Para a 
Região Sudeste é de R$ 73,04/habitante. Pelas informações do ano de 2010 
do SNIS, fornecidos pela Prefeitura de Casimiro de Abreu, o gasto per capta 
ficou em R$ 331,17/habitante. 

Deve-se levar em consideração que os custos médios apresentados no SNIS 
referem-se somente aos municípios que responderam ao questionário, o 
que representa 37,2% dos municípios brasileiros e 47,6% dos municípios da  
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Região Sudeste. Além disso, muitos desses locais não apresentam custo 
com aterramento de resíduos, destinando os mesmos em lixões ou aterros 
controlados, o que diminui significativamente o custo per capita.  

Considerando-se apenas as despesas com a coleta, transporte e destinação 
final dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais, obtêm-se (ver Tabela 17) 
o mostrado a seguir.  

Tabela 17 - Custo por habitante anual 
Despesa total R$ 5.316.448,17 

População urbana (IBGE 2010) 35.346 habitantes 
Custo por habitante R$150,41/hab.ano 

Fonte: SNIS (2012) e PMCA (2013) 

Levando em consideração apenas o custo de coleta de resíduos sólidos tem-
se um custo anual de R$113,99/habitante.ano para 2010/2011. 

5.13 - CARÊNCIAS E DEFICIÊNCIAS (AMEAÇAS) 

Pelo levantamento de dados para formulação do presente diagnóstico foram 
detectadas inicialmente as seguintes deficiência/carências – ameaças: 

 Crescimento sazonal significativo da população em épocas de 
veraneio; 

 Faltam Cadastro de Grandes Geradores, normatização do quantitativo 
caracterizante e responsabilização; 

 Falta de definição de Pontos de Entrega Voluntária e Locais de 
Entrega Voluntária; 

 Falta de um Programa bem estruturado de Coleta Seletiva de 
Resíduos Urbanos para a Reciclagem;  

 Falta de informações sobre diversos resíduos coletados, porém não 
quantificados, tais como: Resíduos de varrição, poda, capina, pneus, 
lâmpadas, vidros e outros; 

 Falta de um cadastro efetivo de catadores, carrinheiros, depósitos, 
aparistas, sucateiros e indústrias recicladoras;  

 Falta de definição da forma de entrega (condicionamento) dos 
resíduos sólidos ao sistema de coleta de maneira correta; 

 Falta de integração entre os diversos agentes dos órgãos municipais 
envolvidos com os resíduos sólidos;  

 Falta de estudo/plano/projeto para a coleta seletiva de materiais 
orgânicos para implantação do programa de compostagem, 
vermicompostagem e eventualmente bioenergia e/ou briquetagem;  

 Falta de definição dos acordos setoriais locais, regionais e estaduais 
para disciplinamento da logística reversa;  

 Falta de envio de dados completos ao SNIS, impossibilitando o acesso 
a recursos do Ministério das Cidades;  

 Falta de informações adequadas sobre a viabilidade econômica da 
gestão de resíduos; 

 Falta de um programa bem estruturado de educação ambiental 
voltada ao correto manejo dos resíduos sólidos pela população 
residente e sazonal.  
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5.14 - INICIATIVAS RELEVANTES 

Registram-se como iniciativas relevantes as seguintes ações: 

 Instalação do Conselho Municipal do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Casimiro de Abreu;  

 Elaboração da Agenda 21 Local de Casimiro de Abreu;  
 Envio dos resíduos a aterro sanitário possuidor de licença ambiental; 
 Implantação de sistema de triagem e compostagem, porém 

descontinuado ao longo do tempo e atualmente desativado; 
 Trabalho de preservação das florestas da Mata Atlântica, 

especialmente com a criação de UC’s municipais; 
 Contratação de uma equipe para preparar o Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos. 
 

5.15 – SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

O Governo Federal mantém o Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento – SNIS, onde estão cadastradas as informações referentes ao 
diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos dos municípios que 
participam do sistema. Casimiro de Abreu participa do SNIS, porém com 
informações incompletas, conforme busca efetuada nos últimos dados 
disponibilizados em 2011. As informações, quando enviadas, transformam-
se em indicadores, os quais permitem a realização de estudos comparativos 
com outros municípios avaliando-se os indicadores próprios em busca da 
melhor gestão integradas dos resíduos sólidos municipais.  

Os dados devem ser atualizados anualmente, sendo esta atividade, de 
responsabilidade do município. O Fornecimento dos dados ao SNIS é 
obrigatório para acesso a recursos do Ministério das Cidades, sistemática 
iniciada em 2009, com emissão do respectivo Atestado de Regularidade. 

5.16 - LEGISLAÇÕES E NORMAS APLICÁVEIS 

O Município conta com a legislação Municipal, tendo também as leis federais 
e estaduais como parâmetro, sendo todas as principais legislações a seguir 
relacionadas: 

Legislação Federal 

 
 Constituição Federal de 1988; 
 Plano Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, de dezembro de 2008, 

preparado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, constituído 
pelo Governo Federal sob o Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007; 

 A Lei Nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional 
sobre Mudanças do Clima – PNMC; o Decreto Nº 7.390 do Executivo Federal 
de 09/12/2010; 

 Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos e altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

 Lei Nº 11.445, de 5 JANEIRO de 2007 -  Estabelece diretrizes nacionais para 
o saneamento básico e altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979,  
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8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 
de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978. 

 Estatuto das Cidades - Lei Federal n.º 10.257; 
 Lei nº 9.974, de 06 de junho de 2000 – Altera 7.802/89 relacionada a 

agrotóxicos e dá outras providências; 
 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 – Institui a Política de Educação 

Ambiental. 
 Lei nº 9.605, de 28 de abril de 1998 – Dispõe sobre as sanções penais e 

administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 
e dá outras providências; 

 Lei Federal n.º 11.346/2006; 
 Decreto Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975 – Dispõe sobre o controle de 

poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais; 
 Decreto Lei nº 6.942, de 18 de agosto de 2009 – Institui o Biênio Brasileiro 

do Saneamento; 
 Resolução CONAMA nº 2, de 22 de agosto de 1991 – Estabelece que as 

cargas deterioradas, contaminadas, fora de especificação ou abandonadas 
são tratadas como fonte especial de risco ao meio ambiente; 

 Resolução CONAMA nº 6, de 19 de setembro de 1991 –  Desobriga a 
incineração ou qualquer outro tratamento de queima de resíduos sólidos 
provenientes dos estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos, 
ressalvados os casos previstos em lei e acordos internacionais; 

 Resolução CONAMA nº 5, de 05 de maio de 1993 – Dispõe sobre normas 
mínimas para tratamento de resíduos sólidos oriundos de saúde, portos e 
aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários; 

 Resolução CONAMA nº 37, de 30 de dezembro de 1994 - Dispõe sobre as 
definições e classificações sobre os tipos de resíduos sólidos e dá diretrizes 
para a circulação de resíduos perigosos no Brasil; 

 Resolução CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996 – Dispõe sobre o 
movimento transfronteiriço de resíduos; 

 Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997 – Dispõe sobre o 
processo de Licenciamento Ambiental, e estabelece a relação mínima das 
atividades ou empreendimentos sujeitos a este Licenciamento, estando 
entre eles o tratamento e/ou disposição de resíduos sólidos urbanos, 
incluindo aqueles provenientes de fossas; 

 Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999 – Dispões sobre o 
descarte e o gerenciamento adequados de pilhas e baterias usadas, relativo 
a coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final; 

 CONAMA nº 275/ 2001 tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a 
coleta seletiva; 

 Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999 – Obriga os 
fabricantes e importadores de pneumáticos a coletar e dar destinação final 
ambientalmente adequada aos pneus inservíveis existentes no território 
nacional, seguindo a proporção definida nesta resolução; 

 Resolução CONAMA nº 283, de 12 de julho de 2001 – Atualiza e 
complementa os procedimentos contidos na Resolução CONAMA 05/93 
(resolução que estabelece que os medicamentos impróprios para consumo, 
ou com prazo de validade vencidos, serão devolvidos aos fabricantes e 
define o prazo de 12 meses para que os mesmos introduzam os 
procedimentos para operacionalizar o sistema de devolução); 

 Resolução CONAMA nº 301, de 21 de março de 2003 – Altera dispositivos da 
Resolução CONAMA nº 258, de 26/08/99; 

 Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 –  Estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos sólidos de construção 
civil; 
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 Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 – Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;  
 Resolução CONAMA nº 348, de 16 de agosto de 2004 - Inclui o amianto na 

classe de resíduos perigosos; 
 Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005 – Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos de serviço de saúde; 
 CONAMA 362/2005 de óleo lubrificante usado ou contaminado; 
 Resolução CONAMA nº 401, de 04 de novembro de 2008 – Revoga a 

Resolução 257/99 – Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os 
critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e 
dá outras providências; 

 CONAMA 401/2008 e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no 
território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento e dá 
outras providências. 

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

 Resolução CONAMA nº 431, de 24 de maio de 2011 – Estabelece nova 
classificação para o gesso; 

 Resolução ANVISA nº 306, de 07 de dezembro de 2004 – Dispõe sobre o 
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de 
saúde; 

 Portaria RDC 304 da ANVISA; 
 Guia de Procedimentos aos Órgãos Municipais para Gestão e Manejo dos 

Resíduos da Construção de Obras Públicas; 
 Decreto Federal nº 5.940, de 25 de outubro de 2006 – Institui a separação 

dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 
destinação às cooperativas; 

 Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 – Regulamenta a Lei nº 
11.107, de 06/04/05, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 
consórcios públicos; 

 Lei Complementar 1.025, de 07/12/2007; 
 Decreto 52.455, de 07/12/2007; 
 Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010 – Regulamenta a Lei 

Federal nº 11.445/2007; 
 Decreto Federal nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010 – Regulamenta os 

artigos 6º, 11º e12º da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que 
institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (2010); 

 Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010 – Regulamenta a Lei 
12.305, de 2 de agosto de 2010; 

 Decreto Federal nº 7.405, de 23 de dezembro de 2010 – Institui o Programa 
Pró Catador; 

 Decreto 5.940 de 2006, que descartados pelos órgãos e entidades da 
administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis, e dá outras providências; 

 Portaria do Ministério do Interior nº 53 de 01 de março de 1979 – Dispõe 
sobre os problemas oriundos da disposição dos resíduos sólidos; 

 Portaria IBAMA nº 45, de 29 de junho de 1995 – Constitui a Rede Brasileira 
de Manejo Ambiental de Resíduos  - REBRAMAR, integrada à Rede Pan 
Americana de Manejo Ambiental dos Resíduos  - REPAMAR, coordenada a 
nível América Latina e Caribe pelo Centro Pan Americano de Engenharia 
Sanitária e Ciências Ambientais – CEPIS; 
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 Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA para os     
     resíduos tecnológicos; 
 Resolução CNEN-NE-6.05 – Gerência de Rejeitos em Instalações Radiativas; 
 Portaria Normativa do IBAMA nº 1.197, de 16 de julho de 1990 – Dispõe 

sobre a importação de resíduos, sucatas, desperdícios e cinzas; 
 Portaria CVS nº 21, de 10/09/2008; 
 Portaria IBAMA nº 113, de 25 de setembro de 1997 – Obriga ao registro no 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras de 
Recursos Ambientais, as pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a 
atividades potencialmente poluidoras e/ou a extração, produção, transporte 
e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, 
assim como de minerais, produtos e subprodutos da fauna, flora e pesca; 

 Portaria MME-MMA nº 1, de 29 de julho de 1999 – Declara responsáveis pelo 
recolhimento de óleo lubrificante usado ou contaminado, o produtor, o 
importador, o revendedor e o consumidor final de óleo lubrificante acabado; 

 Lei Federal nº 12.305/10, para resíduos cemiteriais; 
 ABNT NBR 15115 – Classificação de agregado reciclado; 
 ABNT NBR 15116 – Uso de agregado reciclado – pavimentação e concreto 

sem função estrutural; 
 NBR 10004 - Classificação dos resíduos sólidos 
 NBR 11174 - Armazenamento de resíduos classes II inertes. 
 NBR ISO 12235 
 NBR 12809 - Manuseio de resíduos de serviços de saúde 
 NBR 12235 - Armazenamento de resíduos per 
 NBR 13221 - Transporte de resíduos 
 A3P - Agenda ambiental na administração pública; 

 

Legislação do Estado do Rio de Janeiro 

 

 Lei nº 1.356, de 03 de outubro de 1988 – Dispõe sobre os procedimentos 
vinculados à elaboração, análise e aprovação dos estudos de impacto 
ambiental; 

 Lei nº 1.561, de 09 de novembro de 1989 – Obriga o uso de sacos ou 
recipientes coletores de lixo ao lado de barracas, estantes ou carroças, para 
o recolhimento de materiais inservíveis, provenientes da comercialização; 

 Lei nº 1.831, de 6 de julho de 1991 – Cria a obrigatoriedade das escolas 
públicas  à coleta seletiva do lixo no Estado do Rio de Janeiro; 

 Lei nº 2011, de 10 de julho de 1992 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
implementação de programa de redução de resíduos; 

 Lei nº 2.060, de 28 de janeiro de 1993 – Dispõe sobre a coleta de lixo 
hospitalar e dá outras providências; 

 Lei nº 2.419, de 20 de julho de 1995 – Cria, em áreas administradas pelo 
Estado e pelos Municípios, depósitos para o recolhimento de lixo reciclável, 
mediante convênios firmados com as companhias de limpeza urbana, 
municipais ou suas contratadas e dá outras providências; 

 Lei nº 3.007, de 09 de julho de 1998 – Dispõe sobre o transporte, 
armazenamento e queima de resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro; 

 Lei nº 3.009, de 13 de julho de 1998 – Proíbe o despejo de lixo em locais 
públicos e dá outras providências; 

 Lei nº 3.183, de 28 de janeiro de 1999 – Autoriza o poder executivo a criar 
normas e procedimentos para o serviço de coleta e disposição final de pilhas 
no Estado do Rio de Janeiro; 
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 Lei nº 3.316, de 09 de dezembro de 1999 – Autoriza o poder executivo a 

implantar sistema de tratamento de resíduos sólidos dos serviços de saúde e 
dá outras providências; 

  Lei nº 3.325, de 17 de dezembro de 1999 – Dispõe sobre a Educação 
Ambiental, institui a Política Estadual de Educação Ambiental, cria o 
Programa Estadual de Educação Ambiental e complementa a Lei Federal nº 
9.795/99 no âmbito do Estado do Rio de Janeiro; 

 Lei nº 3.369, de 07 de janeiro de 2000 – Estabelece normas para a 
destinação final de garrafas plásticas e dá outras providências;  

 Lei nº 3.467, de 14 de setembro de 2000 - Dispõe sobre as sanções 
administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado 
do Rio de Janeiro, e dá ouras providências; 

 Lei nº 3.935, de 06 de setembro de 2002 – Autoriza o poder executivo 
estadual a conceder prêmios para os municípios que tratam adequadamente 
o lixo por eles produzido; 

 Lei nº 4.191, de 30 de setembro de 2003 – Dispõe sobre a Política Estadual 
de Resíduos Sólidos e dá outras providências. 

 

Legislação do Município de Casimiro de Abreu 

 
 Lei Orgânica, de 01 de abril de 1990; 
 Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 025, 03 de abril de 2012; 
 Lei nº 622, de 28 de junho de 2001 – Estabelece a estrutura Administrativa 

e atribuições; 
 Lei nº 024, de 13 de dezembro de 1997 – Código de Posturas; 
 Lei nº 023, de 14 de outubro de 1993 - Código Tributário; 
 Lei nº 049, de 05 de outubro de 1979 - Código de Obras; 
 Lei Complementar nº 841, de 12 de dezembro de 2003 - Dispõe sobre o 

Imposto Sobre Serviços; 
 Lei nº 1352, de 04 de março de 2010 – Institui o Código Ambiental e dá 

outras providências; 
 Lei nº 1185, de 12 de fevereiro de 2008 – Institui o Conselho de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
 Lei 045, de 05 de outubro de 1979 – Dispõe sobre o Plano de 

Desenvolvimento Físico-Territorial; 
 Lei nº 046, de 05 de outubro de 1979 – Delimita o perímetro urbano e 

expansão urbana do 1º, 2º e 3º Distritos; 
 Lei nº 047, 05 de outubro de 1979 – Dispõe sobre o Zoneamento; 
 Lei nº 048, de 05 de outubro de 1979 – dispõe sobre o parcelamento do solo 

e dá outras providências; 
 Lei nº 049, de outubro de 1979 – Dispõe sobre as construções. 
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6.0 - PROGNÓSTICOS E FORMULAÇÃO DE CENÁRIOS DAS 
NECESSIDADES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
6.1 - INTRODUÇÃO 
 
Para a construção de cenários adequados ao planejamento no setor de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos é necessário que se faça a definição de metas 
para adequação e ampliação do acesso aos serviços existentes no município. 
  
Cabe ressaltar que as etapas de elaboração do Prognóstico envolvem a 
definição de metas e objetivos para a criação ou adequação da estrutura 
municipal para o planejamento, além das questões relacionadas a prestação 
de serviços, regulação, fiscalização, o controle social, a assistência técnica e, 
quando for o caso, a promoção da gestão associada, via convênio de 
cooperação ou consórcio intermunicipal, para o desempenho de uma ou mais 
destas funções. 
 
Referente aos Resíduos Sólidos, com o advento da Lei Federal n° 12.305/2010 
definiram-se objetivos mais específicos, apresentados logo a seguir, relativos 
ao Artigo 7°: 
 

“I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 
II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos      sólidos, bem como disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos; 
III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e 
consumo de bens e serviços; 
IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 
limpas como forma de minimizar impactos ambientais; 
V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;  
VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o 
uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis 
e reciclados; 
VII - gestão integrada de resíduos sólidos; 
VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e 
destas com o         setor empresarial, com vistas à cooperação 
técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos; 
IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos; 
X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e 
econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços 
prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional 
e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 
XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, 
para: 
     a) produtos reciclados e recicláveis; 
     b) bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis 
com padrões de             
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        consumo social e ambientalmente sustentáveis; 
XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 
nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 
de vida dos produtos; 
XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do 
produto; 
XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental 
e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e 
ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e 
o aproveitamento energético; 
XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 

 
O mesmo documento define os objetivos específicos para cada setor do 
saneamento básico, que serão apresentados nos itens a seguir. 
 
6.1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Segundo o Ministério das Cidades, os objetivos específicos do gerenciamento 
dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são os 
seguintes: 
 
 resolver carências de atendimento, garantido o acesso à limpeza pública 

para toda a população e atividade produtiva; 
 implantar, melhorar ou adaptar a infraestrutura para tratamento, 

reciclagem e disposição final dos resíduos sólidos; 
 proteger e valorizar os mananciais de especial interesse, com destaque 

para os destinados ao consumo humano; 
 aprofundar o conhecimento relativo a situações de interferência entre os 

resíduos sólidos e demais sistemas de saneamento; 
 reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental. 
 
6.2 - CONSTRUÇÃO DE PROJEÇÕES POPULACIONAIS 
 
O estudo da dinâmica demográfica atual e futura é importante para o 
planejamento das ações que atenderão as demandas sanitárias em um espaço 
geográfico.  A elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos requer uma metodologia para análise dessa dinâmica demográfica no 
horizonte de vinte anos.  O objeto da demografia é a população humana no 
que se refere ao comportamento dos componentes que determinam seu 
volume, estrutura e crescimento. O conhecimento sobre esses componentes 
permite subsidiar processos de planejamento, de gestão e avaliação de 
políticas públicas. 
 
Com base na taxa de crescimento da população, percentual de incremento 
médio anual da população residente em determinado espaço geográfico, num 
período considerado, pode-se determinar a evolução populacional para este 
referido espaço, sendo possível estabelecer as suas demandas futuras no que 
diz respeito aos serviços de manejo de resíduos sólidos. 
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A partir da determinação das taxas de crescimento demográfico é possível 
subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação para adequação e 
funcionamento da infraestrutura sanitária, buscando atingir os princípios 
constantes da Leis Federais de base, que tem como premissa básica a 
universalização dos serviços de saneamento. 
 
A taxa média de crescimento populacional foi determinada a partir da análise 
da taxa de crescimento para os períodos compreendidos entre os intervalos 
de: 1970/1980; 1980/1991; 1991/2000; 2000/2010; 1970/1991; 1970/2010.   
Esses dados são mostrados na tabela 18 a seguir. 
 

Tabela 18 - Taxa geométrica de crescimento anual na Área de Influência. 

 
 

b) Projeção Populacional 
 
As projeções populacionais para o período de 20 (vinte) anos foram calculadas 
com base na taxa média de crescimento que melhor traduz o crescimento 
apresentado pelo município de Casimiro de Abreu no intervalo de tempo 
estudado. 
 
Devido à tendência dos municípios de pequeno porte em apresentar redução 
de sua população total, normalmente é definido um fator de redução a ser 
aplicado à taxa média de crescimento, a partir da melhor curva de tendência 
de crescimento observada para o município no período de estudo. 
 
c)  Determinação da População de Projeto 
 
A projeção da estimativa da população total utilizada para determinar as 
demandas no horizonte do Plano teve como base dados demográficos 
estimados para 2009 pelo IBGE e a proporção da contagem de 2007 sobre a 
estimativa utilizada. A esta população foi aplicada a taxa geométrica de 
crescimento, escolhida entre aquelas definidas para os diferentes períodos 
analisados como a que melhor traduz o crescimento populacional do 
município.  
 
6.2.1 - ESTUDO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE 
ABREU 
 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos de Casimiro de Abreu tem 
como horizonte o período de 20 anos (2014-2033) e para este período foram 
utilizados dados populacionais oficiais do IBGE referentes a recenseamentos, 
contagens e estimativas populacionais, com intervalo de tempo compreendido 
entre 1991 e 2010. 
 
No caso de Casimiro de Abreu existem vários estudos considerando as 
estatísticas tradicionais tipicamente utilizadas pelo IBGE, sendo que estes 
dados bem estudados e elaborados serão utilizados como base, porém  

MUNICÍPIO 1970/80 1980/91 1991/00 2000/10 1970/91 1970/10

Casimiro de 
Abreu

2,81 3,92 -4,6 4,79 2,2 1,73
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considerando ainda impacto do aumento populacional que deve ser 
impulsionado pelos grandes empreendimentos que estão em fases de 
implantação na região. 
 
6.2.2 - EVOLUÇÃO POPULACIONAL 
 
As taxas do IBGE mostram dados de forte crescimento não só de Casimiro de 
Abreu, como de outros municípios da região como pode ser visto nos gráficos 
07 e 08.   
 

 
Gráfico 07 - Taxa de crescimento levantados em censo. 

Fonte: IBGE (2010) 
 
 

 
Gráfico 08 - Taxa de crescimento da região. 

Fonte: IBGE (2010) 
 
As tabelas 19 e 20 a seguir mostram as estimativas realizadas para o 
município de Casimiro de Abreu e outros da região no ano de 2012, sendo  
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estes dados utilizados como base para definição da projeção da população de 
Casimiro de Abreu.   
 

Tabela 19 – Projeção da população total entre 2010 e 2030 para os municípios da 
região próxima a Casimiro de Abreu.  

 
Fonte: UFF (2012). 
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6.2.3 - PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA 
 
Para o cálculo da população total do município foi adotada a taxa de 
crescimento estabelecida no estudo anterior, considerando uma margem 
relativa à migração.  A tabela 20 a seguir mostra a projeção populacional 
considerada para o município de Casimiro de Abreu. 
 

Tabela 20 – Projeção estimada da população de Casimiro de Abreu 
Ano População Total Observação 
2000 22.152 Censo 2000 
2001 - - 
2002 23.703 Estimado 
2003 24.164 Estimado 
2004 25.502 Estimado 
2005 26.243 Estimado 
2006 26.978 Estimado 
2007 27.086 Estimado 
2008 29.811 Estimado 
2009 30.572 Estimado 
2010 35.347 Censo 2010 
2011 36.360 Estimado 

2012 - - 
2013 38.492 Estimado 

2015 41.212 Extrapolado 
2016 41.942 Extrapolado 
2017 42.684 Extrapolado 
2018 43440 Extrapolado 
2019 44209 Extrapolado 
2020 45.020 Extrapolado 
2021 45.642 Extrapolado 
2022 46.272 Extrapolado 
2023 46.910 Extrapolado 
2024 47.557 Extrapolado 
2025 48.236 Extrapolado 
2026 48.709 Extrapolado 
2027 49.186 Extrapolado 
2028 49.668 Extrapolado 
2029 50.155 Extrapolado 
2030 50.657 Extrapolado 
2031 51.154 Extrapolado 
2032 51.656 Extrapolado 
2033 52.162 Extrapolado 
2034 52.673 Extrapolado 
2035 53.250 Extrapolado 
2040 59.132 Extrapolado 

Fonte: Macferr(2013) 
 
 
Considerando que os novos empreendimentos estejam em operação em 2015, 
será considerada uma margem para atender as expectativa migratórias em 
função dos mega investimentos na região que terão certamente influência no  
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município de Casimiro de Abreu, ficando a estimativa populacional e produção 
de resíduos, como mostrado na Tabela 21 a seguir. 
 

Tabela 21 – Tabela base considerara para as projeções de resíduos de Casimiro de 
Abreu. 

Ano População Total Observação 
2013 38.492 ANO BASE 

2015 49.454 IMEDIATO 

2017 51.178 CURTO PRAZO 
2019 53.051 CURTO PRAZO 
2020 54.024 MEDIO PRAZO 
2025 57.883 MEDIO PRAZO 
2030 60.788 LONGO PRAZO 
2035 63.900 LONGO PRAZO 
2040 70.957 LONGO PRAZO 

Fonte: Macferr(2013) 
 
6.3 - DEMANDAS E PROJEÇÕES PARA GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
 
Após o desenvolvimento da projeção populacional para a área de 
planejamento das ações do PMGIRS, partiu-se para a construção das 
demandas por serviços de saneamento relativos a resíduos sólidos em 
Casimiro de Abreu. 
 
A demanda de produção de resíduos sólidos urbanos foi definida de acordo 
com a geração per capita de resíduos sólidos em Casimiro de Abreu, que é de 
0,85 kg/hab.dia para os resíduos domiciliares e comerciais, 2,0 Kg/1000 
habitante.dia para o resíduos de serviço de saúde e 0,51 Kg/habitante.dia 
para o resíduo de construção e demolição.  
 
Para as projeções de produção de resíduos sólidos urbanos, apresentadas nas 
Tabelas 22 a 25, foram calculadas as produções diária, mensal e anual de 
resíduos, em toda a área do município. 
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Tabela 22 – Projeção de geração de resíduos domiciliares e comerciais de 

Casimiro de Abreu. 

Ano 
População 

Total 

Produção de 
 Resíduos 

domiciliares e 
comerciais 

(t/dia) 

Produção de 
Resíduos 

domiciliares e 
Comerciais (t/mês) 

Produção de 
Resíduos 

domiciliares e 
Comerciais (t/ano) 

2013 38.492 32,72 982,00 11.943,00 
2015 49.454 42,03 1.261,00 15.341,00 
2020 54.024 45,92 1.378,00 16.761,00 
2025 57.883 49,20 1.476,00 17.958,00 
2030 60.788 51,67 1.550,00 18.860,00 
2035 63.900 54,32 1.630,00 19.227,00 
2040 70.957 60,31 1.809,00 22.013,00 

Fonte: Macferr (2013) 
    Nota: Não foi possível separar os resíduos urbanos dos comerciais. 
 
 
  Tabela 23 – Projeção de geração de resíduos orgânicos compostável de 

Casimiro de Abreu 

Ano População 
Total 

Produção de 
Resíduos 

Orgânicos (t/dia) 

Produção de 
Resíduos 

Orgânicos (t/mês) 

Produção  
de Resíduos Orgânicos 

(t/ano) 
2013 38.492 16,36 491,00 5.971,50 

2015 49.454 21,02 630,50 7.670,50 

2020 54.024 22,96 689,00 8.380,50 

2025 57.883 24,60 738,00 8.979,00 

2030 60.788 25,84 775,00 9.430,00 

2035 63.900 27,16 815,00 9.613,50 

2040 70.957 30,16 904,50 11.006,50 
Fonte: Macferr(2013) 

 
 

Tabela 24 – Projeção de geração de resíduo de construção e demolição de 
Casimiro de Abreu 

Ano População 
Total 

Produção de 
Resíduos de 
Construção e 

demolição (t/d) 

Produção de 
Resíduos de 
Construção e 

demolição (t/mês) 

Produção de 
Resíduos de Construção 

e demolição (t/ano) 

2013 38.492 19,63 588,93 7.165,29 

2015 49.454 25,22 756,65 9.205,86 

2020 54.024 27,55 826,57 10.056,57 

2025 57.883 29,52 885,61 10.774,92 

2030 60.788 31,00 930,06 11.315,69 

2035 63.900 32,59 977,67 11.894,99 

2040 70.957 36,19 1085,64 13.208,65 
Fonte: Macferr (2013) 
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Tabela 25 – Projeção de geração de resíduos de serviço de saúde de  

Casimiro de Abreu 

Ano População 
Total 

Produção de 
Resíduos de 

Serviço de Saúde 
(Kg/d) 

Produção de 
Resíduos de 

Serviço de Saúde 
(Kg/mês) 

Produção de 
Resíduos de Serviço 
de Saúde (Kg/ano) 

2013 38.492 76,98 2309,52 28.099,16 

2015 49.454 98,91 2967,24 36.101,42 

2020 54.024 108,05 3241,44 39.437,52 

2025 57.883 115,77 3472,98 42.254,59 

2030 60.788 121,58 3647,28 44.375,24 

2035 63.900 127,80 3834,00 46.647,00 

2040 70.957 141,91 4257,42 51.798,61 

Fonte: Macferr(2013) 
 
Quanto aos resíduos recicláveis foi considerada a média nacional de 32% para 
conteúdo de reciclável e 17% de rejeito no lixo, de forma a ajustar os valores 
encontrados em Casimiro de Abreu com a média nacional.  
 
Para orgânicos o percentual considerado foi de 51%.  Estes valores são mais 
conservadores no que diz respeito ao rejeito que terá gestão baseada em 
incineração ou coprocessamento e em último caso disposição em aterro 
sanitário licenciado.   
 
As demais projeções, quanto aos resíduos de varrição, poda, capina, resíduos 
volumosos e resíduos especiais e outros que não foram quantificados ficam 
prejudicadas nesse momento, sendo sugerido que sejam realizadas as 
medições e que na primeira revisão do plano em 2017 sejam feitas as 
projeções. 
 
 
Tabela 26 – Projeção de geração de recicláveis de Casimiro de Abreu 

Ano População 
Total 

Produção de 
Recicláveis (t/d) 

Produção de 
Recicláveis 

(t/mês) 

Produção de 
Recicláveis (t/ano) 

2013 38.492 10,47 314,11 3.821,70 

2015 49.454 13,45 403,49 4.909,10 

2020 54.024 14,69 440,83 5.363,46 

2025 57.883 15,74 472,32 5.746,56 

2030 60.788 16,53 496,03 6.035,06 

2035 63.900 17,38 521,47 6.344,58 

2040 70.957 19,30 578,98 7.044,21 
Fonte: Macferr(2013) 
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Tabela 27 – Projeção de geração de rejeito de Casimiro de Abreu 

Ano 
População 

Total 
Produção de 
Rejeito (t/d) 

Produção de 
Rejeito(t/mês) 

Produção  
de Rejeito 

(t/ano) 
2013 38.492 5,56 166,87 2.030,28 

2015 49.454 7,15 214,35 2.607,96 

2020 54.024 7,81 234,19 2.849,34 

2025 57.883 8,36 250,92 3.052,86 

2030 60.788 8,78 263,52 3.206,12 

2035 63.900 9,23 277,03 3.370,56 

2040 70.957 10,25 307,58 3.742,24 
Fonte: Macferr(2013) 

 
A hierarquização das demandas para o manejo dos resíduos sólidos proposta 
esta mostrada no quadro 01 a seguir. 
 

Quadro 01 - Hierarquização das demandas do sistema de manejo dos resíduos 
Sólidos. Fonte: Macferr(2013) 

PRIORIDADE 
DE AÇÃO 

DIRETRIZ 

1 REMEDIAÇÃO DOS DOIS LIXÕES EXISTENTES 

1 COLETA SELETIVA E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

1 MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM RELAÇÃO A 
IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA 

1 DESTINAÇÃO DE PNEUS RECEBIDOS E ARMAZENADOS PELA 
PREFEITURA 

1 RECOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

1 PROJETO DE LEI QUE VALORIZE A COMPOSTAGEM CASEIRA 

1 MELHORIA DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

2 PROJETO DE RECOLHIMENTO DE ÓLEO DE COZINHA 

2 PROJETO DE RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DE 
RESÍDUOS ESPECIAIS 

2 
PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

2 PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPOSTAGEM 
CASEIRA 

2 ESTUDO DE OUTRAS ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS DE 
TRATAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

2 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIAS 

2 
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM E UNIDADE PARA 

COMPOSTAGEM 

2 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DE RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS 
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6.4 - TECNOLOGIA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
RESÍDUOS 
 
O arcabouço de leis, regulamentos e procedimentos para tratar os resíduos é 
definido nas três esferas federal, estadual e municipal. Porém, a grande 
responsabilidade é do município que responde pela coleta, transporte, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos, ficando sob 
responsabilidade do Estado o licenciamento e/ou fiscalização ambiental e 
cabendo à União, a definição das normas gerais.   
 
A seguir tem-se uma descrição sumarizada dos processos de tratamento e 
disposição final. 
 
6.4.1 - RECICLAGEM  
 
A reciclagem é uma atividade econômica, que deve ser vista como um 
elemento dentro do conjunto de atividades integradas no gerenciamento dos 
resíduos, não se traduzindo, portanto, como a principal "solução" para os 
resíduos, já que nem todos os materiais são técnica ou economicamente 
recicláveis. Para tanto, a reciclagem é o reaproveitamento de determinados 
materiais, mediante reprocessamento e recuperação de detritos para posterior 
uso doméstico ou na indústria.  Os materiais recicláveis têm ampla utilização 
nas indústrias, onde são beneficiados como matéria-prima pré-processada. 
Evitando-se, assim, a extração de novos recursos da natureza e, na maioria 
das vezes, eliminando-se etapas onde há grande consumo de energia e 
utilização de produtos químicos poluidores. 
 
A atividade de reciclagem existe desde a época em que compradores de papel, 
papelão, garrafa de vidro e outros objetos eram recolhidos nas ruas de 
grandes cidades para ser reciclados. 
  
No Brasil, este tratamento dos resíduos sólidos domésticos teve início nos 
anos 80, com uma intensa divulgação junto às administrações municipais e 
muitas cidades experimentaram a técnica como solução definitiva para os 
problemas ambientais e sanitários pela crescente produção de RSU. 
 
Os resíduos sólidos que se encontram misturado no lixo domiciliar devem ser 
separados incialmente nos domicílios e numa segunda etapa em uma usina de 
triagem de forma eletromecânica e/ou manual. 
  
6.4.2 - COLETA SELETIVA  
 
A coleta seletiva é uma forma de recolhimento de materiais recicláveis: 
papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte 
geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados. O processo de coleta 
seletiva pode ser implantado em bairros, escolas, centros comerciais ou outros 
locais que trabalhe junto com o sistema da coleta de materiais recicláveis, 
servindo também como método educativo na medida em que sensibiliza a 
comunidade sobre os questionamentos do desperdício de recursos naturais e  
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da poluição causada pelo lixo. A figura a seguir ilustra um dispositivo de coleta 
seletiva. 
 

 
Figura 05 – Recipientes com cores diferenciadas para a coleta de materiais 

recicláveis.Fonte:sitiohttp://reciklacao.blogspot.com.br/2010_08_01_archive.html. 
 
Existem basicamente três técnicas ou estratégias de separação e coleta 
seletiva que visam à reciclagem, que em conjunto geram os resultados 
esperados: 
 
 Separação na fonte pelo Gerador - ocorre a separação dos materiais 

recicláveis de forma individuais. Que deve ser feita pelo gerador ou pelo 
o coletor. No caso dos pequenos municípios, não ocorre nenhum tipo de 
tratamento antes da comercialização. Uma das opções desse tipo de 
coleta seletiva é a separação, pelo gerador, dos materiais recicláveis e 
dos não recicláveis. Cabe à administração do município definir quais os 
materiais a serem segregados, sendo que não elimina a necessidade de 
uma central de triagem posterior;  

 Postos de Entrega Voluntária (PEVs), Seguidos de Processamento em 
Usinas de Reciclagem – os PEVs são locais estratégicos nas cidades e 
municípios, aonde os materiais segregados pelo gerador devem ser 
entregues, cabendo a seus administradores definir quais os tipos e 
como eles devem ser coletados e dispostos e tem como principal 
vantagem o menor custo de operacional em relação a separação de 
fonte pelo gerador, porém não elimina a campanha de coleta seletiva 
caseira e as usina de triagem;  

 Usinas de Separações e Reciclagem do Resíduo Sólido Misturador - 
nessa estratégia não existe a segregação dos resíduos recicláveis para 
os outros, o resíduo misturado é transportado para uma central de 
processamentos onde por métodos automatizados, é separado e pode 
ser reciclado.  

 
A coleta seletiva é eficaz e possui grandes vantagens que colaboram para a 
melhoria do meio ambiente, na medida em que suaviza a exploração de 
recursos naturais, diminui a poluição do solo, da água e do ar, adia a vida útil 
dos aterros sanitários, permite a reciclagem de materiais que iriam para o lixo,  
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diminui os gastos com a limpeza urbana, cria oportunidade de fortalecer 
organizações comunitárias, gera emprego e renda pela comercialização dos 
recicláveis.  
 
E as desvantagens, por sua vez, da coleta seletiva são mencionadas como 
elevado custo da coleta e transporte, pois necessita de veículos especiais, que 
passam em dias diferentes dos da coleta convencional; e necessidade de um 
centro de triagem, onde os recicláveis são separados por tipo, mesmo após a 
segregação na fonte.  
 
A criação de um programa de coleta seletiva não é tarefa difícil de realizar, 
porém é trabalhosa, requer muita dedicação e empenho. Engloba três etapas: 
planejamento, implantação e manutenção, todas com muitos detalhes 
importantes.  
 
6.4.3 - COMPOSTAGEM  
 
A pratica de compostagem se iniciou com os Gregos, romanos, e povos 
orientais que já sabiam que resíduos orgânicos podiam ser retornados ao solo, 
contribuindo para suas produtividades. No entanto, só a partir de 1920, com 
Albert Howard, é que o processo passou a ser pesquisado cientificamente e 
realizado de forma coerente. Nas décadas seguintes, muitos trabalhos 
científicos lançaram as bases para o desenvolvimento desta técnica, que hoje 
pode ser utilizada em escala industrial.  As praticas atuais de compostagem 
anaeróbia – aeróbia são muito sofisticadas e controladas por sistema de 
monitoramento computacional. 
 
A compostagem é vista como uma prática usual em propriedades rurais e nem 
tanto em centrais de reciclagem de resíduos. É uma estratégia do agricultor 
para transformar os resíduos agrícolas em adubos essenciais para a prática da 
agricultura, orgânica ou não. Pode ser também uma necessidade 
administrativa, que tem a intenção de diminuir o volume do material a ser 
gerenciado além de estabilizar um material poluente, sendo considerada por 
muitos pesquisadores como um processo nobre, visto que é comprometido 
com a proteção do meio ambiente, com a saúde pública, e com o resgate da 
cidadania, é a forma mais eficiente de se obter a biodegradação controlada 
dos resíduos orgânicos.  
 
Nos processos de compostagem aeróbio os resíduos tem que passar por uma 
boa mistura, para formar a massa de compostagem, que é arrumada em 
montes de forma cônica ou de forma prismática (leira de compostagem) em 
pátio, onde o material é submetido a tratamento e humificação.  Esse 
processo dura em média 110 dias. Durante este período, observam-se duas 
fases principais: degradação ativa e maturação. A primeira dura em média 70 
dias, a temperatura fica na faixa de 50°C a 60°C, diminuindo para menos de 
40°C no final; e na segunda, o material sofre o processo de humificação em 
média de 30 a 50 dias.  No sistemas anaeróbios o processo ocorre em reatores 
com temperatura controlada.  
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O método de compostagem aeróbio dos resíduos sólidos domiciliares pode ser 
dividido em duas etapas diferentes: a primeira ocorre o tratamento mecânico, 
visando retirar da massa de resíduos os produtos recicláveis, indesejáveis e 
homogeneizar a massa de resíduos e reduzir a dimensão de seus 
constituintes; a segunda, é que o material é fermentado em leiras, 
completando o processo.  
 
Os  processos de compostagem podem ser divididos em três grandes grupos:  
 
 É um sistema de leiras revolvidas (windrow), onde a mistura de 

resíduos é disposta em leiras, sendo a aeração fornecida pelo 
revolvimento dos resíduos e pela convecção e difusão do ar na massa 
do composto, uma variante deste sistema, além do revolvimento, utiliza 
a insuflação de ar sob pressão nas leiras;  

 É um sistema de leiras estáticas aeradas (static pile), onde a mistura a 
ser compostada é colocada sobre uma tubulação perfurada que injeta 
ou aspira o ar na massa do composto, não havendo revolvimento 
mecânico das leiras;  

 São sistemas fechados ou reatores biológicos (In-vessel), onde os 
resíduos são provenientes do processo de compostagem. 

 
A figura 07 a seguir ilustra o diagrama de blocos de um processo típico de 
compostagem aeróbia. 
 

 
Figuras 07 – Diagrama do processo de compostagem. Fonte: Brito, M.J.C. (2008) 

 
 
Menciona-se que o processo de digestão aeróbia é desenvolvido por um grupo 
de microorganismos aeróbios, compostos por bactérias, protozoários etc. 
Assim é considerado que há uma necessidade de controle para criar às 
exigências desses microorganismos para que eles possam, então, degradar, 
tratar e humificar a matéria orgânica bruta.  
 
Os principais parâmetros para o controle do processo de compostagem são 
umidade, temperatura, aeração, permeabilidade da leira (com uso de 
materiais de poda e outros) e concentração de nutrientes.  
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6.4.4 - ATERRO SANITÁRIO  
 
Aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos consiste na técnica de disposição 
de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que 
utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área 
possível e reduzindo seu volume o máximo possível, cobrindo-os com uma 
camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou a intervalos 
menores se for necessário.  
 
Na execução de um aterro sanitário, princípios básicos são executados. Dentre 
eles, destaca-se a implantação de dispositivo de drenagem e tratamento de 
gases, drenagem e tratamento de lixiviados, afastamento das águas pluviais, 
canalização de eventuais córregos e nascentes do local, recobrimento diário e 
sistemático com argila, isolamento e impermeabilização mínima das células 
após o alcance da altura limite e urbanização do parque.  
 
Os aterros sanitários são implantados geralmente em 3 (três) tipos de áreas - 
encostas naturais ou degradadas, planícies e cavas de antigas minerações. Os 
aspectos que influem nas técnicas construtivas e sistemas operacionais de 
aterros de encosta dizem respeito à necessidade de isolar e drenar águas de 
nascentes ou de potenciais afloramentos do lençol freático durante as 
escavações. Com relação aos aterros de planície, os aspectos que mais 
influem nas técnicas construtivas e sistemas operacionais estão relacionados à 
necessidade de obtenção de material de empréstimo para o recobrimento 
diário e final; obrigatoriedade de implantação de vias de acesso no próprio 
corpo do aterro;  maiores áreas de implantação de camada de revestimento 
final; maior facilidade para implantação de sistemas de drenagem superficial 
de águas e de drenagem interna de percolados e gases; maior facilidade de 
reaproveitamento do biogás. E com relação aos aterros que aproveitam cavas 
de mineração, os aspectos que mais influem na sua execução correspondem à 
necessidade de instalação de sistemas de recalque de água e de percolados 
durante a implantação e operação da parcela do aterro que se situa abaixo do 
nível natural do terreno; e material de empréstimo para a realização da 
cobertura diária e final.  
 
A construção de um aterro sanitário requer a participação de uma equipe de 
pessoas que devem estar bem treinadas e bem orientadas para exercerem 
suas funções específicas. As tarefas e funções de cada um dos componentes 
das equipes encarregadas da construção, operação e manutenção do aterro 
são de fundamental importância, tendo em vista a preservação ambiental da 
área onde o aterro será implantado. A condução técnica deverá estar sob a 
orientação de um profissional da área da Engenharia Civil, Sanitária ou 
Ambiental, com experiência neste tipo de obra. Dependendo do corte do 
aterro, auxiliares técnicos: topógrafo, desenhista, projetista, cadista e 
laboratorista para estudo de solos, deverão dar suporte técnico ao Engenheiro 
responsável. Supervisores, capatazes, operadores de equipamento e pessoal 
devidamente capacitado deverão compor a equipe. 
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Nas células os resíduos sólidos deve ser espalhado em rampa, numa 
proporção de 1 na vertical para 3 na horizontal (1:3). O trator de esteira deve 
compactar o lixo com movimentos repetidos de baixo para cima. No final do 
dia, essa célula deverá receber uma cobertura de terra, que deve ser 
espalhada em movimentos de baixo para cima, com camada, 
preferencialmente, de argila de 15 a 20 cm de espessura. Assim, evita-se a 
presença de vetores.  
 
As águas derivadas da precipitação direta sobre o aterro, bem como as do 
escoamento superficial das áreas adjacentes, tendem a percolar através da 
massa de lixo, carreando poluentes que, juntamente com o chorume vindo da 
decomposição do lixo, formam material de alta carga poluidora (percolado), 
semelhante ao esgoto doméstico, porém, com concentração bastante superior.  
 
Para os aterros sanitários são indicados dois sistemas de drenagem: sub-
superficial e superficial.  Sendo o sistema de drenagem superficial aquele que 
tem como finalidade básica afastar as águas da bacia de contribuição para fora 
da área do aterro, diminuindo dessa forma o volume de líquido percolado. Este 
sistema requer a construção de canais de superfície livre a meia encosta, ou 
canaletas, envolvendo toda a área do aterro. Toda água recolhida por esse 
sistema deverá ser conduzida para um ponto distante, onde não cause danos 
ao aterro, durante e após a fase de operação (ver figura 371). 
 
O sistema de drenagem sub-superficial visa coletar e conduzir os líquidos 
percolados para uma unidade de tratamento, evitando o comprometimento do 
lençol freático; esse sistema é constituído basicamente de estruturas 
drenantes com escoamento em meio poroso e é formado por drenos 
horizontais, preenchidos com britas, com inclinação de fundo de 2%. 
 
A coleta do chorume é feita por drenos implantados sobre a camada de 
impermeabilização inferior e arquitetado em forma de espinha de peixe, com 
drenos secundários conduzindo o chorume para um dreno principal que irá 
levá-lo até um poço de reunião, de onde será transportado para a estação de 
tratamento (ver figura 372).  
 
O canal dos drenos é construído em brita ou rachão, seguida de areia grossa e 
de areia média, a fim de evitar que o dreno seja tapado pelos sólidos em 
suspensão presentes em grande quantidade no chorume. Outra alternativa, é 
implantar dentro do leito de brita um tubo perfurado de policloreto de vinila 
(PVC) ou de polietileno de alta densidade (PEAD). O conjunto tubo brita 
também deve ser coberto por bidim ou geotêxtil similar, a fim de evitar que as 
perfurações feitas nos tubos sejam obstruídas. 
 
 
O “gás do aterro” é uma mistura heterogênia de gases obtidos de metano, 
com aproximadamente de 50 a 70% do total, dióxido de carbono com 20 a 
30% do total de diferentes gases, como amônia ou gás amônia (NH3), sulfeto 
de hidrogênio (H2S), nitrogênio (N2) e hidrogênio (H2). É altamente inflamável 
quando reage com outras substâncias, podendo provocar acidentes. Se houver 
uma concentração de 5% do gás metano em ambiente fechado, torna-se  
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necessária a sua liberação para que não ocorra uma explosões no local. Por 
isso, a necessidade de instalação de um sistema de drenagem de gás.  A 
seguir tem-se figuras mostrando o aterro em operação. 
 
6.4.5 - INCINERAÇÃO  
 
Define a incineração como um método “para o tratamento dos resíduos que 
envolve a combustão das substâncias orgânicas presentes na matéria que 
compõe os resíduos”. Durante o processo de incineração, o resíduo 
apresentam uma diminuição do seu volume, do seu peso, e das suas 
características periculosas iniciais, através de uma combustão controlada.  
Considerando os usos atuais dado para o processo de incineração podemos 
melhorar ainda mais esta conceituação afirmando que a incineração é 
considerada também, como um processo de reciclagem energética, onde a 
energia contida nos resíduos, liberada na queima, é um bem que é 
reaproveitado para outros processos, ou seja, é reciclada.   
 
Considera-se a “incineração como a queima controlada de resíduos sólidos”.  É 
mais utilizada em países desenvolvidos, nos quais a indisponibilidade de área, 
o elevado custo com mão de obra qualificada e a possibilidade de grandes 
investimentos iniciais, justificam a automação de processos e a adoção de 
operações de controle da poluição.  Esta não é, ainda, a realidade dos países 
em desenvolvimento, onde a incineração tem sua aplicabilidade restrita há 
alguns casos, notadamente resíduos de unidades de saúde, perigosos e etc.  É 
mais empregada no tratamento dos resíduos sólidos industriais.   
 
Os incineradores modernos são produzidos em outros países, e é a abordagem 
mais dispendiosa para a gestão de resíduos, só os custos da construção 
podem chegar a centenas de milhões de dólares. Os custos de construção e de 
funcionamento normal dos incineradores são inevitavelmente suportados pelos 
investidores.  As companhias de incineradores têm inventado vários esquemas 
de financiamento complicados, para conseguirem o apoio do governo em 
pagamentos em longo prazo, o que várias vezes provou ser desastroso para 
os governos locais. Os incineradores criam de longe menos empregos por 
toneladas de resíduos do que as tecnologias alternativas e práticas, tais como 
a reciclagem 
 
O processo de incineração consiste geralmente em dois estágios:  
Inicialmente, o resíduo é queimado na câmara primária, que é a receptora 
direta do lixo, em uma temperatura suficientemente alta para que algumas 
substâncias presentes se tornem gases e outras assumam a forma de 
pequenas partículas. Nesse dispositivo, a temperatura de operação varia em 
média entre 500°C e 900°C. Em todas as configurações, a alimentação de 
oxigênio nessa câmara é sub-estequiométrica, evitando-se assim gradientes 
elevados de temperatura. Nessas condições controladas, evita-se a 
volatilização de grandes quantidades de metais presentes no lixo, como 
chumbo, cádmio, cromo, mercúrio, entre outros. Além disso, minimiza-se a 
formação de óxidos nitrosos, que surgem apenas sob temperaturas mais 
elevadas.  
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Já a fase gasosa gerada na câmara primária é encaminhada para a câmara 
secundária, essa mistura de gases e partículas é então queimada a uma 
temperatura mais alta por um intervalo de tempo suficiente para que haja a 
combustão completa. Tempo de residência representativo para resíduos 
sólidos é de 30 minutos para o primeiro estágio e de 2 a 3 segundos para a 
combustão da fumaça no segundo estágio. Atmosfera é altamente oxidante 
(excesso de oxigênio) e a temperatura de projeto varia normalmente entre 
750°C-1250°C. Os diversos gases gerados na câmara anterior são oxidados a 
CO2 e H2O. Nessa temperatura, a probabilidade de existência de moléculas 
com grande número de átomos como dioxinas e furanos, compostos altamente 
nocivos aos seres humanos, é praticamente zero.  
 
No Brasil, atualmente, a incineração é utilizada somente para a disposição 
final de resíduos sólidos perigosos e dos resíduos hospitalares. No entanto, 
essa tecnologia utilizada no país não faz o uso do aproveitamento energético”. 
Para tal, precisa aprimorar a tecnologia “para permitir esse aproveitamento de 
forma economicamente viável e ambientalmente correta. Algumas iniciativas 
neste sentido estão sendo implementadas em Campo Grande/MS e 
Vitória/ES”.  
 
Em Campo Grande/MS, o lixo hospitalar terá um destino, ecologicamente 
correto. Uma empresa instalada com apoio da Prefeitura vai incinerar 98% 
desse tipo de resíduo produzidos na Capital. Os outros 2% poderão ser 
reutilizados.  No pólo industrial da Capital, uma empresa especializada em 
incineração, entrou em atividade com a incineração do produto, através dos 
fornos de alta combustão e 98% do lixo hospitalar será destruído. E os 2% 
restante, vai servir para a composição de lama asfáltica.  
 
A priori, para a incineração, qualquer tipo de resíduo que queime pode ser 
processado. No entanto, para cada tipo de resíduo há variações no 
dimensionamento dos equipamentos, e alguns tipos de resíduos não podem 
ser incinerados devido à sua composição.  Os  resíduos incinerados podem ter 
componentes de papel, madeira, polietileno, polipropileno, poliestireno, isopor, 
plástico, poliester, acrílico, epóxi, nylon, eponite, borracha natural e borracha 
sintética, pneu, filme, couro sintético, óleo usado, solvente usado, tintas, 
resíduos de couro, e outros.  
 
A incineração de resíduos transforma os resíduos basicamente em três 
produtos: cinzas, gases da combustão e calor. As cinzas são formadas por 
constituintes inorgânicos que estavam presentes nos resíduos. Elas podem se 
aglomerar em nódulos sólidos (bottom ash), ou serem carreadas diretamente 
pelos gases da combustão (fly ash). Os gases da combustão necessitam de 
um tratamento adequado para reduzir a concentração de alguns poluentes 
gasosos presentes e para reduzir a quantidade de material particulado antes 
de serem despejados na atmosfera. 
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6.4.6 - RECICLAGEM DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
 
A Resolução 307 do CONAMA não permite mais que o resíduos de construção e 
demolição seja simplesmente lançado no meio ambiente em bota-foras, sem 
qualquer tipo de controle, como acontece sistematicamente em todo o Brasil. 
Se esse resíduo não for imediatamente útil para a cidade, propiciando sua 
utilização como matéria-prima na execução de aterros, regularizando áreas, e 
não puder ser imediatamente reutilizado ou reciclado, terá que ser 
adequadamente reservado para reaproveitamento futuro. 
 
A área de reciclagem do resíduos de construção e demolição classe A, 
constituídos de resíduos reutilizáveis ou recicláveis (cerâmicas, argamassas, 
concretos e resíduos da fabricação de artefatos de cimento) abriga os 
processos de trituração e peneiração dos resíduos de concreto, alvenaria, 
argamassas e outros, para produção dos agregados reciclados.  
 
A reciclagem da madeira presente nos resíduos de construção também 
envolve o trabalho de trituração, com o emprego de equipamentos mecânicos 
específicos, para a produção de “cavacos”; ou envolve seu corte simples, com 
ferramentas manuais, de modo que possam ser utilizados em processos 
diversos, como a geração de energia.  
 
O projeto dessas instalações, em cada situação específica, deve seguir as 
especificações contidas nas normas técnicas brasileiras. O quadro 02 a seguir 
indica de forma aproximada as áreas necessárias para as atividades descritas. 
 
 

Quadro 02 – Áreas para atividades de reciclagem de resíduo  
de construção e demolição. 

 
Fonte: Ministério das Cidades (2005) 
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Os equipamentos básicos para implantação do manejo dos resíduos nessas 
áreas e o número estimado de funcionários envolvidos em cada uma das 
atividades que ela demanda estão indicados no Quadro 03 a seguir. 
 

Quadro 03 – áreas para atividades de reciclagem de RCD 

 
Fonte: Ministério das Cidades (2005) 

 
Embora a reutilização ou reciclagem dos resíduos seja a alternativa mais 
favorável, após sua adequada triagem, o resultado dificilmente poderá ser 
alcançado de forma integral em um primeiro momento; devendo, assim, ser 
fruto de um processo de avanços gradativos, que inclua a implantação de 
aterros de resíduos da construção civil para a adequada destinação da parcela 
dos resíduos classe A, cuja reutilização ou reciclagem não seja imediatamente 
possível ou viável.  A implantação desses novos aterros, precedida pela 
adequada triagem dos resíduos, tal como exige a Resolução 307 do CONAMA, 
de 05 de julho de 2002, constitui um momento estratégico para que os 
municípios, disciplinando a destinação com nível de investimento 
relativamente pequeno, possam substituir os bota-foras degradantes hoje 
existentes. Os projetos de implantação de aterros de resíduos da construção 
civil, normatizados pela ABNT– Associação Brasileira de Normas Técnicas, são 
muito mais simples que os de aterros sanitários destinados à disposição de 
alguns dos resíduos sólidos urbanos convencionais e outros tipos de aterros, 
para resíduos mais impactantes, tal como os gerados na maioria dos 
processos industriais.  Sua operação é igualmente pouco complexa. Em 
diversos casos, quando as condições físicas e ambientais são favoráveis, os 
atuais bota-foras poderão ser adequados às novas exigências, desde que 
licenciados para isso. Com o mesmo objetivo, deverão ser incentivadas 
parcerias com empresas dedicadas à extração e/ou beneficiamento de pedra, 
areia e argila, já que as cavas resultantes da lavra desses produtos 
constituem, em princípio, ótimos locais para a implantação de aterros de 
resíduos da construção civil.  Conforme mencionado na Resolução 307 do 
CONAMA, os novos aterros para resíduos classe A previamente triados podem 
ser implantados em duas situações: 
 
 Aterros para a correção de nível de terrenos, visando a uma ocupação 

futura para a área, segundo projeto de ocupação apresentado aos 
órgãos públicos competentes e por eles aprovados; 

 Aterros para a reservação de materiais limpos, nos quais são dispostos 
em locais diferenciados e específicos os resíduos de concreto e 
alvenaria, os solos, os resíduos de pavimentação asfáltica e outros 
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resíduos inertes, tendo em vista facilitar sua futura extração 
(“mineração”) e reciclagem. 

 
A Resolução 307 do CONAMA não permite mais que o resíduos de construção e 
demolição seja simplesmente lançado no meio ambiente em bota-foras, sem 
qualquer tipo de controle, como acontece sistematicamente em todo o Brasil. 
Se esse resíduo não for imediatamente útil para a cidade, propiciando sua 
utilização como matéria-prima na execução de aterros, regularizando áreas, e 
não puder ser imediatamente reutilizado ou reciclado, terá que ser 
adequadamente reservado para reaproveitamento futuro.  A seguir são 
mostradas figuras 378 e 379 sobre  sistemas já implantados de reciclagem de 
resíduos de construção e demolição. 
 
Dentre as alternativas apresentadas neste capítulo, acredita-se que em função 
das características do município, as alternativas de incineração de lixo e  
implantação de aterro sanitário e aterro para resíduos de construção e 
demolição devem ser descartadas como cenário futuro.  Como ideias iniciais 
sobre o processo de gestão dos resíduos de Casimiro de Abreu, deve se ter em 
mente a hierarquia dos resíduos como mostrado nas figuras 08 e 09. 
 
 

 
 

Figura 08 – Hierarquia dos resíduos quanto ao seu tratamento 
Fonte: PUCRS (2009) 
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Figura 09  – Processo de gestão dos resíduos e seus impactos 

Fonte: Cetesb (2005) 
 
6.6 - CENÁRIOS ALTERNATIVOS DAS DEMANDAS DE ACORDO COM A 
LEI Nº 12.305/2010 E PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Os cenários produzidos neste caso visam à descrição de um futuro, a partir de 
hipóteses ou possíveis perspectivas de eventos, com características de 
narrativas, capazes de uma translação da situação de origem até a futura 
visando a universalização dos serviços, disposição adequada dos resíduos, 
reciclagem e compostagem desenvolvidas até 2031 e remediação dos 
vazadouros atuais. Os cenários de planejamento são divergentes entre si, 
desenhando futuros distintos, desde o mais otimista até o mais pessimista, 
desde que atenda aos critérios normativos.  
 
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Versão Preliminar) estabeleceu 
três cenários de planejamento visando à descrição de um futuro possível, 
imaginável e desejável.  
 
Os três cenários consideraram os seguintes condicionantes: (i) política 
macroeconômica, (ii) papel do Estado (Modelo de Desenvolvimento)/Marco 
Regulatório/Relação Interfederativa, (iii) Gestão, gerenciamento, estabilidade 
e continuidade de políticas públicas/participação e controle social; (iv) 
investimentos no setor; (v) matriz tecnológica e disponibilidade de recursos 
hídricos (PNRS, 2011).  
 
Neste sentido, nesta fase do Plano, pretende-se estabelecer cenários futuros 
para a região, tendo como horizonte temporal o ano 2031. Sabe-se, contudo, 
que uma tarefa dessa natureza impõe grandes dificuldades, principalmente 
tendo em vista os rápidos e constantes avanços tecnológicos e as intensas 
alterações socioeconômicas a que está sujeito o mundo atual.  
 
A despeito de tais limitações, procurou-se estabelecer, para o Plano de Gestão 
Integrada dos Resíduos Sólidos de Casimiro de Abreu, três cenários futuros 
em função da legislação específica de resíduos: Cenários 1 – Otimista, Cenário  
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2 – Intermediário e Cenário 3 – Desfavorável, que para sua formulação foram 
adotadas as condicionantes do PNRS adaptadas a realidade local, sendo as 
seguintes:  
 
 Política econômica;  
 Modelo de desenvolvimento;  
 Gestão, gerenciamento, estabilidade e continuidade de políticas  
 públicas/participação e controle social;  
 Investimento do setor;  
 Matriz tecnológica e disponibilidade de recursos hídricos.  

 
A seguir são descritos os 3 (três) cenários adotados, visualizando-se hipóteses 
de variações das condicionantes estabelecidas:  
 
6.6.1 - CENÁRIO 1 – “OTIMISTA”  
 
O Cenário 1 corresponde ao Cenário “Otimista” ou “Favorável”, planejado 
dentro da perspectiva de que é possível descrever um panorama futuro 
próximo do ideal, contemplando as seguintes hipóteses:  
 
 Política Econômica com elevada taxa de crescimento, possibilitando um 

patamar elevado de investimentos no setor;   
 Modelo de Desenvolvimento, onde o Estado é o provedor e condutor dos 

serviços públicos com forte cooperação entre os entes federativos; O 
Estado se consolida com avanços na capacidade de gestão de suas 
políticas e ações, com implementação de diretrizes e fundamentos do 
Estatuto das Cidades. Ampliação da capacidade de planejamento 
integrado e da criação de instrumentos capazes de orientar políticas, 
programas e projetos, favorecendo políticas de Estado com continuidade 
entre os mandatos governamentais. Fortalecimento da participação 
social, com maior influência na formulação e implementação das 
políticas públicas, particularmente do desenvolvimento urbano; 

 Crescimento do patamar dos investimentos no Setor por parte do 
Governo Federal;  

 Desenvolvimento tecnológico, com foco na baixa emissão de carbono e 
na adoção dos princípios da Lei nº 11.445/07 no uso de tecnologias 
apropriadas, adequadas e ambientalmente sustentáveis. Adoção de 
estratégias de conservação e gestão de mananciais e de mecanismos de 
desenvolvimento limpo com ampliação das condições de acesso aos 
recursos hídricos.  

 
Para se implantar esse Cenário na região, deve-se partir da premissa de que 
são perfeitamente viáveis utilizar de forma racional, econômica e 
ecologicamente correta as potencialidades da região, e que as limitações, os 
problemas e conflitos existentes poderão ser efetivamente minimizados. Neste 
sentido, dois aspectos são determinantes: o primeiro diz respeito à viabilidade 
econômica e a disponibilidade de recursos financeiros a serem empregados na 
implementação do Plano; o segundo refere-se a adesão da Comunidade, ou 
seja, que a comunidade local se sensibilize para a segregação dos resíduos na  
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fonte geradora ampliando a capacidade de reutilização, reuso e reciclagem 
destes matérias.  
 
6.6.2 - CENÁRIO 2 – “INTERMEDIÁRIO”  
 
O Cenário 2 corresponde ao Cenário “Intermediário” e contempla as seguintes 
hipóteses:  
 
 Política Macroeconômica orientada para o controle da inflação, mas com 

crescimento menor que no Cenário 1;  
 Redução do papel do Estado, com a privatização na prestação de 

serviços de funções essenciais e manutenção das condições de 
desigualdade social. Marcos regulatórios existentes, mas pouco 
aplicados e cooperação de baixa efetividade e fraca coordenação entre 
os entes federados;  

 Avanços do Estado na capacidade de gestão de suas políticas, com 
continuidade entre os mandatos dos Prefeitos;  

 Manutenção do atual patamar de investimentos públicos federais e 
recursos do OGU em conformidade com os critérios de planejamento;  

 Desenvolvimento de novas tecnologias apropriadas e ambientalmente 
sustentáveis.  

 
6.6.3 - CENÁRIO 3 – “DESFAVORÁVEL”  
 
O Cenário 3 corresponde ao Cenário “Desfavorável”, neste caso, parte-se da 
premissa de que não haverão muitas intervenções que alterem a tendência 
natural apontada no diagnóstico, e contempla as seguintes hipóteses:  
 
 Política Macroeconômica orientada para o controle da inflação com 

crescimento menor que nos Cenários 1 e 2;  
 Redução do papel do Estado com a privatização na prestação de 

serviços de funções essenciais e manutenção das condições de 
desigualdade social. Marcos regulatórios existentes, mas pouco 
aplicados e cooperação de baixa efetividade e fraca coordenação entre 
os entes federados;  

 Políticas de estado contínuas e estáveis, com modelo inadequado de 
crescimento urbano, e manutenção da capacidade de gestão das 
políticas públicas e do nível atual de participação social (heterogêneo e 
sem influência decisiva);  

 Diminuição do atual patamar de investimentos públicos federais em 
conformidade com os critérios de planejamento;  

 Ampliação da adoção de tecnologias sustentáveis, porém de forma 
dispersa, com manutenção do cenário de desigualdade no acesso aos 
recursos hídricos.  

 
Com o Cenário 3 não conseguir-se-ia implementar em Casimiro de Abreu um 
sistema definitivo e eficaz de gestão e gerenciamento adequado dos resíduos. 
 
No PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos foram previstos 3 (três) 
cenários macroeconômicos e institucionais, como acima descrito. O cenário 1  
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indica um futuro possível, constituindo o ambiente para o qual se desenvolve o 
planejamento e suas diretrizes, estratégias, metas, investimentos e 
procedimentos de caráter político institucional vislumbrado como necessários 
para alcançar o planejado.  
 
Para efeito de planejamento do futuro do segmento de resíduos sólidos no 
município de Casimiro de Abreu, adotou-se como cenário possível e desejável, 
o cenário 1, (hipótese 1) escolhido como referência pelo PNRS, versão 
preliminar, conforme segue mostrado na figura 10.  
 
A escolha desse cenário tem por base a inviabilidade do cenário 3 – 
desfavorável atender às necessidades do gerenciamento de resíduos e o 
cenário 2 – intermediários baseia-se no atendimento ao mínimo necessário, 
porém com riscos e geração de passivo, dento de um cenário normativo 
básico.   No caso de Casimiro de Abreu, certamente os royalts do petróleo 
geram um suporte mínimo que em conjunto com as linhas de recursos do 
governo estadual e federal proporciona a implantação do cenário 1 – desejável 
que é o sugerido pela legislação em vigor. 
 

 
Figura 10 – Cenários  admitidos pela PNRS (2010). Fonte: PNRS (2010) 

 
6.7 - DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS QUE SÃO PRECONIZADAS PARA 
GESTÃO DE RESÍDUOS 
  
A elaboração das Diretrizes e Estratégias aqui apresentadas foi pautada nos 
seguintes elementos:  
 
a) A análise e cruzamento do conjunto de informações obtidas no diagnóstico 
do PGIRS (população urbana e rural; taxa de crescimento da população; 
características ambientais do município; caracterização física, estimativa da 
geração, composição dos resíduos sólidos coletados, entre outros); 
b) Exigências previstas na versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos;  
c) Exigências previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos;  
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d) Atendimento ao artigo 19°, incisos VIII da Lei 12.305/10.  
 
As diretrizes e estratégias apresentadas foram elaboradas também com base 
nos princípios da gestão de resíduos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos: 
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos e 
disposição final dos rejeitos.  
 
Neste sentido, são princípios do Plano de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos do Município de Casimiro de Abreu: a mobilização e sensibilização da 
população, o planejamento para o acondicionamento, coleta, transporte, 
processamento, tratamento, destinação final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos domiciliares urbanos do município de Casimiro de Abreu, 
assim como outros resíduos gerados no município.  
 
As Diretrizes aqui apresentadas discorrem sobre as ações que devem ser 
tomadas para o aprimoramento e controle da gestão dos resíduos, enquanto 
as Estratégias delineiam os métodos e meios pelos quais as respectivas ações 
podem ser tomadas.  
 
As diretrizes e estratégias propostas para a gestão dos resíduos, por tipo de 
resíduo, podem ser observadas nas tabelas abaixo: 
 
6.7.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS – RSU 
(EXCLUÍDOS OS COMERCIAIS) 
 
As diretrizes e estratégias relacionadas aos Resíduos Sólidos Urbanos implicam 
em ações visando à ampliação do programa de coleta seletiva nos municípios, 
a triagem dos materiais recicláveis e a adequada destinação da parcela seca 
dos RSU, conforme previsto na Lei Federal n° 12.305/10 e seu respectivo 
Decreto Regulamentador (Decreto n° 7.404/10). Deve-se também 
incrementar campanhas de educação ambiental, incentivando a separação na 
fonte, envolvendo as escolas municipais, os moradores por meio das 
associações de bairro e os empresários, por meio das associações comerciais. 
Tais ações permitem que ocorra uma redução da quantidade de resíduos, 
ainda passíveis de aproveitamento, a serem dispostos em aterros sanitários.  
A partir das estratégias básicas são definidas as ações em programas de 
gestão para atendimento ao preconizado no cenário escolhido. 
 
Os resíduos úmidos ou orgânicos, juntamente com os resíduos da poda e 
capina triturados, podem ser utilizados para a geração de energia, com o 
aproveitamento dos gases resultantes da biodigestão. A parcela orgânica 
restante pode ainda, através da compostagem, ser reutilizada como composto 
orgânico.  A seguir Quadro 04 com as diretrizes e estratégias a serem 
adotadas pelo município de Casimiro da Abreu. 
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Quadro 04 – Diretrizes para resíduos sólidos urbanos 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS 

DIRETRIZES ESTRATÉGIAS 

Eliminação da disposição 
ambientalmente inadequada e 
a redução de resíduos sólidos 
urbanos secos dispostos em 

aterros sanitários, diminuindo 
os custos atuais de disposição 

final. 

1. Instituir campanhas de educação ambiental 
para a não geração, redução da geração, 

reutilização e separação dos resíduos na fonte 
geradora; 

2. Incentivar, fomentar e expandir a prática da 
coleta seletiva no município. 

3. Aportar recursos municipais e consorciados ou 
captados junto ao governo federal e estadual, 

visando a elaboração de projetos específicos para 
a implantação/aprimoramento/expansão da coleta 

seletiva; 
4. Aportar recursos municipais e consorciados ou 

captados junto ao Governo Federal, visando à 
instalação de uma central de triagem, 
acondicionamento, armazenamento e 

comercialização regional, para diminuir a massa 
de rejeitos, aumentar a economia de escala e o 

poder de comercialização dos materiais 
recuperados nas centrais municipais de triagem 

existentes; 
5. Implementar um sistema de identificação do 

usuário e cobrança pela prestação do serviço por 
volume e tipo de resíduo gerado; 

6. Implementar incentivos (fiscais, financeiros e 
creditícios) visando o estímulo a reutilização e 

reciclagem de uma maneira geral; 
7. Desenvolver programas para estimular a coleta 

regular em áreas rurais; 
8. Fomentar a implantação de indústrias de 

processamento de materiais recicláveis na região. 
9. Fomentar a implantação de infraestrutura física 
e aquisição de equipamentos para cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 

pessoas físicas de baixa renda. 
10. Fomentar a criação de cooperativas e 

associações e regularização das existentes, se 
houverem. 

11. Fomentar ações de capacitação técnica e 
gerencial dos membros das cooperativas e 

associações. 
12. Prestar assessoria técnica permanente. 

13. Adoções de sistema de contêineres, sendo 
verde  para o lixo reciclável e preto para o 
orgânico e ainda instituir programa para 

distribuição para a população de sacos verdes 
para colocação de recicláveis e preto para 

colocação de resíduos orgânicos 
14. Se a população utilizar sacos de 

supermercado, instituir que os mesmos utilizem 
sacos pretos e verde, evitando uso de sacos 

indevidos. 
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Eliminação da disposição 
ambientalmente inadequada, 
redução dos Resíduos Sólidos 
Urbanos Úmidos dispostos em 
aterros sanitários, tratamento 
e aproveitamento energético. 

 

13. Aportar recursos municipais e consorciados ou 
captados junto ao governo federal e estadual, 

visando a implantação de sistema de 
compostagem anaeróbia-aeróbia, gerando energia 

por meio da biometanização dos resíduos 
orgânicos e compostagem da parcela orgânica 

restante da biometanização, gerando-se composto 
fertilizante para o uso na agricultura; 

14. Instituir campanhas de educação ambiental 
para a diminuição do desperdício de alimentos e a 

compostagem doméstica; 
15. Fomentar o uso de compostos orgânicos como 

nutrientes na agricultura, incentivando o 
desenvolvendo das tecnologias que viabilizem tal 

operação. 
Redução da geração de 
rejeitos, disposição final 

ambientalmente adequada e 
com o menor custo. 

16. Fomentar a implantação de indústrias de 
cooprocessamento e transformação do rejeito em 

produtos; 
17. Dispor em aterro sanitário ou coprocessar. 

Recuperação do passivo 
ambiental existente na região 

 

18. Aportar recursos, visando a eliminação e 
recuperação do passivo ambiental existente; 

19. Implantar Programas Municipais de 
Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas – 

PRADES 
Formalização da cobrança por 

serviços de RSU, sem 
vinculação com IPTU. 

20. Aplicar efetivamente a Lei nº 11.445/07 e as 
políticas municipais de saneamento básico. 

Adoção da Gestão Consorciada 
dos Resíduos Sólidos 

 

21. Formalizar Consórcios, se necessário, tendo 
como objetivo, o planejamento, nos termos do 
contrato de programa, da prestação de serviços 

de saneamento básico. 
22. Formalizar Consórcios, se necessário, tendo 

como objetivo, promover e executar ações e 
desenvolver mecanismos de coleta, transporte, 
gestão, tratamento, reciclagem, compostagem, 
seleção, disposição final e cobrança pelo serviço 

de resíduos sólidos; 
23. Atendimento a Lei nº 11.445/07, para 

regulação e fiscalização dos serviços de resíduos 
sólidos; 

24. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

Fonte: PNRS (2010) 
 
6.7.2 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÕES 
  
As diretrizes e estratégias relacionadas com a parcela dos resíduos de 
construção civil (construção e demolição) implicam em ações visando à 
destinação final ambientalmente adequada e o reaproveitamento deste 
material na forma de agregados. O reuso dos resíduos da construção civil, 
independente do uso que a ele for dado, representa vantagens econômicas, 
sociais e ambientais, na economia na aquisição de matéria-prima, substituição 
de materiais convencionais, pelo entulho, diminuição da poluição gerada pelo 
entulho e de suas consequências negativas como enchentes e assoreamento 
de rios e córregos, e preservação das reservas naturais de matéria-prima.  
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Quanto a coleta e transporte dos entulhos, recomenda-se que o município 
realize o cadastro das empresas prestadoras de serviço de coleta e transporte 
(caçambas) dos resíduos de construção civil, se existirem e ainda implante o 
sistema disque caçamba, assim realize o cadastro das empresas geradoras de 
resíduos de construção civil existentes no município (empreiteiras, 
construtoras, etc.), facilitando a fiscalização do destino final desses resíduos. A 
seguir Quadro 05 com as diretrizes e estratégias a serem adotadas pelo 
município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 05 – Diretrizes para resíduo de construção e demolição 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação final 
ambientalmente adequada e o 

reuso dos resíduos da 
construção civil. 

 

1. Criar Associação/Entidade/Cooperativa com 
objetivo do gerenciamento do adequado manejo 
dos resíduos de construção civil - RCC;  
2. Criar uma Central de recebimento, triagem e 
armazenamento temporário de RCC na região;  
3. Criar os LEVs – Locais de Entrega Voluntária e 
os PEVs – Postos de Entrega Voluntária 
(Ecopontos) para acumulação temporária de 
resíduos da construção e demolição;  
4. Incentivar a reutilização ou reciclagem dos 
resíduos de Classe A (trituráveis) e Classe B 
(madeiras, plásticos, papel e outros);  
5. Elaboração pelos grandes geradores, dos 
planos de gerenciamento dos resíduos da 
construção e de sistema declaratório dos 
geradores, transportadores e áreas de 
destinação;  
6. Realizar o cadastro das empresas de coleta e 
transporte e das empresas geradoras de resíduos 
de construção civil na região;  
7. Instituir Plano de Fiscalização para orientar e 
inspecionar os geradores, transportadores e 
receptores de resíduos da construção civil;  
8. Implantar Plano de Educação Ambiental, com 
ações de sensibilização, mobilização e educação 
ambiental aos geradores e trabalhadores da 
construção civil; 
9. Aportar recursos municipais e consorciados ou 
captados junto ao governo federal e estadual, 
visando a implantação de Central de reciclagem 
de resíduos de construção e demolição; 
10. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

 
6.7.3 - RESÍDUOS DA LIMPEZA URBANA  
 
As diretrizes e estratégias relacionadas com a parcela dos Resíduos da 
Limpeza Urbana implicam em ações visando à destinação final 
ambientalmente adequada, como por exemplo, a utilização deste tipo de 
material em unidades de compostagem e biometanização. A seguir Quadro 06  
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com as diretrizes e estratégias a serem adotadas pelo município de Casimiro 
da Abreu. 
 

Quadro 06 – Diretrizes para Resíduos de limpeza urbana. 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE LIMPESA URBANA 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação final 
ambientalmente adequada 

1. Gerar energia por meio da biometanização dos 
resíduos orgânicos da limpeza urbana; 

2. Realizar compostagem da parcela orgânica 
restante da biometanização, gerando-se composto 

fertilizante; 
3. Elaborar um Manual de Operação e 

manutenção para a coleta e limpeza pública; 
4. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

5. Fomentar o monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

Fonte: PNRS (2010) 
 
6.7.4 - RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS  
 
Mesmo não sendo competência dos Municípios a coleta e destinação final deste 
tipo de resíduo, deve haver incentivo junto à iniciativa privada, quando 
necessário, para instalar um terminal de transbordo de resíduos Classe I 
(perigosos) e Classe II (inertes e não inertes), para que posteriormente estes 
resíduos possam ter a disposição adequada.  A seguir Quadro 07 com as 
diretrizes e estratégias a serem adotadas pelo município de Casimiro da 
Abreu. 
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Quadro 07 – Diretrizes para resíduos Industriais. 

RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS 
DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Eliminação completa dos 
resíduos industriais destinados 

de maneira inadequada no 
meio ambiente. 

 

1. Exigir a elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos para todas as atividades 

geradoras de resíduos sólidos (perigosos e não 
perigosos) passíveis de licenciamento ambiental 
ou autorização e cadastramento ambiental na 
região até 2014 (conforme o Art. 20 da Lei 

12.305 da PNRS); 
2. Criar cadastro de resíduos descartados pelas 

atividades geradoras de resíduos sólidos 
(recicláveis e não recicláveis) passíveis de 
licenciamento ambiental ou autorização e 

cadastramento ambiental na região até 2014 
(conforme o Art. 20 da Lei 12.305 da PNRS) 

possibilitando o controle e monitoramento desta 
atividade; 

3. Fiscalizar a execução do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas atividades 

passíveis de licenciamento ambiental ou 
autorização e cadastramento ambiental na região 

a partir de 2014. 
4. Condicionar a emissão do Alvará de 

Funcionamento das atividades passíveis de 
licenciamento ambiental ou autorização e 

cadastramento ambiental na região a partir de 
2015, à apresentação do Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos; 
5. Incentivar e promover parcerias entre 
empresas e prefeituras inserindo-as nos 

programas municipais existentes de coleta 
seletiva; 

6. Incentivar a instalação voluntaria de PEV’s – 
Postos de Entrega Voluntária, para recebimento 

dos resíduos recicláveis secos em todos os 
estabelecimentos geradores, destinando-os as 
cooperativas de catadores ou coleta seletiva; 

7. Sensibilização ambiental dos colaboradores e 
criação de lei definindo os grandes, médios e 
pequenos geradores e as responsabilidades; 

8. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

9. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

 
Fonte: PNRS (2010) 
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6.7.5 - RESÍDUOS SÓLIDOS AGROSILVOPASTORIS (ORGÂNICOS E 
INORGÂNICOS)  
 
As diretrizes e estratégias relacionadas com a parcela dos Resíduos 
Agrossilvopastoris Orgânicos implicam em ações visando à destinação final 
ambientalmente adequada e o aproveitamento energético deste material. A 
seguir Quadro 08 com as diretrizes e estratégias a serem adotadas pelo 
município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 08 – Diretrizes para resíduos agropastoris orgânicos. 
RESÍDUOS SÓLIDOS AGROSILVOPASTORIS ORGÂNICOS 
DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação adequada de todos 
os resíduos agrossilvopastoris 
por compostagem, biodigestão 

ou outras tecnologias. 
 

1. Realizar inventário dos resíduos 
agrossilvopastoris orgânicos, num período não 

inferior a 4 (quatro) anos. 
2. Aproveitamento energético dos resíduos 

agrossilvopastoris orgânicos através de sistemas 
de tratamento (biodigestão) individuais ou 

consorciados; 
3. Realizar compostagem da parcela orgânica 

restante da biometanização, gerando-se composto 
fertilizante; 

4. Orientar a população residente em casas a 
desenvolver a compostagem caseira. 

5. Estimular a implantação crescente de 
compostagem caseira. 

6. Criar fundos públicos que visem a 
implementação de projetos eco-eficientes na 

produção de agroindústrias primárias associadas 
ao setor agrossilvopastoril, buscando a 

minimização da geração de resíduo e o manejo 
adequado dos mesmos; 

7. Fomentar a elaboração de técnicas de manejo 
florestal que contenham o manejo dos resíduos 

que sobram no campo; 
8. Fomentar a melhoria da produtividade e criar 

novas tecnologias de produção; 
9. Fomentar o desenvolvimento e inovação de 
tecnologias para o aproveitamento de resíduos 

agrossilvopastoris; 
10. Ampliar o sistema de integração lavoura-

pecuário-floresta; 
11. Expansão da fixação biológica de nitrogênio 

em substituição ao uso de fertilizantes 
nitrogenados; 

12. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

13. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

Fonte: PNRS (2010) 
 

Com relação aos Resíduos Agrossilvopastoris Inorgânicos, como já existe na 
região uma Central de Recebimento deste tipo de resíduo, e esta atende a  
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demanda, as estratégias no PGIRS são no sentido de fortalecer o sistema 
existente e de criar campanhas educativas com os agricultores a 
universalização de tríplice lavagem antes da devolução das embalagens vazias 
de agrotóxicos. A seguir Quadro 09 com as diretrizes e estratégias a serem 
adotadas pelo município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 09 – Diretrizes para resíduos agrossilvopastoris inorgânicos. 
RESÍDUOS SÓLIDOS AGROSILVOPASTORIS INORGÂNICOS 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação ambientalmente 
adequada das embalagens 

vazias de agrotóxicos. 
 

1. Ampliar as campanhas educativas e seminários 
junto às Associações de Municípios, cooperativas, 
secretarias de agricultura, secretarias de saúde, 

secretarias de educação objetivando a 
sensibilização para a tríplice lavagem, separação e 

devolução das embalagens; 
2. Apoiar e fomentar a educação ambiental para o 

uso adequado dos agrotóxicos e devolução dos 
resíduos contaminados; 

3. Apoia a implantação de agricultura orgânica no 
município; 

3. Fiscalizar as agropecuárias para o correto 
recebimento do material; 

4. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

5. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

Fonte: PNRS (2010) 
 

6.7.6 - RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE  
 
Na Legislação Federal, tanto a RDC nº. 306/04 da ANVISA, quanto a 
Resolução CONAMA nº. 358/05, determinam que todos os estabelecimentos 
geradores de resíduos de saúde devem apresentar um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS. Sendo que a 
exigência da elaboração e implantação do PGRSS, dos estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde do município, deverá ser feita pela Prefeitura 
Municipal (Vigilância Sanitária Municipal e Secretarias Municipais afins). 
 
Como critério geral, a segregação dos Resíduos de Serviço de Saúde na fonte 
geradora diminui o volume de resíduos a serem coletados, transportados, 
tratados e dispostos em aterros sanitários, minimizando os custos para o 
Município e, também, o passivo ambiental gerado. Para que haja a correta 
segregação dos resíduos na origem é necessário conhecer sua periculosidade, 
e saber como manuseá-los. Os funcionários dos estabelecimentos públicos de 
saúde devem estar constantemente atualizados sobre a política dos 3R’s 
(reduzir, reutilizar e reciclar), aplicada aos resíduos de serviço de saúde - RSS, 
para poderem reduzir a geração dos mesmos. Neste sentido, o Município deve 
promover sistematicamente, cursos básicos e de atualização para os 
funcionários visando à difusão dos conceitos de higiene, meio ambiente, 
geração, manipulação e acondicionamento dos RSS. A seguir Quadro 10 com 
as diretrizes e estratégias a serem adotadas pelo município de Casimiro da 
Abreu. 
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Quadro 10 – Diretrizes para resíduos de serviço de saúde. 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇO DE SAÚDE 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Manuseio e Destinação 
adequada dos Resíduos de 
Serviço de Saúde – RSS 

 

1. Segregação dos Resíduos de Serviços de Saúde 
na fonte geradora; 

2. Promover a capacitação constante dos 
funcionários dos estabelecimentos públicos de 
saúde geradores de RSS, quanto à separação e 

acondicionamento adequado; 
3. Adequar os abrigos de armazenamento 

temporário de RSS nos estabelecimentos públicos 
de saúde dos Municípios; 

4. Aportar recursos para implantação de central 
de inertização de RSS por meio de micro-ondas 
(preferível) ou autoclave ou  Tratar os Resíduos 

do Sistema de Saúde pública na Central de 
Processamento para inertização regional, se não 
houver recursos para a implantação da central de 

inertização; 
5. Fomentar a revisão do PGRSS das Unidades de 

Saúde Públicas; 
6. Fiscalizar a elaboração e implantação do PGRSS 
nos estabelecimentos prestadores de serviços de 

saúde do município, pela vigilância sanitária 
municipal; 

7. Criar cadastro junto com a vigilância sanitária 
municipal, que permita o controle e 

monitoramento do quantitativo e qualitativo dos 
resíduos de serviços de saúde público e privados; 
8. Fiscalização dos serviços de saúde, na questão 
do manejo, armazenamento, coleta e destinação 

final dos resíduos; 
9. Fomentar a monitoramento das quantidade de 

cada resíduo gerado. 
Fonte: PNRS (2010) 
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6.7.7 - RESÍDUOS SÓLIDOS DE MINERAÇÃO  
 
A responsabilidade de destinação deste tipo de resíduo é do gerador. A 
principal diretriz no Plano neste sentido é a destinação adequada, conforme a 
legislação pertinente. A seguir o Quadro 11 com as diretrizes e estratégias a 
serem adotadas pelo município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 11 – Diretrizes para resíduos de mineração. 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE MINERAÇÃO 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação adequada dos 
Resíduos de Mineração. 

 

1. Exigir a elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos para todas as atividades 

geradoras de resíduos sólidos (perigosos e não 
perigosos) passíveis de licenciamento ambiental 
ou autorização e cadastramento ambiental na 
região até 2014 (conforme o Art. 20 da Lei 

12.305 da PNRS); 
2. Criar cadastro que permita o controle e 

monitoramento do quantitativo e qualitativo dos 
resíduos de mineração (DNPM); 

3. Fiscalizar a execução do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas atividades 

passíveis de licenciamento ambiental ou 
autorização e cadastramento ambiental na região 

a partir de 2014; 
4. Fomentar o aproveitamento dos subprodutos 

gerados nas atividades de mineração; 
5. Promover, até 2014, a integração entre os 

órgãos de licenciamento ambiental e os órgãos 
gestores dos recursos minerais. 

6. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

7. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

Fonte: PNRS (2010) 
 
6.7.8 - RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA  
 
Deve ser incentivado, por meio de parcerias, alguns pontos de devolução 
licenciados para este tipo de resíduo. A realização de campanhas educativas 
junto à população sobre a correta destinação dos resíduos com logística 
reversa é outra ação a ser desenvolvida na região. A seguir Quadro 12 com as 
diretrizes e estratégias a serem adotadas pelo município de Casimiro da 
Abreu. 
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Quadro 12 – Diretrizes para resíduos com logística reversa. 
RESÍDUOS SÓLIDOS COM LOGÍSTICA REVERSA 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação adequada dos 
Resíduos com logística 

reversa, com o retorno à 
indústria dos materiais pós-

consumo. 
 

1. Implantar Central municipal de recebimento, 
triagem e armazenamento temporário, para a 

posterior coleta pelos responsáveis; 
2. Criar os LEVs – Locais de Entrega Voluntária e 

os PEVs - Postos de Entrega Voluntária para 
devolução e acumulação temporária de resíduos 

com logística reversa; 
3. Promover a integração dos catadores de 

materiais recicláveis aos sistemas de logística 
reversa; 

4. Fomentar/Incentivar a instalação de empresas 
desmontadoras e que realizem a descontaminação 

deste tipo de material; 
5. Implantar campanhas educativas e 

informativas sobre a correta destinação dos 
resíduos com logística reversa; 

6. Melhoria da fiscalização ambiental na questão 
do manejo, armazenamento, coleta e destinação 

final destes resíduos; 
7. Criar parcerias com os sindicatos das indústrias 

eletroeletrônica; 
8. Criar parcerias com comerciantes e fabricantes 

dos resíduos especiais; 
9. Implantar oficina para recuperação de roupas 
usadas, que após recuperação seja doadas para 

pessoas carentes; 
10. Implantar galpão para armazenagem e 

reciclagem/revenda de madeira e outro itens 
ainda não cobertos pela legislação de logística 

reversa; 
11. Atendimento a legislação com a regulação e 

fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 
12. Fomentar a monitoramento das quantidade de 

cada resíduo gerado. 
 
 
 
 
6.7.9 - RESÍDUOS VOLUMOSOS  
 
As diretrizes e estratégias relacionadas com a parcela dos Resíduos Volumosos 
implicam em ações visando à destinação final ambientalmente adequada deste 
material. A seguir Quadro 13 com as diretrizes e estratégias a serem adotadas 
pelo município de Casimiro da Abreu. 
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Quadro 13 – Diretrizes para resíduos Volumosos. 

RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS 
DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação adequada dos 
Resíduos Volumosos 

 

1. Segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, 
inservíveis e outros) para reutilização ou 

reciclagem; 
2. Criar LEVs – Locais de Entrega Voluntária e os 

PEVs - Postos de Entrega Voluntária para 
acumulação temporária de resíduos volumosos; 
3. Criar unidades de recebimento e revenda de 

materiais servíveis; 
4. Fomentar a implantação de indústrias 

desmontadoras destes materiais; 
5. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

6. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

 
6.7.10 - RESÍDUOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO  
 
As diretrizes e estratégias relacionadas com a parcela dos Resíduos do Serviço 
Público de Saneamento Básico implicam em ações visando à destinação final 
ambientalmente adequada deste material e aproveitamento energético do 
mesmo. A seguir Quadro 14 com as diretrizes e estratégias a serem adotadas 
pelo município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 14 – Diretrizes para resíduos públicos de saneamento básico. 
RESÍDUOS SÓLIDOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 
DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Destinação final 
ambientalmente adequada dos 

resíduos 
 

1. Destinação adequada do lodo das estações de 
tratamento de água, Lodo de estação de 

tratamento de esgoto e lodos de drenagens; 
2. Fomentar a criação de unidades de 

desidratação para os resíduos das estações de 
tratamento de água; 

3. Fomentar a criação de empresas de coleta, 
tratamento e destinação de resíduos de sistemas 

individuais de tratamento de esgoto (lodo de 
fossa-filtro); 

4. Aproveitamento energético (biometanização) e 
compostagem do lodo de sistemas individuais de 

tratamento de esgoto; 
5. Coprocessamento do lodo de ETA e ETE, como 
agregado, em indústrias cerâmicas e cimentícias; 

6. Fomentar pesquisas para o aproveitamento 
agrossilvopastoril do lodo de ETA e ETE; 

7. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

8. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

Fonte: PNRS (2010) 
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6.7.11 - RESÍDUOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS  
 
Os resíduos de óleos vegetais gerados no processo de preparo de alimentos, 
consumidos pelo comércio especializado (restaurantes, lanchonetes, bares e 
congêneres), fábricas de produtos alimentícios e nas residências, podem se 
tornar uma grande fonte de reutilização do produto pós-consumo para a 
produção do biodiesel, sendo um combustível biodegradável derivado de 
fontes renováveis, que pode ser obtido por diferentes processos.  
 
Outra maneira de reciclagem do óleo vegetal pós consumo na região seria a 
produção de detergente e sabão em pó.  
 
A seguir Quadro 15 com as diretrizes e estratégias a serem adotadas pelo 
município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 15 – Diretrizes para resíduos de óleo comestível. 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Sensibilização da sociedade na 
separação e reutilização dos 

óleos comestíveis 

1. Separação do resíduo na fonte geradora; 
2. Criar os LEVs – Locais de Entrega Voluntária e 

os PEVs – Postos de Entrega Voluntária para 
acumulação temporária dos resíduos; 

3. Fomentar o processamento e transformação 
deste resíduo em novos produtos; 

4. Fomentar a criação dos programas de coleta e 
destinação adequada; 

5. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

6. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

Fonte: PNRS (2010) 
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6.7.12 - RESÍDUOS COMERCIAIS  
 
As diretrizes e estratégias relacionadas com a parcela dos resíduos comerciais 
implicam em ações visando à destinação final ambientalmente adequada deste 
material. A seguir Quadro 16 com as diretrizes e estratégias a serem adotadas 
pelo município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 16 – Diretrizes para resíduos comerciais, cemiteriais e radiológicos 
RESÍDUOS SÓLIDOS COMERCIAIS, CEMITERIAIS E RADIOLÓGICOS 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Disposição final 
ambientalmente adequada 

 

1. Sensibilização ambiental dos colaboradores e 
criação de lei definindo os grandes, médios e 
pequenos geradores e as responsabilidades; 
2. Implantação de Coleta Seletiva dentro dos 

estabelecimentos comerciais; 
3. Incentivar e promover parcerias entre 
empresas e prefeituras inserindo-as nos 

programas municipais existentes de coleta 
seletiva; 

4. Exigir a elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos na região até 2016 (conforme 

o Art. 20 da Lei da 12.305/2010 e conteúdo 
conforme art. 21 da Lei da 12.305/2010), para os 

considerados grandes geradores, assim como 
para pequenos, médios e grandes geradores).  No 

PGRS em questão de varrição e  lavagem de 
bares e restaurantes deve ser aborda; 

5. Criar cadastro/sistema de informação para as 
empresas que estiverem sujeitas a elaboração do 

PGRS. 
6. Condicionar a emissão do Alvará de 

Funcionamento das empresas à apresentação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a 

partir de 2016; 
7. Incentivar a instalação voluntaria de LEVs – 

Locais de Entrega Voluntária e os PEVs – Postos 
de Entrega Voluntária para recebimento dos 

resíduos recicláveis secos em todos os 
estabelecimentos geradores, destinando-os as 
cooperativas de catadores ou coleta seletiva; 

8. Fiscalizar a reciclagem de óleos lubrificantes, 
destino adequado de resíduos cemiteriais e 

radiológicos; 
9. Atendimento a legislação com a regulação e 
fiscalização dos serviços de resíduos sólidos; 

10. Fomentar a monitoramento das quantidade de 
cada resíduo gerado. 

 
 
6.7.13 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
 
As iniciativas relativas à educação ambiental no município, conforme 
informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Educação, estão voltadas  
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a atividades isoladas, como por exemplo, atividades de Dia do Meio Ambiente, 
Dia da Água e Dia da Árvore, etc.   A seguir Quadro 17 com as diretrizes e 
estratégias a serem adotadas pelo município de Casimiro da Abreu. 
 

Quadro 17 – Diretrizes para educação ambiental. 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

DIRETRIZ ESTRATÉGIAS 

Sensibilização da comunidade 
com relação às questões 
relacionadas aos resíduos 

sólidos 
 

1. Formação de recursos humanos para educação 
ambiental; 

2. Desenvolvimento de estudos, pesquisas e 
experimentações; 

3. Produção e divulgação de material educativo; 
4. Acompanhamento e divulgação continuada; 

5. Disponibilização permanente de informações. 

 
6.8 - ETAPAS DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
PROPOSTO PARA O MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU 
  
Neste item estão descritas as etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos 
sugeridas para serem adotadas no Município de Casimiro de Abreu, quanto a 
segregação, coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos 
resíduos que são de responsabilidade do Município, dentro da proposição do 
cenário escolhido e das diretrizes antes descritas.  O fluxograma a seguir 
ilustra as etapas da atividade. 
 

Figura 11 -  Proposta básica para manejo de resíduos sólidos. Fonte: COPPETEC 
adaptado (2013) 
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A seguir tem-se uma lista básica das opções de direcionamento para o 
Gerenciamento dos resíduos de Casimiro de Abreu: 
 
 Gestão em consórcio para disposição final de rejeitos,que não possam 

ser recicláveis ou compostados em outro município, como é executado 
atualmente, porém somente 17% do lixo no máximo, seria disposto, ou 
seja, somente o que é rejeito; 

 Gestão em consórcio para incineração do rejeito em unidade de 
incineração em outro município, se necessário; 

 Gestão em industrias para coprocessamento do rejeito em unidade de 
incineração em outro município, se necessário; 

 Coleta seletiva para separação dos recicláveis e dos resíduos orgânicos 
nos domicílios, com apoio dos catadores e criação de cooperativas; 

 Estação de transbordo para os resíduos em conjunto com planta de 
compostagem e Central de Triagem; 

 Criação da Central de Compostagem de Resíduos Orgânicos e Central de 
Triagem, prensagem e enfardamento de resíduos recicláveis; 

 Implantação de programa de compostagem caseira, com incentivo da 
prefeitura; 

 Implantação de planta de reciclagem de resíduos de construção e 
demolição (Escolha de local adequado se não for possível uso do local 
onde atualmente se faz a estocagem de resíduos de construção civil); 

 Implantação de sistema de logística reversa para os resíduos especiais 
conforme legislação em vigor, tais como pneus, pilhas, vidros, baterias, 
etc; 

 Implantação de locais de entrega voluntária – LEVs e Postos de Entrega 
Voluntária – PEVs para todos os tipos de resíduos; 

 Implantar o disque caçamba para os resíduos de construção civil; 
 Gestão dos resíduos de serviço de saúde com autoclavagem, ou uso de 

micro-ondas na estação de triagem, ou envio para inertizaç 
ao e posterior aterramento, como atualmente se procede; 

 Gestão junto a empresas de reciclagem de lâmpadas fluorescente para 
inertizar e reciclar completamente  os resíduos destes equipamentos; 

 Gestão junto ao recicladores da cidade para a reciclagem de resíduos 
volumosos; 

 Gestão para educação ambiental de modo a ampliar as atividades nas 
escolas e eventos; 

 Implantação de legislação apropriada que desestimulem práticas ilegais 
quando ao manejo de resíduos e estabeleça instrumentos econômicos 
que contribuam com o custeio da gestão; 

  Gestão para coleta e destinação adequada do óleo de cozinha, com 
envio do óleo coletado para produção de saponáceos, ou biodiesel; 

 Coleta e encaminhamento dos pneus para destinação final adequada; 
 Incrementar fiscalização quanto ao destino adequado de óleos 

lubrificantes, resíduos industriais, resíduos farmacêuticos, radiológicos, 
cemiteriais, etc; 

 Gestão para avaliação dos serviços de manejo e manutenção do banco 
de dados do ministério das cidades; 
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 Incentivo ao catadores da região, fomentando uma estruturação em 

cooperativas ou associaçòes para atuarem no(s) local(is) de triagem, 
dentre outras. 

 
6.8.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  
 
Quanto aos RSU, entendeu-se que a busca por soluções deve se pautar em 
opções que contemplem tecnologias, visando o aproveitamento/valorização 
integral das diversas tipologias de resíduos gerados e gerando uma 
quantidade mínima de rejeito, indo de encontro ao que preconiza a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
As soluções aqui propostas deverão ser empregadas através de uma Central 
Regional de Processamento, a ser dimensionada para o tratamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos urbanos gerados no município.  
 
Com relação aos orgânicos, uma política pública de incentivo à compostagem 
caseira traria economia e visibilidade a esta administração, pois haveria uma 
redução na quantidade de resíduo orgânico coletado e transportado. 
 
Outra opção é a constituição de uma Parceria Público Privada, com contrato 
cuja duração média de 20 anos (prazo normal de PPP) para gerir a Central de 
Triagem e Compostagem a ser instalada. 
 
Independentemente da compostagem caseira que poderia começar em um 
condomínio ou bairro da cidade, propõe-se o seguinte gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos para o município de Casimiro de Abreu 
 
a) Segregação  
 
A segregação proposta é a separação em resíduos secos (recicláveis) e 
resíduos úmidos (orgânicos e rejeitos), sendo realizada na fonte, pelo gerador.   
Certamente somente esta segregação, com coleta seletiva e distribuição dos 
sacos verdes e pretos, assim como a utilização dos containers verde e preto 
não soluciona o problema do lixo misturado, ou seja, recicláveis juntamente 
com orgânico, portanto além da segregação pelos geradores, existe a 
necessidade de um sistema de triagem e separação entre os recicláveis (que 
serão prensados e vendidos) do orgânico, que será compostado, conforme 
proposto. A instituição de uma taxa de redução do IPTU, ao invés  dos 
descontos típicos, para as regiões que tem alto índice de reciclagem é 
interessante, pois além de estimular a população, facilita todo o trabalho de 
segregação. A implantação desse estimulo, ser for adotada, deve ser 
monitorada em função do lixo, portanto é necessário a avaliação de alguns 
sacos por bairro, para definição daqueles que receberão a redução de IPTU.  
Esse programa, caso interesse sua implantação, deve ser melhor discutido 
com a comunidade com a proposta de valores de redução. 
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b) Acondicionamento  
 
Permanece a forma de acondicionamento dos RSU para a coleta, por meio de 
lixeiras individuais (nas residências unifamiliares) e de lixeiras coletivas (nas 
edificações multifamiliares).  
 
Propõe-se que gradativamente os resíduos sólidos urbanos passem a ser 
acondicionados em invólucros diferenciados por cor (conforme NBR específica) 
e volume. Os resíduos passarão a ser depositados para coleta pelo gerador em 
contêineres estacionários, disponibilizados pela municipalidade, e instalados 
em logradouros públicos, variando em função do adensamento domiciliar. 
 
c) Coleta/Transporte  
 
Permanecem as formas de coletas tradicionais, com o uso de caminhões 
coletores e compactadores para a coleta convencional, e caminhões 
basculante e/ou carroceria aberta com gaiola para a coleta seletiva. 
  
d) Transbordo e Central de Triagem 
 
Deverá ser implantada nova unidade de transbordo onde será instalada a 
unidade de triagem para separação de resíduos e unidade de compostagem 
anaeróbia-aeróbia, conforme opção da administração pública, podendo ser 
somente uma ou as duas em conjunto. 
 
A seguir Figura 12 com sugestão de croqui da Central de Triagem a ser 
instalada no município de Casimiro de Abreu. 
 

 
Figura 12 – Central de Triagem sugerida para manejo de resíduos sólidos 

Fonte: Macferr (2013). 
 
 



 
 

100 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 
A central de triagem será uma etapa preliminar da central de compostagem de 
resíduos a ser implantada. 
 
e) Tratamento  
 
Para o município de Casimiro de Abreu as formas de tratamento adotadas 
serão as descritas: 
 
Para os resíduos secos recicláveis:  
 
Inicialmente propõe-se a instalação de sistema convencional de triagem com 
esteiras e sistema de seleção, conforme operava a Unidade do Ribeirão, no 
passado. Após segregação dos materiais recicláveis, se procederá a  
prensagem e posterior armazenagem, aguardando envio para empresas 
recicladoras, agregando valor aos materiais e receita aos cofres públicos. 
 
Dentre muitas alternativas de reuso dos materiais, algumas encontram-se 
listadas abaixo, das quais, algumas podem facilmente ser implementadas pelo 
município e outras podem ser objeto de parceria com a iniciativa privada para 
industrialização. Entende-se como industrialização o processo no qual haverá 
um beneficiamento da matéria-prima para transformação em novos produtos, 
como por exemplo: 
 
 Transformação do material plástico em invólucros que poderão ser 

usados como embalagens dos resíduos ou em galões para serem usadas 
para armazenar os óleos vegetais e animais;  

 Plásticos serem transformados em peças para bancos, trilhos, etc ( 
madeira plástica); 

 Recuperação de roupas e peças volumosas; 
 Transformar embalagens Tetra Pack em telhas; 
 Fabricação de vassouras de PET; 
 Transformação do óleo vegetal e animal em biodiesel;  
 Transformação do caco de vidro em novas garrafas;  
 Transformação de latas de alumínios em novas latas, e muitas outras 

oportunidades.  
 
Para os Resíduos Úmidos:  
 
Propõe-se a instalação de um Parque Tecnológico de Triagem, Processamento 
e Manejo ou seja, uma Central de Compostagem, onde, a matéria orgânica 
será selecionada, para posterior biometanização e compostagem com 
produção de fertilizantes.  Entende-se por biometanização o processo de 
tratamento biológico anaeróbio que consiste na degradação da matéria 
orgânica e geração de biogás.  Após o tratamento anaeróbio, o gás poderá ser 
utilizado para geração de energia e o composto passa por uma segunda etapa, 
desta feita aeróbia, com adição final de nutrientes de forma a se obter um 
fertilizante que poderá ser utilizado na agricultura, com os seguintes 
benefícios:  
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 Redução considerável do volume total da matéria orgânica;  
 Produção de biogás, para utilização na frota de veículos da frota 

utilizada no processo ou produção de energia para os equipamentos do 
parque tecnológico e município;  

 Produção de biofertilizante para vários fins.  
 

Define-se como compostagem o método de tratamento aeróbio da fração 
orgânica dos resíduos sólidos urbanos sob determinadas condições, que se 
aplica aos seguintes resíduos: 
 
a) Resíduos orgânicos oriundos da triagem;  
b) Resíduos de feiras livres;  
c) Resíduos verdes oriundos de poda, roçada e capina do sistema de limpeza      
pública do município, que não sejam lenhosos;  
d) Subproduto do processo de biodigestão; 
e) Resíduos agropastoris orgânicos diversos; 
f) Resíduos de ETE (estação de tratamento de esgotos); 
g) Fezes de animais. 
 
O produto final do processo de compostagem (composto) poderá ser 
enriquecido com nutrientes e para fins de utilização e comercialização deverá 
atender às especificações impostas pela Instrução Normativa n.º 23 (IN 23), 
de 31 de agosto de 2005 do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), sendo classificado como fertilizante orgânico Classe C.  
 
Cooperativas e associações de catadores de material reciclável  
 
O Artigo 11 do Decreto 7.404/10, diz que 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.  No Brasil as cooperativas e associações 
representam um papel fundamental na área de resíduos sólidos, em especial 
aqueles reciclável e também os da logística reversa, desde que processados de 
forma adequada.  
 
Para que a coleta seletiva funcione de maneira ordenada e, principalmente, 
tenha condições propícias de operação, com o menor tempo possível, é 
fundamental que o município tenha diversos locais para receber estes resíduos 
recicláveis e assim gerar riqueza através da sua valorização. Para que a ideia 
venha a se concretizar é importante que o município esteja preparado para 
contribuir financeiramente e organizacionalmente, promovendo o 
acompanhamento e treinamento dessas entidades.    
 
Outro aspecto importante é efetuar um planejamento antecipado com o intuito 
de capacitar, treinar, equipar e organizar as cooperativas de forma que as 
mesmas possam se sustentar sozinhas posteriormente à ajuda inicial. 
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Figura 13 – Fluxo preliminar do parque tecnológico para manejo de resíduos sólidos do 

município de Casimiro de Abreu. Fonte: COPPETEC (2013) 
 
f) Disposição Final  
 
A disposição final dos resíduos, será realizada em aterros sanitários e atenderá 
as mesmas metas da versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 
permanecendo o encaminhamento dos resíduos ao aterro sanitário até a 
instalação do respectivo Parque Tecnológico de Triagem e Compostagem.  
Após a instalação do Parque, com a consequente valoração dos materiais 
recicláveis, a biometanização da matéria orgânica, se for a opção, ou a 
compostagem simplesmente, sendo apenas os rejeitos finais decorrentes dos 
processos acima, dispostos em aterro sanitário.  Os resíduos da coleta seletiva 
devem ser prensados e vendidos. 
  
6.8.2 - RESÍDUOS DA LIMPEZA PÚBLICA  
 
Os resíduos de limpeza pública serão divididos em serviços da roçada, capina, 
podas de árvores e a limpeza propriamente dita (inclui limpeza de praças, 
jardins, cemitério e similares) e a varrição. 
 
Os serviços executados embora eficientes, carecem de uma série de melhorias 
de cunho gerencial, administrativo e operacional que podem ser efetuadas 
com o intuito de gerar padrões que facilitem a vida de quem executa, gerencia 
e fiscaliza o trabalho.  
 
Isto requer um maior empenho para melhorar a qualidade do serviço que 
passa pela melhor elaboração de mapas, roteiros e frequências pré- 
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estabelecidas até o planejamento global da limpeza da cidade assim como de 
seus bairros mais necessitados.  
 
Os horários de trabalho operacional devem ser avaliados buscando uma 
otimização entre os horários do período matutino e vespertino, reduzindo o 
deslocamento e os trabalhos das equipes com veículos e equipamentos nos 
horários de pico, de madrugada e tarde da noite.. 
 
O controle da mão de obra é algo imprescindível para o sucesso de todo o 
plano, pois a limpeza da cidade é seu cartão postal. O registro de ponto é 
importante e serve para avaliar o cumprimento do dever. 
 
A capacitação dos funcionários administrativos e operacionais são ordens do 
dia já que o planejamento requer certa qualificação profissional com o intuito 
de melhorar a qualidade do trabalho e do trabalhador, assim como a ajuda e 
apoio técnico de engenheiros e profissionais com experiência técnica 
comprovada na área de limpeza urbana tornando o trabalho operacional a 
longo prazo mais produtivo e sem dúvida, mais qualificado. 
 
Dentre as diversas equipes existentes,  pelo menos uma delas deve ser 
destinada aos serviços pertinentes à coleta de resíduos de grande volume, 
como móveis ou eletrodomésticos. Este material poderá ser levado até um 
PEV – Posto de Entrega Voluntário de resíduos que poderá ser em conjunto 
com os de Construção Civil de pequeno volume (até 1m³), assim como 
aqueles originários da logística reversa. Para que isso ocorra, deve ser definido 
e informado a população qual o dia da semana na qual o caminhão passará 
para recolher este material, de acordo com um mapa pré-estabelecido por 
onde esta equipe passará.  
 
Os parques e jardins da cidade também merecem uma atenção especial pois 
são muito valiosos para o município, devendo as condições de serviço e 
operacionalização serem sempre avaliados. 
 
A varrição, para sua execução, deverá seguir roteiro previamente cadastrado, 
com controle de equipe e produtividade.  Uma possibilidade a ser considerada 
é a automatização de varrição como varredeira automáticas.  
 
6.8.3 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DEMOLIÇÃO E VOLUMOSOS  
 
O gerenciamento adequado dos Resíduos da Construção Civil – RCC, visando à 
promoção de benefícios de ordem social, econômica e ambiental, devem 
garantir a segregação satisfatória, de preferência no ato da geração ou nas 
áreas de destinação/disposição final. Estes resíduos devem ser acondicionados 
e armazenados conforme estabelecido pelas legislações vigentes, de modo que 
o processo de coleta possa ser feito adequadamente.  
 
A Resolução CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Esta 
legislação define que os geradores de resíduos da construção civil deverão ter 
como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a  
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redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final dos mesmos.  Sendo 
que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de 
resíduos domésticos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d’água, 
lotes vagos ou em áreas protegidas por Lei, devendo os mesmos serem 
encaminhados à aterro apropriado ou para processamento e 
reaproveitamento.  
 
Segundo esta Resolução os resíduos devem ser segregados por classes e 
destinados conforme demonstra o Quadro 18 a seguir 
 

Quadro 18 – Classificação dos resíduos de construção civil (construção e demolição) 
Classe Classificação Disposição Final 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados: a) de construção, demolição, 
reformas e reparos de pavimentação e de outras 
obras de infraestrutura, inclusive solos 
provenientes de terraplanagem; b) de 
construção, demolição, reformas e reparos de 
edificações: componentes cerâmicos (tijolos, 
blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 
argamassa e concreto; c) de processo de 
fabricação e/ou demolição de peças pré-
moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios 
etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

Deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de 
agregados, ou encaminhados a 
áreas de aterro de resíduos da 
construção civil, sendo 
dispostos de modo a permitir a 
sua utilização ou reciclagem 
futura;  

B 

São os materiais recicláveis para outras 
destinações, tais como: plásticos, papel/papelão, 
metais, vidros, madeiras e outros;  

Deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a 
áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua  

C 

São os resíduos para os quais não foram 
desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação, tais como os produtos 
oriundos do gesso;  

Deverão ser armazenados, 
transportados e destinados em 
conformidade com as normas 
técnicas especificas.  

D 

São os resíduos perigosos oriundos do processo 
de construção, tais como: tintas, solventes, 
óleos e outros, ou aqueles contaminados 
oriundos de demolições, reformas e reparos de 
clínicas radiológicas, instalações industriais, etc.  

Deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e 
destinados em conformidade 
com as normas técnicas 
específicas.  

Fonte: MMA (2002) 
 
Os objetivos e metas relacionados com a parcela dos RCC implicam em ações 
visando à destinação final ambientalmente adequada e o reaproveitamento 
deste material na forma de agregados. O reuso dos resíduos da construção 
civil, independente do uso que a ele for dado, representa vantagens 
econômicas, sociais e ambientais, na economia de aquisição de matéria-prima, 
substituição de materiais convencionais, pelo entulho, diminuição da poluição 
gerada pelo entulho e de suas consequências negativas como enchentes e 
assoreamento de rios e córregos, e preservação das reservas naturais de 
matéria-prima.  
 
Quanto a coleta e transporte dos entulhos, recomenda-se que o município 
realize o cadastro das empresas prestadoras de serviço de coleta e transporte  
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(caçambas) dos resíduos de construção civil, assim como das empresas 
geradoras de resíduos de construção civil existentes no município 
(empreiteiras, construtoras, etc.), facilitando a fiscalização do destino final 
desses resíduos.  
 
O diagnóstico revelou que todo o resíduo de construção e demolição é  
destinado ao Pólo de Processamento de Resíduo, que se encontra devidamente 
licenciamento. 
.  
De acordo com o PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão 
Preliminar elaborado pelo Governo Federal, estima-se um valor médio de 0,5 
tonelada de resíduos sólidos anualmente sendo gerada por habitante em 
algumas cidades brasileiras. Considerando que Casimiro de Abreu em 2013, 
tem estimativa populacional de  cerca de  38.500  habitantes, chegaremos a 
aproximadamente 19.250 toneladas de resíduos de construção civil gerados no 
ano em questão.   
 
Como o peso específico desse tipo de material é muito variável, usar-se-á  
como uma média um valor aproximado de densidade igual a 2,00 t/m³.  
Sendo assim, chegaremos a 38,5 mil toneladas de material depositado 
inadequadamente na cidade.  
 
Com a instituição do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
e Volumosos, o município deve criar um núcleo permanente de gestão. A 
excelência na gestão desses resíduos passa pela continuidade e fortalecimento 
desse núcleo, que congrega profissionais da Secretaria responsável pelos 
serviços.  
 
É importante é a instalação a curto e médio prazo de central de reciclagem 
dos resíduos de construção civil (construção e demolição).  A central de 
reciclagem deve ser instalada em dois módulos, sendo o primeiro módulo para 
reciclagem de 40 mil toneladas ano e o segundo para mais 40 mil toneladas 
ano, de forma a atender a população no ano de 2035 a 2040. 
 
Outro aspecto importante a ser verificado, é a existência de locais clandestinos 
que possam estar recebendo esses resíduos (RCC e Volumosos) de forma 
irregular a fim de evitar sua disposição inadequada. 
 
6.8.4 - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
 
O gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de qualquer unidade que 
execute atividade de natureza médico-assistencial de saúde humana ou animal 
deve ser efetuado de acordo com as Resoluções CONAMA 358/05 e RDC 
306/04 da Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA.  Segundo a Resolução 
CONAMA n° 358/05, “é obrigatória a segregação dos Resíduos Sólidos de 
Serviço de Saúde – RSSS, ou somente RSS, na fonte e no momento da 
geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume 
dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e 
do meio ambiente”.  A segregação dos Resíduo de Serviço de Saúde – RSS,  
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deve ser conforme os grupos (A,B,C, D e E), com o propósito adicional de 
gerenciar de forma adequada a coleta e destinação final dos mesmos.    
 
A coleta dos RSS provenientes dos serviços públicos é de responsabilidade do 
Município. Os RSS gerados pelo setor privado devem ser por ele gerenciados. 
Cabe apenas a fiscalização à administração pública. A coleta e transporte 
externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de acordo 
com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT.  A destinação final dos 
RSS é distinta, levando-se em conta os grupos de resíduos contemplados na 
Resolução CONAMA n° 358/05.  
 
Em Casimiro de Abreu, a quantidade de RSS gerado totaliza cerca de 23 t/ano, 
conforme informações coletadas. Um item que deve ser melhor cuidado é 
quanto aos remédios vencidos e descartes de farmácias de remédios 
considerados perigosos. 
 
A segregação, que consiste na separação dos resíduos contaminantes e 
perfurocortantes dos resíduos sólidos comuns, na fonte geradora, diminui o 
volume de RSS a serem coletados, transportados, tratados (normalmente 
autoclavagem ou micro-ondas) e dispostos em aterros sanitários, minimizando 
os custos para o município e, também, o passivo ambiental gerado. Para que 
haja a correta segregação dos resíduos na origem é necessário conhecer sua 
periculosidade,  saber como manuseá-los e o mais importante, distinguir cada 
tipo de resíduo. Os funcionários dos estabelecimentos públicos de saúde 
devem estar constantemente atualizados sobre a política dos 3R’s (reduzir, 
reutilizar e reciclar), aplicada aos RSS, para poder reduzir a geração dos 
mesmos. Neste sentido, Casimiro de Abreu deve promover frequentemente, 
cursos básicos e de atualização aos funcionários visando à difusão dos 
conceitos de higiene, meio ambiente, geração, segregação, manipulação e 
acondicionamento dos RSS.  
 
Outro assunto importante constantes na legislação, determina que todos os 
estabelecimentos geradores de resíduos de saúde devem apresentar um Plano 
de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS. Sendo que a 
exigência da elaboração e implantação do PGRSS dos estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde do município deverá ser feita pela Prefeitura 
Municipal através da Vigilância Sanitária Municipal e Secretarias afins.  
 
6.8.5 - RESÍDUOS COM LOGÍSTICA REVERSA  
 
A segregação desses resíduos deve ser efetuada na fonte de geração, ou seja, 
pelos agentes consumidores. Estes resíduos devem ser encaminhados para 
“Pontos de Coleta”, “Pontos de Recebimento” ou devolvidos aos fabricantes, 
comerciantes e importadores.  
 
Para cada tipo de resíduo desta categoria (pilhas, baterias, lâmpadas, óleos, 
pneus, etc) existe uma Resolução CONAMA específica que estabelece 
procedimentos especiais ou diferenciados para sua destinação adequada.  
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Neste sentido, Casimiro de Abreu deve realizar, com o apoio de entidades ou 
empresas privadas, campanhas educativas junto à população e ao comércio 
local, destacando a segregação, o correto acondicionamento, a coleta, o 
transporte e a destinação final destes resíduos.  
 
Neste item deve-se dar atenção especial aos pneus considerando a grande 
quantidade gerada diariamente e que devem ser armazenados 
cuidadosamente, nunca ao ar livre, dispostos ao tempo. É muito importante 
que o município busque parceria com entidade, órgão ou empresa para criar 
soluções adequadas conforme preconiza a legislação.  Isso se aplica a todos os 
resíduos com logística reversa. Para auxiliar no contexto da política destinada 
aos pneus inservíveis, deve-se procurar o apoio da Reciclanip que poderá 
auxiliar o município na tomada de decisão sobre o assunto.  
 
O Programa de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis desenvolvido pela 
Reciclanip objetiva atender à Resolução N.º 416, de 30 de setembro de 2009, 
do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).   A Reciclanip é uma 
entidade sem fins lucrativos, por isso não compra e não vende pneus. Foi 
criada em março de 2007 pelos fabricantes de pneus novos Bridgestone, 
Goodyear, Michelin e Pirelli e, em 2010, a Continental juntou-se à entidade.  É 
considerada uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área de 
responsabilidade pós-consumo. O trabalho de coleta e destinação de pneus 
inservíveis realizado pela entidade é comparável aos maiores programas de 
reciclagem desenvolvidos no país, em especial, o de latas de alumínio e 
embalagens de defensivos agrícolas.  
 
A partir dos Pontos de Coleta de Pneus das Prefeituras, a Reciclanip efetua o 
transporte dos pneus inservíveis para destinações homologadas pelo IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 
sem custos para o município.  É importante que a área do Ponto de Coleta de 
Pneus seja coberta e protegida, a fim de se evitar o acúmulo de água ou 
mesmo a entrada de pessoas não autorizadas.    
 
A coleta de óleo lubrificante de gerador em gerador pelos recicladores deve 
ser estimulada, sendo o óleo usado encaminhado para reaproveitamento. 
Outra alternativa a ser considerada é centralizar no Pólo de Processamento de 
Resíduos existente a receptação do óleo lubrificante, devidamente e 
adequadamente acondicionado, para posterior encaminhamento aos 
recicladores. No estado do Rio de Janeiro existe a Lwart, situada na baixada 
fluminense, que reutiliza tal produto. 
 
As lâmpadas fluorescentes podem ser inertizadas no local utilizando 
equipamento apropriado e seus componentes (vidro, alumínio, mercúrio e 
outros) destinados a reciclagem.   
 
Os materiais eletroeletrônicos podem ser estocados e agrupados para venda a 
recicladores autorizados.  
 
Vidros em geral, tem reciclagem já bastante consolidada, devendo ser 
vendidos para os recicladores.   
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Pilhas e baterias devem ser recolhidas pelos fabricantes, assim como outros 
resíduos especiais que podem ser reciclados e/ou retornados para os 
fabricantes. 
 
6.8.6 - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO  
 
As Estações de Tratamento de Água – ETA’s, das Estações de Tratamento de 
Esgotos – ETE’s e redes de drenagem geram lodos típicos de cada uma e 
merecem cuidados. 
 
Estima-se que a quantidade de resíduos gerados nas ETA’s e ETE’s gira em 
torno de 40 a 50 t/ano, o que não é muito considerando-se outros tipos de 
resíduos. Observa-se também que o número de estações de tratamento de 
água e principalmente de esgoto na cidade irá crescer com a universalização 
dos serviços de saneamento básico. 
  
As ETA’s em sua operação utilizam floculadores (sulfato de alumínio, 
principalmente) para separar da água bruta que chega à estação o material 
em suspensão. Em seguida, a água passa por filtros, normalmente de areia, e 
segue no processo de tratamento. Quando saturados, esses filtros passam por 
uma retrolavagem (passagem do fluxo de água em sentido contrário) para 
serem “limpos” e poderem voltar a operação. As águas da retrolavagem (lodo 
das ETA’s) normalmente seguem para o curso d’água mais próximo da 
estação. Essas águas carreiam todo o floculante usado.  
 
As ETE’s em sua operação geram lodo que possuem propriedades que o 
tornam um resíduos por vezes perigoso, merecendo atenção por parte dos 
gestores de tais unidades. O uso do lodo de ETE como fertilizante orgânico 
representa o reaproveitamento integral de seus nutrientes e a substituição de 
parte das doses de adubação química sobre as culturas. Porém, é importante 
alertar que existem restrições para o uso de lodo no solo, devido à presença 
de patógenos, sais solúveis, compostos orgânicos persistentes e metais 
tóxicos. Segundo a Resolução Nº 375, de 29 de agosto de 2006, os lodos 
gerados em sistemas de tratamento de esgoto, para terem aplicação agrícola, 
deverão ser submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade 
de vetores. Outra alternativa de destinação final do lodo de ETE é sua 
desidratação, com o intuito de reduzir seu volume, seu encapsulamento e 
posterior envio para aterramento. 
 
A compostagem com o resíduo urbano ou disposição em aterro sanitário, são 
alternativas de disposição final do lodo de ETE aceitas, porém o lodo de ETA 
pode ser recuperado em termos do produto químico Sulfato de Alumínio e 
reciclado  ou tratado como outros rejeitos e enviado para aterro sanitário.   
 
A geração de biogás a partir do lodo, juntamente com outros tipos de resíduos 
sólidos, particularmente resíduos de podas e resíduos orgânicos é outra 
alternativa.  Contudo, novamente deve-se ficar precavido com este tipo de 
material já que pode apresentar características de resíduo perigoso. Outro 
ponto importante na geração de biogás é evitar que o mesmo emane para 
atmosfera sem a devida queima, ou seu aproveitamento energético, pois ele  
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um GEE, gás de efeito estufa, com poder 21 vezes maior do que o CO2, além 
de conter gás sulfídrico, que possui forte e desagradável odor. 
  
6.8.7 - RESÍDUOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS  
 
Em Casimiro de Abreu não existe nenhuma quantificação deste tipo de resíduo 
gerado, nem existem iniciativas de coleta e tratamento deste resíduo 
identificadas, seja de que forma for, sendo o mesmo descartado muitas vezes 
com a coleta dos resíduos sólidos urbanos ou diretamente no sistema de 
esgoto da edificação.  A maioria das pessoas não sabe o que fazer com o óleo 
de cozinha resultante do uso doméstico e acaba jogando todo o material pelo 
ralo da cozinha ou então dando descarga no vaso sanitário.  
 
A seguir apresentar-se-ão algumas sugestões para o seu descarte e também 
formas de reuso.  
 
Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgoto, 
algumas pessoas e institutos têm criado métodos para reciclar o produto. As 
possibilidades são principalmente:  produção de resina para tintas, sabão, 
detergente, glicerina, ração para animais e biodiesel.  
 
Para o correto acondicionamento, é só armazenar a sobra do óleo em uma 
garrafa PET ou armazenar em bombonas de  cinco litros e entregar em um 
posto de coleta, como já enfatizado neste plano anteriormente.   Casimiro de 
Abreu não tem qualquer histórico de entrega voluntária desse tipo de material.  
 
O município poderá criar um Programa onde esclarecerá à população a 
importância da destinação adequada do óleo comestível usado que se 
descartado de forma inadequada pode causar prejuízos à saúde ambiental. Os 
pontos a serem abordados pelo Programa devem informar a maneira correta 
de acondicionar, destinar dos possíveis reusos deste resíduo. 
 
Seria fundamental usar de parcerias com ONG´s, Institutos ou até mesmo 
empresas que tenham interesse no apoio a projetos desse porte visando criar 
uma rede de coleta sustentável ou até mesmo usar os LEVs  e PEVs, já 
sugeridos anteriormente, como forma de local de entrega de óleos usados, 
podendo estes LEVs e PEVs recolherem em conjunto  outros recicláveis. 
 
A título de sugestão, grandes geradores de resíduos como bares, restaurantes 
e shoppings centers poderiam ser ouvidos, pois com certeza muitos deles já 
realizam o acondicionamento, coleta, transporte e destinação final correta 
para este tipo de resíduo. 
 
6.8.8 - RESÍDUOS INDUSTRIAIS  
 
Como dito no diagnóstico, pouco se sabe sobre os resíduos industriais gerados 
em Casimiro de Abreu, pois o município não é um pólo industrial considerável 
e gera aparentemente uma pequena quantidade de resíduos industriais 
perigosos, porém, alguns cuidados são necessários.  
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Os Resíduos Sólidos Industriais devem ser segregados isoladamente de 
qualquer outro tipo de resíduo, pelo fato de apresentarem por vezes 
características de periculosidade, influenciando negativamente a gestão dos 
demais. Deve haver a gestão diferenciada, conforme previsto na Resolução 
CONAMA nº 313/02, levando-se em conta ações específicas e cuidados 
adicionais de segregação, coleta, tratamento e destinação final.   Os resíduos 
sólidos industriais gerados pelo setor privado devem ser por ele gerenciados, 
cabendo apenas a fiscalização à administração pública do estado (INEA) e do 
município. 
 
É comum se proceder ao tratamento de resíduos industriais com vistas à sua 
reutilização ou à sua inertização. Entretanto, dada sua diversidade, não existe 
um processo pré-estabelecido, havendo sempre a necessidade de realizar uma 
pesquisa e o desenvolvimento de processos economicamente viáveis.  
 
Normalmente a destinação final dos resíduos industriais é feita em aterros 
especiais, Classe I, ou através de processos de destruição térmica, como 
incineração ou pirólise, na dependência do grau de periculosidade apresentado 
pelo resíduo e de seu poder calorífico.  
 
O que realmente precisa ser feito é a busca dos geradores de resíduos 
industriais, cadastrá-los e posteriormente informá-los sobre as necessidades 
previstas em Leis nas quais os mesmos são obrigados a dar o destino correto 
aos seus resíduos.  Essas atividade poluidoras devem atender ao exposto na 
legislação principal da PNRS – Lei 12.305. 
 
6.8.9 - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES  
 
São originários de transporte rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo. 
Contudo, atualmente inexistem  informações a respeito dos resíduos 
rodoviários e ferroviários e deve ser lembrado que Casimiro de Abreu não tem 
aeroporto nem porto.  Neste sentido é fundamental que a Prefeitura obtenha 
um vínculo com a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres com o 
intuito de fomentar ações futuras que possam melhorar a qualidade das 
informações através de mapas, por exemplo, que possibilitem a avaliação 
qualitativa e quantitativa desse tipo de resíduo produzido nesses locais, em 
especial os terminais rodoviário de passageiros e ferroviário que são os que 
existem em Casimiro de Abreu, sendo que atualmente os resíduos gerados na 
rodoviária existente no município são coletados pelo mesmo sistema que 
coleta os resíduos domiciliares e comerciais.  A preocupação é da possibilidade 
de contágios diversos com lixos contaminados de passageiros em viagem e 
que passam pela rodoviária.  Se a Secretaria de Saúde achar importante deve 
ser criado um plano de ação de quarentena do lixo em questão. 
 
O transporte rodoviário, por via pública, de produtos que sejam perigosos, por 
representarem risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou 
para o meio ambiente, é submetido às regras e aos procedimentos 
estabelecidos pelo Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos 
Perigosos, Resolução ANTT nº. 3665/11 e alterações, complementado pelas  
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Instruções aprovadas pela Resolução ANTT nº. 420/04 e suas alterações, sem 
prejuízo do disposto nas normas específicas de cada produto. 
 
Os documentos citados especificam exigências detalhadas aplicáveis ao 
transporte rodoviário de produtos perigosos, estabelecendo prescrições 
referentes à classificação do produto, marcação e rotulagem das embalagens, 
sinalização das unidades de transporte, documentação exigida entre outras. 
Dessa forma, é importante que o município busque informações sobre os 
procedimentos operacionais a serem adotados em caso de acidentes, munindo 
de conhecimento o Grupo de Trabalho, a ser criado na Secretaria de 
Segurança Pública e Defesa Civil, que atuará junto a essa demanda. 
  
Os resíduos gerados devem ser acondicionados, coletados, transportados e 
tratados adequadamente.  
 
6.8.10 - RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS  
 
Como informado no diagnóstico, este tipo de resíduo pode ser dividido em 
agrossilvopastoris orgânicos e inorgânicos.  
 
Merece destaque a parceria que poderia ser estabelecida entre setores da área 
rural, como associações ou entidades, e a prefeitura, visando conhecer mais a 
respeito do assunto e progredir com uma política pública na qual os 
agricultores e funcionários públicos possam ter o conhecimento suficiente para  
tratar os resíduos através de compostagem, biodigestão gerando biogás para 
energia, e fertilizante para os agricultores.  
 
Medicamentos usados pelos veterinários devem ser tratados na disposição 
como resíduos de serviço de saúde.  
 
Embalagens de fertilizantes e agrotóxicos devem ser devidamente tríplice 
lavadas conforme normas e encaminhadas aos centros de receptação 
adequados. 
 
6.8.11 - RESÍDUOS DA MINERAÇÃO   
 
O Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM é um órgão federal 
com o objetivo principal de cadastrar e monitorar os produtores de minérios 
em todo o Brasil.  Como este tipo de resíduo já possui um cadastro e 
fiscalização por parte de um órgão federal, é de suma importância que o 
município conheça e auxilie este órgão com o intuito de melhorar as condições 
de trabalho e principalmente de fiscalização dessa produção mineral.  
 
Em Casimiro de Abreu, a mineração , restringe-se apenas a uma retirada de 
areia e uma saibreira, devidamente autorizadas pelos órgãos públicos. 
 
A retirada de saibro e areia da natureza poderia ser reduzida com a 
implantação de um reaproveitamento dos resíduos da construção civil. 
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6.9 - RESPONSABILIDADES QUANTO A GESTÃO DOS RESIDUOS 
SÓLIDOS ADOTADAS NO PLANO 
 
Apesar de já haver uma regulamentação quanto às responsabilidades pela 
gestão dos resíduos prevista em normas e legislações específicas, para o 
PGIRS de Casimiro de Abreu ficaram acordadas as seguintes responsabilidades 
para o gerenciamento dos resíduos, conforme o Quadro 19 a seguir. 

Quadro 19 – Responsabilidades quanto ao gerenciamento dos resíduos. 
Tipo de Resíduo Etapa Responsabilidade 

Resíduo Sólido Urbano – RSU (úmidos 
e secos) 

Acondicionamento Gerador 
Coleta/Transporte Poder Público 

Disposição Poder Público 

Resíduos Comerciais 

Acondicionamento Gerador 
Armazenamento Gerador 

Transporte 

Poder público (pequenos 
volumes) 

Gerador (grandes 
volumes) 

Destinação 

Poder público (pequenos 
volumes) 

Gerador (grandes 
volumes) 

Resíduo da Construção Civil 

Acondicionamento 
Gerador 

Próprios - Poder Público 

Armazenamento 
Gerador 

Próprios - Poder Público 

Transporte 
Gerador 

Próprios - Poder Público 

Destinação 
Gerador 

Próprios - Poder Público 

Resíduo da Limpeza Urbana 

Acondicionamento 

Poder Público 
Armazenamento 

Transporte 
Destinação 

Resíduo Sólido Industrial 

Acondicionamento 

Gerador 
Armazenamento 

Transporte 
Destinação 

Resíduo Sólido agrossilvopastoris 
orgânicos 

Acondicionamento Gerador 
Armazenamento Gerador 

Transporte Gerador 
Destinação Poder Público 

Resíduo sólido agrossilvopastoris 
inorgânicos 

Acondicionamento 
Gerador 

Armazenamento 
Transporte 

Fabricante Tratamento 
Destinação 

Resíduo de serviço de saúde 

Acondicionamento 
Próprios - Poder Público 

Gerador 

Armazenamento 
Próprios - Poder Público 

Gerador 

Transporte 
Próprios - Poder Público 

Gerador 
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Tratamento 
Próprios - Poder Público 

Gerador 

Destinação 
Próprios - Poder Público 

Gerador 

Resíduos da Mineração 

Acondicionamento 

Gerador 
Armazenamento 

Transporte 
Destinação 

Resíduo com logística reversa 
obrigatória (pilhas, baterias, vidros e 

lâmpadas fluorescentes) 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento 

Comerciante 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Transporte 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Destinação 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Disposição 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Resíduo com logística reversa 
obrigatória 

(pneus e eletroeletrônicos) 
 

Acondicionamento Gerador 

Armazenamento 

Comerciante 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Transporte 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Destinação 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Disposição 
Distribuidor 
Importador 
Fabricante 

Resíduo Volumoso 
Acondicionamento Gerador 

Transporte Poder Público 
Disposição Poder Público 

Resíduo do serviço público de 
saneamento básico 

 
 

Acondicionamento 
Próprios - Poder Público 

Gerador* 

Armazenamento 
Próprios - Poder Público 

Gerador* 

Tratamento 
Próprios - Poder Público 

Gerador* 
Transporte 

 
Próprios - Poder Público 

Gerador* 

Destinação 
Próprios - Poder Público 

Gerador* 

Tratamento 
Próprios - Poder Público 

Gerador* 

Disposição 
Próprios - Poder Público 

Gerador* 
 * - Em caso de privatização dos serviços de saneamento básico. 
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7.0 - FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA 
ALCANÇAR OS OBJETIVOS E METAS 
 
Para o planejamento destas ações é necessário estabelecer objetivos e metas 
que contemplem a adequação e melhoria dos sistemas, ao mesmo tempo em 
que se faz necessário definir programas, projetos e ações em áreas específicas 
para o atendimento a essas metas, hierarquizando e priorizando as ações 
relacionadas a cada setor Da gestão dos resíduos sólidosw. 
 
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos contém as 
diretrizes, os princípios e finalidades que representam a base de uma 
hierarquia sob a qual são construídos os programas, projetos e ações. No 
contexto deste Plano, os programas devem ser entendidos como instrumentos 
institucionais que visam à concretização dos objetivos e se prestam à 
organização da atuação governamental. Articulam um conjunto de projetos e 
de ações que concorrem para um objetivo comum preestabelecido, buscando a 
solução para um problema ou ao atendimento de uma necessidade ou 
demanda da sociedade. Em um sentido mais amplo, é a versão operacional do 
Plano.  Os mesmos foram desenhados considerando as diretrizes da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos que pressupõe a integração do setor público e 
privado, bem como dos consórcios intermunicipais para resolução dos 
problemas da gestão dos resíduos.  
 
Já os projetos representam um conjunto de operações desenvolvidas que 
levam em consideração os recursos disponíveis e as atividades a serem 
realizadas em um período de tempo limitado e resultam em um produto final 
que contribui para a melhoria ou o aperfeiçoamento da ação governamental. 
As ações referem-se as etapas desdobradas de um projeto e que necessitam 
ser desenvolvidas para que se possa atingir os objetivos traçados, como por 
exemplo: aquisição de equipamentos para compostagem. 
 
Com o intuito de alcançar os objetivos e metas do Plano de Gestão Integrado 
de Resíduos Sólidos, são definidos os programas, projetos e ações voltados à 
gestão dos resíduos, que contemplam as seguintes temáticas: 
 
• Promoção do direito à cidade; 
• Promoção da saúde e da qualidade de vida; 
• Promoção da sustentabilidade ambiental; 
• Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 
 
Estes devem estar ajustados com os Plano Plurianual municipal, bem como 
com eventuais Planos Municipais correlatos, de forma a identificar possíveis 
fontes de financiamento, acompanhamento e avaliação e integração entre si e 
com outros programas e projetos de setores afins.   A programação das ações 
do Plano será desenvolvida em duas etapas: a primeira denominada de 
imediata e outra decorrente das ações do Plano com metas de curto, médio e 
longo prazo, detalhadas para cada um dos serviços do setor.  
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7.1 - PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL PELA GESTÃO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS  MUNICIPAIS 
 
O acesso universal aos benefícios gerados pela gestão dos resíduos demanda o 
envolvimento articulado dos diversos segmentos sociais envolvidos em 
parceria com o poder público. Isso exige o desenvolvimento de ações que 
possibilitem a compreensão do enfrentamento dessa questão, ou seja, que a 
população conheça os diferentes aspectos relacionados, participe ativamente 
das reuniões, oficinas, palestras e audiências públicas, exercendo o controle 
social ao longo do processo de implementação do Plano.  As atividades 
sugeridas pelo Programa de Mobilização Social são um convite à participação 
popular que vai ao encontro da regulamentação e implantação das diretrizes 
municipais para a gestão dos resíduos, com objetivo estratégico de 
universalização dos serviços e a participação efetiva da sociedade no controle 
social das ações deflagradas, a partir das seguintes diretrizes:  
 
 Estimulação dos diversos atores sociais envolvidos de forma articulada e 

propositiva na formulação de políticas públicas, na construção ou 
revisão do PMGIRS, assim como no acompanhamento dos trabalhos e 
na gestão dos serviços. “A ideia é que a comunidade seja mais do que a 
beneficiária passiva dos serviços públicos, seja atuante, defensora e 
propositora dos serviços que deseja em sua localidade, por meio do 
dialogo entre sociedade civil e poder publico”; 

 Integração dos programas, projetos e ações em educação ambiental, 
recursos hídricos, saúde, e meio ambiente promovendo o fortalecimento 
das políticas públicas e a integração com as demais políticas; e 

  Facilitação do processo de diálogo e articulação envolvendo os 
diferentes órgãos públicos, as iniciativas locais e os diferentes atores 
sociais envolvidos. A diversidade cultural presente no município 
proporciona uma riqueza de olhares e percepções sobre a realidade 
local que deve ser respeitada na  condução do processo de 
implementação/ revisão do PMGIRS. 

 
Com o intuito de qualificar o processo de participação e controle social, os 
diferentes atores sociais que convivem em um determinado território e 
compartilham da mesma sinergia devem estar articulados. Assim, deve-se 
buscar alternativas tecnológicas que levam em consideração o conhecimento 
popular e a aplicação de técnicas de baixo custo e impacto e que podem ser 
mais apropriadas, eficientes e eficazes frente à realidade de uma dada 
localidade. A tomada de decisão quanto às tecnologias que serão utilizadas, 
bem como o sistema de gestão dos serviços, deve observar na formulação de 
seus custos e benefícios a participação popular, a inclusão social e as culturas 
locais. Os processos de planejamento e gestão participativos dar-se-ão a partir 
da organização das atividades de mobilização social, objetivando-se: 
 
 Divulgar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 
 Envolver a população na discussão das potencialidades e dos problemas 

relativos a gestão dos resíduos e suas implicações; 
 Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na 

preservação e na conservação dos recursos hídricos; e 
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 Estimular os diferentes atores sociais a participarem do processo de 

gestão ambiental. 
 
Os inúmeros grupos e instituições constituintes da chamada sociedade civil 
organizada são atores que podem atuar junto aos órgãos públicos, no 
planejamento de ações, na cobrança de investimentos necessários, no 
monitoramento, na fiscalização das ações e na minimização dos impactos 
socioambientais causados. O setor privado pode ser um parceiro importante 
aderindo proativamente em ações de responsabilidade socioambiental, 
interagindo com o poder público e  com a sociedade civil organizada. Articular-
se com este segmento é angariar parcerias que são fundamentais no processo 
de implementação do PMGIRS.  O poder público de Casimiro de Abreu, como 
responsável pela implementação das ações propostas no PMGIRS, deve 
através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável dar ampla divulgação ao Plano, elaborar cartilhas que 
conscientizem a população da importância de sua participação em eventos que 
aprofunda a temática sobre sua gestão, integrada com a saúde publica e meio 
ambiente.  
 
7.2 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
O Programa de Educação Ambiental, de caráter permanente, se propõe a 
desenvolver um conjunto de ações sociais, educativas e ambientais com  
objetivo de envolver as comunidades atendidas, de forma a contribuir para 
mudanças de hábitos e costumes na melhoria da qualidade de vida. O 
desenvolvimento deste Programa no município proporcionará a oportunidade 
de transformação da participação da sociedade no que diz respeito ao 
saneamento básico e consequentemente ao ambiente.  Desta forma, é 
relevante ressaltar a adequação e necessidade destas atividades educativas no 
contexto da estruturação e da regulação, seja na fiscalização, normatização e 
controle regulatório ou na implementação de políticas publicas educativas. 
  
Numa abordagem estratégica que privilegia a participação da população 
envolvida na busca de soluções viáveis para os problemas, uma das 
ferramentas mais importantes é a Educação Ambiental pautada na concepção 
de um planejamento que visa resultados positivos, benefícios e uma eficiente 
política de gestão pública dos serviços.  Este programa busca aproximar os 
líderes sociais e as comunidades nos processos participativos de gestão e 
regulação dos serviços e nas ações da gestão dos resíduos desenvolvidos no 
município; envolver as instituições de ensino na participação efetiva das ações 
propostas no PMGIRS e criar projetos específicos de envolvimento social para 
as diferentes esferas da sociedade. 
  
A Educação Ambiental nesse contexto terá um enfoque estratégico para a 
gestão pública, de maneira que o processo pedagógico deverá ser pautado no 
ensino contextualizado, abordando o tema da questão da distribuição, uso e 
aproveitamento racional dos recursos hídricos, a coleta, tratamento, destino 
final dos esgotos e a possibilidade de reuso de água, além da coleta, 
destinação adequada, tratamento, redução do consumo, reutilização e 
reciclagem de resíduos sólidos domésticos. Deve ser definida uma  
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coordenação de iniciativa pública, a SMMADS, com participação de 
universidade e empresa privada, com integração com os demais órgãos 
públicos para o desenvolvimento desta ação.  
 
As ações do Programa de Educação Ambiental devem ser transversais aos 
programas, projetos e ações propostos bem como às políticas públicas afins, e 
incluir aspectos relacionados com a: 
 
 Capacitação de agentes multiplicadores como instrumento importante e 

essencial ao processo permanente de conscientização da população em 
relação ao meio em que vive. Somente tendo consciência de sua 
importância é que as ações propostas voltadas a sua preservação vão 
ser efetivadas; 

 Inserir a educação ambiental no ensino formal (processo continuado e 
permanente);  

 Inclusão da Vigilância Sanitária nos processos educativos com as 
comunidades; 

 Criar práticas de educação ambiental comunitária: nos centros sociais, 
centros comunitários, etc.; e 

 Criar mecanismos de mobilização social e divulgação de boas práticas. 
 
7.3 - PROGRAMA DE INTERESSE E INCLUSÃO SOCIAL 
 
O Programa pretende trazer para o centro das atenções da gestão dos 
resíduos as principais temáticas relacionadas à inclusão e à exclusão social, 
focando principalmente suas repercussões no âmbito da saúde pública. O 
objetivo é contribuir para a construção de uma sociedade inserida na 
problemática do tema, criando meios técnicos, sociais e econômicos para 
inclusão de todas as comunidades. Entre as ações voltadas a implementação 
deste Programa estão: 
 
 Criação e/ou manutenção da tarifa social para garantir o acesso a 

coleta, tratamento e destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos; 
 Abertura de canais de comunicação e informação que permitam a 

inclusão social de todos os segmentos da sociedade, junto ao Conselho 
Municipal de Meio ambiente e as Conferências Municipais e aos 
Conselhos Municipais de Saúde e demais Conselhos afins; e 

 Viabilizar a criação de associações e cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, possibilitando a inclusão social através da geração 
de emprego e renda. 

 
7.4 - PROGRAMAS NORMATIVOS: ELABORAÇÃO/REVISÃO DA 
LEGISLAÇÃO PERTINENTE À GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
Deve-se lembrar que os recursos hídricos não integram os serviços públicos de 
saneamento básico, porém o PMGIRS deverá ser compatível com os planos de 
recursos hídricos e com enquadramento dos corpos de água e seu programa 
para efetivação de suas propostas. Entre as ações normativas propostas 
destacam-se: 
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 Avaliação da legislação municipal do Plano Diretor do Município e do 

conjunto de decretos, resoluções e portarias que compõem a sua 
regulamentação, com identificação de lacunas ainda não 
regulamentadas, inconsistências internas e das 

 complementações necessárias. O estudo deve conter a elaboração de 
propostas para as adequações legais, mediante minutas de projetos de 
lei, de decretos ou de simples resoluções e portarias de âmbito 
municipal;  

 Verificação de inconsistências face ao setor ambiental, que apresentam 
interações importantes com a gestão dos serviços de saneamento 
básico; 

 No âmbito da delegação dos serviços públicos de saneamento básico, o 
Município deverá regularizar os contratos, conforme exigências da Lei nº 
11.445/2007; e  

 Revisão periódica do PMGIRS, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. A revisão do PMSB 
deverá efetivar-se, de forma a garantir a ampla participação da 
comunidade, dos movimentos e das entidades da sociedade civil.   

 
O PMGIRS de Casimiro de Abreu foi concebido e construído no sentido de se 
tornar o marco regulatório do efetivo planejamento para o setor, 
estabelecendo as diretrizes, programas e ações prioritárias para o horizonte de 
20 (vinte) anos. 
 
A definição das diretrizes de ação, projetos e intervenções prioritárias no 
horizonte de planejamento já consiste em grande avanço. Entretanto, tais 
definições poderão se tornar inexequíveis, caso não venham acompanhadas de 
um mecanismo institucional e operativo eficiente. Tal mecanismo tem que ser 
capaz de garantir o fortalecimento e estruturação do arranjo institucional 
específico para a viabilização do PMGIRS, adequação normativa e 
regularização legal dos sistemas, estruturação, desenvolvimento e aplicação 
de ferramentas operacionais e de planejamento. 
 
7.5 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES REFERENTES AO SISTEMA DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
7.5.1 - PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E VALORIZAÇÃO DOS 
RESÍDUOS 
 
O Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos é o 
conjunto de atividades, infraestruturas, instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final dos resíduos domésticos e 
do resíduo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, 
segundo definição da Lei nº 11.445/07.   A principal deficiência do sistema é 
justamente a ausência de Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos, que está sendo elaborado, apresentando as diretrizes para as 
atividades que compõem o sistema de limpeza urbana, para a correta 
estruturação do setor de forma integrada, eficiente e eficaz. Este modelo parte 
do princípio de heterogeneidade da composição dos resíduos sólidos urbanos e 
suas categorias. Um Programa de Coleta Seletiva engloba três etapas distintas  
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a serem realizadas ao longo do horizonte do Plano: planejamento, implantação 
e manutenção. O Objetivo deste Programa é valorizar o sistema da Coleta 
Seletiva no município, com projetos e medidas de suporte e estruturação de 
Cooperativas, bem como projetos de Educação Ambiental para os Cooperados 
cadastrados em cada Cooperativa, ou seja, os Catadores. Com isso pode-se 
promover a inserção social dos Catadores através da organização destas 
Cooperativas de trabalho como forma de inclusão social e geração de emprego 
e renda. 
  
7.5.2 - PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA EM 
RELAÇÃO À IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA 
 
O Programa tem por objetivo mobilizar, educar e incentivar a redução, 
reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos urbanos, e também gerar um 
sistema de valorização dos resíduos a nível municipal, com uso de 
Compostagem Caseira, Triagem, Encaminhamento para Reciclagem, Educação 
Continuada e Mobilização Social. Para estruturação deste programa, projetos 
devem ser elaborados e executados. Foram levantados quatro projetos neste 
programa, os quais são: como Projeto de Educação Continuado para Coleta 
Seletiva, através da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável; Compostagem Caseira, Plano de Coleta Seletiva para 
Reciclagem; Plano de Coleta de Resíduos Orgânicos para Compostagem.  
 
7.5.3 - PROGRAMA DE RECOLHIMENTO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS 
 
O programa de Recolhimento e Valorização de Resíduos, objetiva desenvolver 
um conjunto de ações sociais, educativas e ambientais que visam adequar os 
serviços de gerenciamento e recolhimento de resíduos que necessitam de 
cuidados peculiares. Resíduos como o óleo de cozinha, pilhas e baterias, os 
perigosos (inflamáveis, corrosivos, tóxicos, reativos, etc.), os especiais e os da 
construção civil, que não são adequados para disposição em Aterro Sanitário, 
serão trabalhados neste programa. Foram levantados cinco projetos neste 
programa, para: 
- recolhimento de óleo de cozinha;  
- recolhimento e destinação adequada de resíduos especiais e perigosos;  
- gerenciamento dos resíduos da Construção Civil;  
- reciclagem e valorização de Pneus;  
- projeto de compostagem caseira.  
 
7.5.4 - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO DA DISPOSIÇÃO FINAL DE 
RESÍDUOS 
 
Objetiva criar um conjunto de ações que venham a desenvolver estudos de 
viabilidade técnica, econômica e ambiental de outras soluções, eventualmente 
mais adequadas, como um novo Aterro Sanitário mais próximo, em consórcio 
com municípios vizinhos e as Centrais de Triagem, Compostagem, Inertização 
de RSS e Reciclagem de RCC, além da de um programa de incentivo à 
Compostagem Caseira. 
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A instalação de um novo Aterro Sanitário não é bem vista em função do 
possível comprometimento da qualidade de vida apresentada no município. 
Porém, como a vida útil do aterro para onde está sendo destinado os resíduos 
de Casimiro de Abreu,  termina em 2029, o tema deve ser discutido, incluindo 
na discussão a possibilidade de constituir, em consórcio com cidades vizinhas, 
um aterro sanitário. Pode ser discutida também, em consórcio, a construção 
de uma aterro de RCC. 
 
7.5.5 - HIERARQUIZAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, 
PROJETOS E AÇÕES REFERENTES AO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E 
MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
As prioridades dos programas projetos e ações para o Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos do Município de Casimiro de Abreu são 
elencadas de acordo com a priorização advinda da fase de Diagnóstico do 
Município.  Nesse sentido, deve-se ressaltar que o PMGIRS de Casimiro de 
Abreu não deve ser entendido como um documento de orientações estanques 
e definitivas, e sim como um documento com metas a serem seguidas, que 
devem ser constantemente avaliadas, e se necessário, revisadas e adaptadas 
conforme a necessidade.  Portanto, a definição de hierarquização e priorização 
do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos segue as 
demandas e prioridades em função do Diagnóstico, de acordo com a estrutura 
temporal construída anteriormente: 
 
 Ações Imediatas ou Emergenciais (AI); 
 Ações de Curto Prazo (A1); 
 Ações de Médio Prazo (A2); e 
 Ações de Longo Prazo (A3). 
 
As ações mais importantes estão elencadas abaixo: 
 
 Elaboração e implantação do Plano de Coleta Seletiva para Reciclagem 

(AI); 
 Projeto da Central de Triagem (A1); 
 Projeto de Compostagem Caseira (A1); 
 Disponibilização do Terreno, Construção das centrais, Instalação de 

Maquinários e Equipamentos (A2); 
 Informar e Conscientizar a sociedade na campanha de coleta seletiva dos 

resíduos (A1); 
 Manter de forma continuada as campanhas de conscientização ambiental e 

coleta seletiva de resíduos sólidos (A2); 
 Elaboração do Plano de Coleta de Resíduos Orgânicos para Compostagem 

(A2); 
 Recolher periodicamente óleo de cozinha residencial e comercial (A2); 
 Recolher periodicamente resíduos perigosos e promover a destinação 
 adequada (A2);  
 Coleta, armazenamento e destinação de pneus inservíveis de forma a não 

criar áreas de excessos de pneus a céu aberto (AI);  
 Gerenciar as atividades de construção civil de pequenos, médios e grandes 

geradores, com vista na produção de resíduos (A1); e 
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 Criação, desenvolvimento e manutenção das Centrais de Triagem, 

Compostagem, Inertização de RSS e Reciclagem de RCC, com eventuais 
licitações para o gerenciamento por terceiros das atividades (A2). 
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8.0 - PLANEJAMENTO DETALHADO DAS AÇÕES, METAS E PRAZOS 
 
O detalhamento em escala inclui necessidades que o plano esta prevendo para 
o sucesso do trabalho. 
 
8.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS SECOS 
 
8.1.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RECICLÁVEIS 
 
Os Resíduos Sólidos Domiciliares recicláveis são parte muito significativa na 
geração de resíduos domiciliares em Casimiro de Abreu, diagnosticados como 
mais de 44% do total, seguindo os dados da caracterização local. Além do 
grande percentual de geração eles representam um segmento de resíduos 
muito valorizado e que atualmente movimenta toda uma cadeia produtiva 
baseada na reciclagem. 
 
Visto que Casimiro de Abreu gera mais de 10 t/dia de resíduos sólidos 
domiciliares recicláveis, não seria possível cumprir o dever público com a 
universalização do manejo adequado destes resíduos apenas por meio de 
cooperativas de catadores, que parecem terem sido desarticuladas com a 
paralisação da Unidade de Ribeirão.  Far-se-á necessária  a contratação da 
operação, como serviço terceirizado, além da instalação de uma Central de 
Triagem.  
 
Uma ação certamente estratégica diante das diretrizes da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos será o incentivo à implantação dos chamados Eco-negócios, 
constituindo Parque Tecnológico de Reciclagem de Resíduos com atração de 
industrias recicladoras  e afins.   As metas para os resíduos recicláveis deste 
Plano foram elaboradas segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 
Política Nacional de Saneamento Básico, seus respectivos Decretos 
Regulamentadores.  
  

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Implantar, valorizar, otimizar, fortalecer e ampliar a política  de coleta 
seletiva (circuitos de coleta porta a porta, circuitos de coleta em próprios 
públicos, coleta nos postos de entrega voluntária (PEVs); 
2. Fazer a  inclusão e valorização dos catadores no processo; 
3. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de 
resíduos sólidos domiciliares secos recicláveis; 
 
 
 
4. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos  de ação de 
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para resíduos sólidos 
domiciliares secos; 
5. Ampliar e capacitar equipe gerencial específica; 
6. Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando tecnologia 
da informação; 
7. Valorizar a Educação Ambiental como ação prioritária; 
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8. Estabelecer novas e ampliar parcerias existentes;  
9. Incentivar a implantação de eco-negócios, com oficinas, cooperativas ou 
indústrias processadoras de resíduos (instalação e ampliação do Parque 
Tecnológico); 
10. Fortalecer o parque industrial para processamento de materiais 
recicláveis; 
11. Implantar rede monitorada e com operadores de Locais de Entrega 
Voluntária – LEV; 
12. Incentivar o uso de embalagens retornáveis; 
13. Implantar rede de Postos de Entrega Voluntária, conforme Projeto 
Prioritário de Gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares Recicláveis Secos; 
13. Reduzir o volume de resíduos sólidos domiciliares secos enviado para 
aterro. 
 

b. Metas e Prazos 
 
1. 2014: Implantar coleta seletiva dos resíduos recicláveis secos gerados nos 
domicílios, em dias alternados com a coleta do restante dos resíduos 
domiciliares; 
2. 2015: Implantar a coleta seletiva no Centro de Casimiro de Abreu e 
Centralidades de Bairros, 3 vezes por semana (segunda, quarta e sexta); 
3. 2016: Ampliar a coleta seletiva para os bairros com alta densidade 
demográfica; 
4. 2017: Ampliar a coleta seletiva para os bairros com média densidade 
demográfica; 
5. 2019: Atingir 100% da coleta seletiva no município. 
6. Evolução da redução no tempo: 
 
 2014/2015: Redução em 30% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2016/2017: Redução em 35% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2018/2019: Redução em 40% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2020/2021: Redução em 45% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2022/2023: Redução em 50% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2024/2025: Redução em 55% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2026/2027: Redução em 60% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2028/2029: Redução em 65% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro; 
 2030/2031: Redução em 70% do volume de RSD Secos disposto em 

aterro. 
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c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 

 
1. Órgãos municipais - Implantação de processo para a responsabilidade 
compartilhada entre todos os órgãos municipais; construir uma simetria de 
procedimentos e ações; 
2. Operadores - Disciplinar as ações de operadores públicos e privados na 
coleta, transporte e destinação; 
3. Grandes geradores - Disciplinar a disponibilização dos resíduos para a 
coleta e implementar a conteinerização; 
4. Órgãos estaduais e federais - Disciplinar a disponibilização dos resíduos 
para a coleta e implementar a conteinerização; 
5. Setor de comunicação - Envolver os meios de comunicação (rádio, TV, 
jornais etc.) na democratização das informações sobre as diretrizes e 
responsabilidades da política pública; na qualidade de concessões públicas tais 
meios têm responsabilidade sobre a divulgação da política. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

- Implantar o Projeto Prioritário de Coleta Seletiva de Resíduos Domiciliares 
Secos; 
- Promover integração de planejamento e ações conjuntas com os gestores da 
política no município; buscar sinergia no âmbito do planejamento, operação e 
monitoramento. 
 
1. Legais (normas e procedimentos) 
 
- Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para 
Resíduos Sólidos; 
- Elaborar termos de compromisso com parceiros públicos. 
- Estabelecimento de legislação pertinente; 
2. Instalações físicas 
- Implementar gestão eficiente visando construir PEVs – Postos de Entrega 
Voluntária para recepção de materiais recicláveis; 
- Construir e locar central de triagem de resíduos recicláveis, de acordo com o 
volume de resíduos a serem processados; 
- Incentivar criação de espaços adequados para recepção de material – Locais 
de Entrega Voluntária – LEVs com capacitação do funcionário responsável; 
- Aprimorar os circuitos de coleta dos órgãos públicos (municipais, estaduais e 
federais), implantar rede de LEVs “públicos”; 
3. Equipamentos 
- Adotar equipamentos e recipientes visando a separação rigorosa dos 
resíduos na fonte geradora; 
- Viabilizar caminhões e outros equipamentos de acordo com necessidades e 
características da região de coleta; 
- Comprar o material da central de triagem. 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Criação de Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos, com cadastro 
único de todos envolvidos nas atividades; 
- Identificação, cadastramento, enquadramento e fiscalização de pequenos e 
grandes geradores; 
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- Modernização da fiscalização das ações de manejo e disposição final 
efetivadas pelos geradores, transportadores e receptores de RSD Secos; 
- Agenda permanente de encontros e seminários para formação de reeditores( 
as) assim como para gerir embriões de organizações, visando o maior controle 
social. 
 
8.1.2 - RSD SECOS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PÚBLICO 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Estabelecer e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos com normas 
específicas para RSD Secos em todos os órgãos públicos; 
2. Incluir e valorizar catadores no processo; 
3. Implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos 
para disciplinar a redução e a segregação na origem; 
4. Ampliar escopo dos locais de triagem; 
5. Disciplinar segregação dos materiais na origem; 
6. Universalizar os programas existentes que compõem o programa de coleta 
seletiva solidária; 
7. Dar continuidade ao processo de estabelecimento de parcerias. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. Até 2014: Coletar 90% dos resíduos secos gerados nos órgãos públicos; 
2. Até 2016: Recuperar ou encaminhar para local adequado fora do município 
caso necessário, 70% dos RSD Secos dos Geradores Públicos, reduzindo sua 
disposição em aterro. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Unidades públicas geradoras: 
- Implantar um processo de responsabilidade compartilhada dos órgãos 
municipais e assim construir uma simetria de procedimentos e ações; 
- Estabelecer ações e procedimentos de separação na fonte geradora e 
monitoramento rigoroso nos órgãos de saúde; 
- Universalizar os programas de Reciclagem; 
2. Escolas:  
- Incentivar o papel dos professores e alunos como formadores de opinião e 
agentes de mudança de comportamento na escola, na família e nos locais de 
moradia; 
- Incorporar Associação de Pais e Mestres na discussão da política; 
- Universalizar o processo de seletividade nos Programas de Reciclagem; 
3. Autarquias: 
- Incluí-las no processo de responsabilidade compartilhada dos órgãos 
municipais; 
- Realizar parceria com o SAAE e CEDAE para envolver ETAs e ETEs no 
processo; 
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4. Órgãos estaduais e federais: Disciplinar os procedimentos de 
gerenciamento dos órgãos no município, nos seus planos específicos; 
5. Operadores: Capacitar funcionários internos envolvidos na segregação, 
funcionários envolvidos nas operações de coleta, transporte e destinação. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

- Elaborar planos de gerenciamento para cada órgão ou departamento gerador 
de resíduos secos, respeitando as ações previstas na Agenda Ambiental da 
Administração Pública – A3P; 
- Incentivar processos organizativos e de desempenho com emprego de 
políticas de incentivo como selo de qualidade; 
- Reduzir por intermédio da boa gestão, boas práticas e novas tecnologias; 
 
1. Legais (normas e procedimentos) - Adotar compras e licitações públicas 
voltadas a empresas com projeto de logística reversa, preferencialmente para 
produtos originados da reciclagem; 
2. Instalações Físicas - Dispor de espaços físicos e equipamentos adequados 
para a recepção, triagem, enfardamento, estoque e comercialização de 
material reciclável; 
3. Equipamentos 
- Implantar Locais de Entrega Voluntária - LEVs em próprios municipais que 
disponham de operadores e espaços adequados; 
- Disponibilizar equipamentos e recipientes compatíveis (em termos de volume 
e manejo) com a recepção de material reciclável; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Implantar e divulgar cadastro de operadores (transportadores, comerciantes, 
processadores etc.); 
- Agendar permanentemente encontros e seminários visando a formação de 
reeditores(as) e assim criar agentes de monitoramento e controle da eficácia. 
 
8.1.3 - RSD SECOS - RESPONSABILIDADE DO SETOR PRIVADO 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de RSD 
Secos; 
2. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para RSD Secos; 
3. Aplicar os novos instrumentos de controle e fiscalização; 
4. Incluir e valorizar catadores no processo; 
5. Fomentar e valorizar a aplicação da Política Municipal de Educação 
Ambiental para Resíduos Sólidos como ação prioritária; 
6. Estabelecer novas e ampliar parcerias existentes; 
7. Incentivar a implantação de eco-negócios, com oficinas, cooperativas ou 
indústrias processadoras de resíduos (instalação em “Distrito de Recicladores” 
ou “Quarteirão Verde”). 
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b. Metas e Prazos 

 
1. 2014 a 2015 
- Ampliar a coleta e o manejo adequado para 100% dos resíduos recicláveis 
gerados; 
- Criar cadastro público dos geradores e operadores; 
- Adequar à Política Nacional de Resíduos sólidos; 
2. Até 2017: Reduzir em 70% a massa de RSD Secos dispostos em Aterro. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: - Capacitar agentes públicos para gerir o Controle e 
Monitoramento; 
2. Operadores: - Operadores da coleta, transporte e destinação deverão ser 
capacitados para tornarem-se referência e reeditores de procedimentos 
adequados; 
3. Empresas privadas 
- Incentivar o debate e articulação entre os grandes geradores nos âmbitos 
industrial, comercial e de serviços, na busca da redução por intermédio da boa 
gestão e novas tecnologias; 
- O gestor público deverá promover processos organizativos e de incentivo ao 
bom desempenho com emprego de políticas de incentivo, como um selo de 
qualidade para boas práticas; 
4. Organizações da Sociedade Civil: - Promover integração de 
planejamento e ações conjuntas com os gestores da 
política no município, buscar sinergia e implementação de mecanismos para o 
controle social da política para resíduos sólidos. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Estabelecer lei específica que faça a adequação da PNRS para a 
responsabilidade de terceiros e logística reversa em nível local; 
- Aplicar a Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos; 
2. Instalações Físicas - Incentivar criação de espaços adequados para 
recepção – implantar rede de LEVs com parceiros privados; 
3. Equipamentos - Capacitar os Agentes Envolvidos (iniciativas)para adoção 
de equipamentos e recipientes visando a separação rigorosa dos resíduos 
secos; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Modernização da fiscalização das ações de manejo e disposição final 
efetivadas pelos geradores, transportadores e receptores de RSD Secos; 
- Criação de cadastro único de todos envolvidos na atividade, referenciado no 
Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos. 
 
8.2 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES – RSD ÚMIDOS 

 
A maior geração de resíduos úmidos se dá nos domicílios. Em Casimiro de 
Abreu são cerca de 12 mil domicílios, segundo as estimativas do ano de 2010. 
Considerando a taxa de 51% de úmidos do total de resíduos domiciliares e a  
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evolução dos últimos 5 anos, tem-se uma média anual aproximada de 6.000 
toneladas de resíduos úmidos gerados nos domicílios. 
 
A implantação da coleta seletiva para resíduos úmidos será fator importante 
para o cumprimento das diretrizes da Política Nacional, na busca da redução 
da destinação ao aterro de Dois Arcos atualmente utilizado pelo município. 
Esse resíduo é rico em substâncias reaproveitáveis pela atividade agrícola e 
pela jardinagem. O composto proveniente do seu processamento pode vir a 
ser importante insumo para uma série de atividades de plantio e manutenção 
de áreas  de jardinagem e com o enriquecimento e atendendo a legislação 
certamente os agricultores regionais terão interesse de adquirir. 
 
Sugere-se que a Central de Compostagem dos Resíduos Orgânicos seja 
terceirizada e que a prefeitura fiscalize e exija resultados.  Os critérios 
seguintes devem pautar o projeto: 
 
- O manejo diferenciado, ou coleta diferenciada com a coleta seletiva 
porta a porta, deverá acontecer na medida em que a coleta seletiva porta a 
porta de RSD Secos for implantada com apoio nos PEVs, num processo 
integrado entre a coleta de secos e a de úmidos, considerando as 
especificidades de coleta, processamento e destinação de cada uma, conforme 
projeto prioritário de RSD úmidos; 
 
- A indicação adequada é segregar resíduos úmidos limpos dos rejeitos, 
orientando-se os geradores sobre estes processos; 
 
Aspectos dos processos de tratamento e destinação de resíduos 
sólidos Úmidos que devem ser avaliados: 
 

a) Compostagem simplificada 
 
- É o sistema de digestão aeróbia em leiras a céu aberto; 
- Há que se ter um bom controle operacional para evitar a geração de odores 
e presença de moscas; 
- Gera composto para uso público; 
- Tem uma pequena geração de chorume de baixa carga orgânica, que deve 
ser  tratado. 
 

b) Compostagem acelerada 
 
- É o sistema de digestão aeróbica em galpões, com mecanização de processo, 
pelo reviramento mecanizado de leiras ou insuflação forçada de ar. O processo 
é consumidor de energia, entre 50 e 75 kwh por tonelada processada, e se 
alonga por período em torno de 120 dias; 
- Gera composto para uso em agricultura e uso público ; 
 
 c) Compostagem Caseira 
 
- Compostagem aeróbia, com o uso de recipientes específicos se necessário, 
em pequena quantidade, de preferência nos quintais das casas e ao ar livre; 
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- Diminui a quantidade de resíduos a serem transportados na coleta e na 
destinação; 
- Diminui quantidade de resíduos dispostos no Aterro Sanitário de Dois Arcos 
aumentando significativamente a economia da cidade com o assunto residuos 
sólidos; 
 

d) Digestão anaeróbica em batelada 
 
No processo descontínuo, em batelada, executado em trincheiras de concreto 
com cobertura leve, a geração de gás é entre 50 a 100 vezes superior à dos 
aterros, em período de até 60 dias. Há saldo positivo na geração de energia, 
entre 75 e 150 kwh por tonelada de resíduo digerida podendo ser usado para 
auto suficiência energética dos futuras instalações e ainda gerar energia para 
a área pública; 
 
- O processo gera receita na forma de biogás (energia e calor), composto 
orgânico e créditos de carbono; 
- Uma ação certamente estratégica diante das diretrizes da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos é o incentivo à implantação dos chamados Eco-negócios, 
induzindo, por exemplo, iniciativas de processamento de orgânicos por 
empreendedores privados. 
 
8.2.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RSD) ÚMIDOS DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS – FEIRAS 
LIVRES 

 
São os serviços realizados para o atendimento à geração caracterizada como 
domiciliar, a ela assemelhada, em atendimento às necessidades de limpeza de 
feiras e varejões; eventualmente podem ser atendidos os grandes geradores, 
mediante pagamento de taxa de serviço público. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Encaminhar progressivamente para tratamento aeróbico e anaeróbico os 
resíduos da coleta diferenciada de RSD úmidos em feiras e das coletas 
seletivas nos bairros; 
2. Divulgar os resultados dos processos de tratamento para redução e 
produção de biogás e compostos orgânicos e incentivar sua implantação por 
agentes privados; 
3. Reduzir significativamente o volume de RSD Úmidos em aterro; 
4. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de RSD 
Úmidos; 
5. Disciplinar os procedimentos de segregação nas feiras, varejões e bairros 
onde se implante a coleta diferenciada de RSD Úmidos; 
6. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos de ação para  
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para RSD Úmidos; 
7. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica; 
8. Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando tecnologia 
de informação; 
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9. Implantar coleta conteinerizada, inicialmente em moradias coletivas 
(condomínios etc.) e expandir conforme a velocidade de aceitação do modelo; 
10. Mobilizar as instituições de ensino e pesquisa do município a incluir os 
temas “tratamento e produção de compostos orgânicos” em sua grade 
curricular; 
11. Introduzir a variável “reduzir a geração de resíduos orgânicos úmidos” por 
intermédio da educação alimentar e nutricional, para aproveitamento integral 
dos alimentos e combate ao desperdício; 
12. Incentivar alternativas para reutilizar e reciclar RSD Úmidos; 
13. Incentivar a compostagem caseira  ou domiciliar; 
14. Levar à Câmara municipal propostas para projetos de lei visando 
incrementar a compostagem caseira, com ganhos financeiros às residências 
que passarem a usar deste procedimento; 
15. Incentivar a implantação de eco-negócios, com oficinas, cooperativas ou 
indústrias processadoras de resíduos. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. 2014 a 2015: Implantação da Coleta Diferenciada de RSD Úmidos, iniciando 
nas feiras públicas, com processamento inicial em pequenos pátios de 
compostagem artesanal; 
2. Implantação de lei municipal específica que beneficia as residências que 
implantem a compostagem caseira; 
3. Implantação de programa de orientação ambiental no que se refere em 
especial à compostagem caseira; 
4. Ampliação da Coleta Diferenciada de RSD Úmidos, iniciando no centro e nas 
áreas comerciais dos demais bairros, iniciando pelos de maior densidade 
demográfica (onde há maior geração) e, gradativamente para os de menor 
densidade ao longo do tempo, com final em 2020; 
5. Implantação da coleta conteinerizada em todos os novos empreendimentos 
imobiliários de grande porte; 
6. Até 2014: implantação da coleta conteinerizada nos condomínios fechados 
já habitados; 
7. Redução gradual da disposição em aterro a partir de 2014, chegando a 
40% em 2020, sendo: 
 
 de 2014 a 2015; : Redução em 20% do volume de RSD Úmidos 

disposto em aterro; 
 de 2015 a 2016: Redução em 25% do volume de RSD Úmidos disposto 

em aterro; 
 de 2017 a 2018: Redução em 35% do volume de RSD Úmidos disposto 

em aterro; 
 de 2019 a 2020: Redução em 40% do volume de RSD Úmidos disposto 

em aterro; 
 2020/2021: Redução em 45% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
 2022/2023: Redução em 50% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
 2024/2025: Redução em 55% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
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 2026/2027: Redução em 60% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
 2028/2029: Redução em 65% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
 2030/2031: Redução em 70% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro. 
 
    c.Agentes Envolvidos (iniciativas) - Estabelecer diálogo diretamente com 
os geradores, mas também valorizar contatos e intercâmbio com entidades e 
organizações representativas dos mesmos, para sensibilização: 
 
1. Órgãos municipais: Implantação de um processo de redução do 
desperdício e de práticas de educação alimentar em todos os órgãos 
municipais, construir uma simetria de procedimentos e ações para os 
geradores de resíduos úmidos; 
2. Operadores: - Operadores da coleta, transporte e destinação deverão ser 
capacitados para tornarem-se referência e multiplicadores de procedimentos 
adequados; 
4. Feiras livres e varejões: Implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos com equipamentos adequados, visando a segregação dos resíduos 
secos e dos alimentos com valor nutricional daqueles a serem encaminhados 
para produção de composto orgânico; 
5. Movimentos sociais e população em geral: Agenda permanente de 
encontros e seminários visando a formação de reeditores(as); promover a 
cultura de combate ao desperdício com relação aos alimentos, assim como 
gestar embriões de organizações para o controle social das atividades 
aderentes à gestão dos resíduos sólidos na cidade; 
6. Instituições, ONGs, Escolas: Incentivar o papel de formadores e 
promotores de conhecimento; 
 
 d.Instrumentos de Gestão 

 
- Divulgar as novas diretrizes da PNRS e da Política Municipal por intermédio 
das contas de água; 
 
1. Legais (normas e procedimentos) 
- Implementar dispositivo legal disciplinador dos procedimentos de segregação 
obrigatórios nas feiras e varejões e nos bairros onde se implante a coleta 
seletiva de RSD Úmidos; 
- Prever a possibilidade de prestação de serviço público de manejo dos RSD 
Úmidos para grandes geradores, a preço público; 
- Editar lei municipal para criar Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, respaldado na Lei Federal 11.346/2006 introdutora do Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional –SISAN; 
- Implementar dispositivo legal obrigando uso de tecnologia adequada para a 
recuperação de metano e processamento de resíduos orgânicos no projeto de 
sistemas anaeróbio-aeróbio de biodigestão e compostagem dos resíduos 
orgânicos.  No caso de aterros de terceiros utilizados pela municipalidade deve 
ser solicitada a recuperação de metano; 
2. Instalações Físicas 
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- Incentivar o contato, por parte de geradores em geral, com soluções técnicas 
em grande escala para compromissá-los com redução de volume e produção 
de composto; 
- Promover a implantação da Central de Tratamento de Resíduos Orgânicos 
para processamento de RSD Úmidos; 
- Solucionar o problema da pilha de resíduos de poda existente com o envio do 
material em questão para empresa de compostagem, se possível e em última 
alternativa enviar para o aterro de Dois Arcos. 
3. Equipamentos 
- Implantar técnicas e processos de tratamento biológico na Central de 
Tratamento de Resíduos Orgânicos, buscando uma redução consistente do 
volume de úmidos além da produção de composto orgânico; 
- Disciplinar o uso de contêineres adequados, para resíduos secos e úmidos 
em novos empreendimentos imobiliários de grande porte e em condomínios já 
habitados; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Implantação de cadastro de geradores e operadores (transportadores, 
processadores, compostadores etc.) e divulgação de seus processos e suas 
metas para redução dos volumes gerados, referenciado no Sistema Municipal 
de Informações sobre Resíduos; 
- Modernização da fiscalização das ações de manejo e disposição final 
efetivadas pelos geradores, transportadores e receptores de RSD Úmidos. 
 
8.2.2 - RSD ÚMIDOS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PÚBLICO 
 

a. Objetivos Específicos (ações estratégicas) 
 

1. Valorização, fortalecimento e ampliação dos programas existentes e 
implementar circuitos de coleta diferenciada nos órgãos públicos; 
2. Estabelecer e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos com normas 
específicas para RSD Úmidos nos órgãos públicos com maior intensidade de 
geração; 
3. Disciplinar e executar com rigor a segregação na origem; 
4. Disponibilizar equipamentos e recipientes adequados com procedimentos 
adequados de manejo; 
5. Direcionar os produtos da coleta diferenciada para Central de Tratamento 
de Resíduos Orgânicos onde, por meio de processos biológicos aeróbios e 
anaeróbios visando a redução de volumes, gases geradores do Efeito Estufa - 
GEE serão  eliminados e haverá a produção de composto orgânico e energia; 
6. Firmar parcerias para estudo de viabilidade de tratamento conjunto de 
resíduos orgânicos e horta comunitária em especial nas escolas municipais; 
7. Valorizar a implementação da Política Municipal de Educação Ambiental 
como ação prioritária; 
8. Incentivar a criação de espaços adequados para recepção e promover a 
capacitação dos funcionários e dirigentes; 
9. Capacitar equipes de trabalho em todos os órgãos geradores de RSD 
Úmidos. 
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b. Metas e Prazos 

 
1. 2014 a 2015: implantação da coleta diferenciada em 100% dos órgãos 
públicos geradores de RSD Úmidos; 
2. 2015 a 2016: redução de 40% na geração; 
3. 2017: Redução em mais 40% na geração; 
4. Promoção da coleta conteinerizada em todos os novos edifícios; 
5. Até 2015: implantação da coleta conteinerizada em órgãos públicos e 
edifícios em funcionamento; 
6. Ter como meta de longo prazo (2020) reduzir em 100% a massa de 
resíduos úmidos de responsabilidade do gerador público enviada para Aterro. 
 
 b.1. Metas e Prazos – Feiras e varejões 
 
1. 2014 e 2015: Estabelecer padrão de limpeza e disponibilizar coletores; 
2. 2016 a 2017: Elaboração e implantação do Plano de Compostagem; 
3. Avanço do aproveitamento de orgânicos, de 2014 a 2017, sendo: 
 
 20% em 2014; 
 40% em 2015; 
 60% em 2016; 
 80% em 2017; 
 100% em 2020. 

 
4.a. Agentes Envolvidos 
4.b. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu; 
4.c. Operador da coleta; 
4.d. Feirantes e seu sindicato; 
4.e. Gestores de varejões. 
4.f. Escolas municipais 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: Implantação de processo para responsabilidade 
compartilhada de todos os órgãos municipais (principalmente rede de ensino), 
construindo uma simetria de procedimentos e ações; 
- Incentivar o debate e articulação entre escolas, hospitais, refeitórios, na 
busca da redução da geração, por intermédio da boa gestão e novas 
tecnologias; 
- Incentivar a educação alimentar e nutricional com aproveitamento integral 
dos alimentos e combate ao desperdício na produção das refeições servidas 
aos funcionários e usuários e implantação de compostagem e horta 
comunitária nas escolas municipais; 
- Promover integração de planejamento e ações conjuntas com os gestores da 
política no município, buscar sinergia com as atividades que tenham 
identidade com outros órgãos; 
 
2. Operadores: Disciplinar as ações de operadores públicos e privados na 
coleta, transporte e destinação; 
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3. Autarquias e Empresas públicas: 
-implantar Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para as atividades ou 
tipo de geração específica de órgãos como Secretarias da prefeitura e 
autarquias e outras repartições, dotados de refeitórios; 
- Incentivar a educação alimentar e nutricional com aproveitamento integral 
dos alimentos e combate ao desperdício na produção das refeições servidas 
aos funcionários; 
- Incentivar a educação alimentar e nutricional com aproveitamento integral 
dos alimentos e combate ao desperdício na produção das refeições servidas 
aos funcionários e usuários e implantação de compostagem e horta 
comunitária nas escolas municipais; 
4. Órgãos estaduais e federais: Cobrar adequação à PNRS e ao mesmo 
tempo incentivar processos organizativos e de melhoria de desempenho, com 
emprego de políticas de incentivo como selo de qualidade. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Definir obrigatoriedade do desenvolvimento de planos de gerenciamento em 
cada órgão ou departamento a fim de executar com rigor a segregação na 
origem;  
2. Instalações Físicas 
- Elaborar termo de referência para exigir em projetos de edifícios públicos 
(escolas, hospitais, restaurantes populares, varejões etc.) a incorporação de 
espaços destinados ao manejo de resíduos secos e úmidos; 
3. Equipamentos - Adotar equipamentos e recipientes adequados e 
padronizados para todos os órgãos da administração, visando a segregação 
rigorosa na fonte geradora;  
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) - Estabelecer ações de 
monitoramento rigoroso nos órgãos com grande geração de resíduos como os 
da saúde e os da educação e em refeitórios públicos; 
 
8.2.3 - RSD ÚMIDOS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PRIVADO 
 
Grandes geradores, como supermercados, grandes restaurantes, tem 
importante participação na geração dos úmidos. Entretanto não existem dados 
específicos da geração nestes estabelecimentos de Casimiro de Abreu. 
Trabalhos de vários autores consideraram, para esta categoria de geradores, 
uma taxa de 8% sobre o total de resíduos gerados; 
 
Entre os grandes geradores deve ser citada a Central de Abastecimento de 
Casimiro de Abreu (Mercado produtor) que está em fase de construção, 
supermercados, feiras livres, escolas particulares, restaurantes, hotéis, 
distribuidores de energia, ONGs e outras.    
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Disciplinar os procedimentos de segregação rigorosa nos grandes 
geradores, os fluxos de RSD Úmidos e a exigência dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
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2. Direcionar os produtos da coleta diferenciada para Central de Tratamento 
de Resíduos Orgânicos por meio de processos biológicos aeróbios e anaeróbios 
visando redução de volumes, eliminação de GEE e produção de composto 
orgânico e energia; 
3. Incentivar a criação de procedimentos de separação na fonte de secos e 
molhados; 
4. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de RSD 
Úmidos; 
5. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para RSD Úmidos;  
6. Aplicar os novos instrumentos de controle e fiscalização; 
7. Valorizar a aplicação da Política Municipal de Educação Ambiental para 
Resíduos Sólidos como ação prioritária; 
8. Disciplinar equipamentos e recipientes adequados (coleta conteinerizada) 
com procedimentos adequados de manejo; 
9. Incentivar a criação de espaços adequados para recepção e separação; 
10. Estabelecer novas e ampliar parcerias existentes na concretização de 
acordos setoriais também no manejo de úmidos; 
11. Incentivar parcerias, troca de experiências e de novas tecnologias e 
compartilhamento de alternativas de tratamento entre os grandes geradores; 
12. Incentivar a implantação de eco-negócios, com oficinas, cooperativas ou 
indústrias processadoras de resíduos. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. 2014 e 2015: Apresentação de proposta de lei condizente com a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, para nível local, aprovação e regulamentação da 
mesma; 
2. 2015 a 2016: Ampliação da coleta diferenciada para 100% dos resíduos 
gerados. 
3. Reduzir em 70% o RSD Úmidos dispostos em aterro até 2020: 
 
 2014/2015: Redução em 20% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
 2015/2016: Redução em 30% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
 2017/2018: Redução em 50% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro; 
 2019/2020: Redução em 70% do volume de RSD Úmidos disposto em 

aterro. 
4. Implantação da Coleta conteinerizada em todos os novos 
empreendimentos: imediato. 
5. Até 2015: Implantar coleta conteinerizada em locais já habitados. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: Construir uma simetria de procedimentos e ações na 
relação de cada órgão com geradores privados; 
2. Grandes geradores: (restaurantes, bares, redes de comida rápida, 
supermercados, hotéis, etc) incentivar o debate e articulação entre eles na  
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busca da redução por intermédio da boa gestão e adoção de novas 
tecnologias; 
- Incentivar que se altere, entre os grandes geradores de resíduos úmidos, a 
prática do desperdício por meio de ações de educação alimentar e nutricional 
difundindo, além de hábitos alimentares mais saudáveis, técnicas de 
gerenciamento de produção, seleção, manipulação, acondicionamento e 
consumo, não ficando restrito ao aproveitamento das partes não 
convencionais dos alimentos; 
- Capacitar os agentes envolvidos na adoção de equipamentos e recipientes e 
sua correta utilização visando a separação rigorosa; 
3. Operadores da coleta, recicladores e processadores públicos deverão ser 
considerados como agentes ambientais, com todas as responsabilidades que 
isso acarreta; 
4. Empresas privadas: incentivar o debate e articulação entre os grandes 
geradores no âmbito industrial, comercial e de serviços na busca da redução 
por intermédio da boa gestão e novas tecnologias baseadas na PNRS; 
5. Organizações da Sociedade Civil: promover integração de planejamento 
e ações conjuntas com os gestores da política no município, para buscar 
sinergia, além de promover processos organizativos e de melhoria de 
desempenho com emprego de políticas de incentivo, como selo de qualidade 
para boas práticas. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Criar Código de Posturas e nas Edificações normas técnicas visando 
implantação de espaços específicos para manejo de resíduos secos e úmidos 
em estabelecimentos de preparo e comércio de alimentos: localização, 
revestimentos, ventilação, insolação, equipamentos, higienização etc.; 
- Estabelecer dispositivo de lei municipal que determine as diretrizes para 
atividades de manejo de resíduos úmidos pelos grandes geradores; 
2. Instalações Físicas 
- Elaborar termo de referência para implantação de espaços específicos de 
manejo de resíduos secos e úmidos em estabelecimentos de preparo e 
comércio de alimentos e outros grandes geradores; 
3. Equipamentos 
- Definir modelos de recipientes para manejo de resíduos úmidos em 
estabelecimentos de preparo e comércio de alimentos; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Modernização da fiscalização das ações de manejo e disposição final 
efetivadas pelos geradores, transportadores e receptores de RSD Úmidos; 
- Criação de cadastro único de todos envolvidos na atividade, referenciado no 
Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos. 
 
8.3 - RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES INDIFERENCIADOS 
 
O Diagnóstico desenvolvido em Casimiro de Abreu demonstrou que, 
atualmente, os resíduos domiciliares são tratados como rejeito. Este Plano de 
Gestão Integrada define as políticas para a coleta seletiva crescente de 
resíduos e, de acordo com a discussão técnica realizada, assume que os  
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resíduos domiciliares de coleta indiferenciada (desejável como minoritária ao 
longo do tempo) só devem ser caracterizados como rejeitos após esgotados os 
esforços para cumprimento da ordem de prioridades para a gestão e 
gerenciamento definidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.  
Considerando-se ainda as diretrizes da Política Nacional de Mudanças 
Climáticas, e os sérios impactos causados pela disposição de resíduos de 
composição predominantemente orgânica em aterros (emissão de GEE, em 
maior parte não capturável, em longo período de tempo), propõe-se como 
perspectiva o tratamento dos resíduos úmidos em processos de compostagem 
aeróbia e anaeróbico-aeróbio, precedido da triagem de resíduos e sucatas 
secas presentes, com total segurança ambiental. Dessa forma segue os 
objetivos e demais aspectos da gestão dos RSD Indiferenciados. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 
1. Manter a disposição final do RSD Indiferenciados, não separados nos 
diversos pontos de triagem e segregação. Neste caso sendo considerado como 
rejeito, encaminhamento ao Aterro sanitário de Dois Arcos, com taxas de 
disposição per capita decrescentes em função da ampliação do manejo 
diferenciado de RSD Secos e Úmidos e minimização do RSD indiferenciado, 
com implantação de compostagem e processos de tratamento anaerobio-
aeróbio; 
2. Proceder a disposição final por tratamento biológico que buscará a redução 
significativa do volume aterrável e a recuperação plena e eliminação dos gases 
gerados; 
3. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para RSD Indiferenciados; 
4. Adequação do sistema e dos equipamentos de coleta (conteinerização); 
5. Manter e adequar coleta domiciliar com índice de cobertura de 100%; 
6. Provocar o debate e articulação entre grandes geradores para adoção de 
procedimentos e ações em parceria voltadas à redução de rejeitos, produção e 
utilização do composto orgânico; 
7. Implantação da Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos 
Sólidos no setor, acompanhado de evento que demarque a política; 
8. Ampliar a capacidade da equipe gerencial específica; 
9. Aplicar os novos instrumentos de controle e fiscalização aos fluxos de 
grandes geradores; 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. 2014: Cenário de implantação de processos biológicos de redução dos 
resíduos; 
2. Redução de 75% da massa disposta em aterro, entre 2014 e 2020: 
 
 15% de 2014 a 2015; 
 30% de 2015 a 2016; 
 45% de 2016 a 2017; 
 60% de 2018 a 2019; 
 75% de 2019 a 2020; 
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3. Redução significativa dos RSD Indiferenciados gerados em instalações 
públicas, pela ampliação da segregação rigorosa na fonte geradora a partir de  
2014; 
4. Redução do volume disposto em aterro, de RSD Indiferenciados gerados 
em instalações públicas, a partir de  2014; 
5. 2014-2015: obediência à PNRS com a definição do Sistema Municipal de 
Informações sobre Resíduos. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Feiras livres e varejões: Implantar sistema de descarte com segregação 
para alimentos ainda com valor nutricional e para aqueles que serão 
encaminhados para produção de compostos; 
2. Órgãos Geradores da Prefeitura: Executar a segregação na origem, para 
redução dos indiferenciados, em todos os setores da administração pública no 
município; 
3. Restaurantes, bares, hotéis e similares: Buscar diálogo com os 
geradores para firmarem acordos para redução dos RSD Indiferenciados, por 
meio da coleta seletiva e tratamento; 
4. Supermercados: promover diálogo da rede varejista com seus 
fornecedores de hortifruti, visando realizar processos de produção de 
composto orgânico visando redução e para uso pelos próprios 
produtores/fornecedores, fechando o ciclo da cadeia produtiva; 
5. Associação Comercial e Industrial de Casimiro de Abreu: Incentivar o 
debate e articulação visando construir processos inter-setoriais conjuntos; 
6. Condomínios: promover a discussão sobre redução de RSD 
Indiferenciados e produção de composto para utilização no próprio espaço do 
condomínio; 
7. Operadores com podas de árvores: Implantar a  Serraria Ecológica para 
reduzir o envio para processamento de poda de árvores e implantar nas várias 
regiões da cidade: cursos de capacitação; instalações para processar os 
materiais; espaço de exposição de alternativas de uso e comércio dos 
produtos; 
8. Operadores da Central de Tratamento de Resíduos (futuro): 
promover a discussão e implementação de metas sobre a redução do volume 
aterrável e produção de compostos dos resíduos orgânicos por processos 
aeróbios e anaero-aeróbios; 
9. Operadores do sistema de coleta; Transporte; aterramento; 
tratamento prévio e processamento; e reaproveitamento de materiais 
recuperados: Estabelecer “cultura” de cuidados, rigor e responsabilidades à 
luz da PNRS; 
10. Órgãos municipais: Construir ações transversais entre órgãos municipais 
como a Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Secretaria de Habitação, Saneamento e Urbanismo, Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 
 

d - Instrumentos de Gestão - Utilizar a Política Municipal de Educação 
Ambiental como instrumento orientador dos responsáveis pelos órgãos da 
administração pública; 
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1. Legais (normas e procedimentos) 
- Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para os 
Resíduos Sólidos; 
- Definir novos procedimentos em Regulamento de Limpeza Urbana; 
- Introduzir dispositivo de legislação obrigando precedência de atividades e 
campanhas de informação ambiental nas regiões sob migração para o sistema 
de coleta conteinerizada; 
- Introduzir dispositivo de legislação obrigando triagem e tratamento prévios 
de resíduos com presença significativa de matéria orgânica para redução de 
seu volume; 
 
2. Instalações Físicas 
- Implantar novas tecnologias já desenvolvidas e instalações para a Central de 
Compostagem e Tratamento de Resíduos Orgânicos para redução do volume 
dos orgânicos; 
- Promover estudos para alternativas futuras de tratamento e disposição final 
de rejeitos, associadas a a processamento prévio, visando a disposição futura 
do rejeito quando da desativação do aterro de Dois Arcos; 
- Capacitar operadores da coleta e operadores da Central de Triagem, Central 
de Compostagem e afins na manutenção de instalações; capacitar gestores 
dos órgãos públicos; 
- A disposição final, em qualquer caso de resíduos deverá ser obrigatoriamente 
no mínimo em aterro sanitário, podendo serem estudadas outra formas de 
tratamento ou disposição caso se comprovem como eficazes;  
 
3. Equipamentos 
- Disponibilizar equipamentos e recipientes adequados e padronizados para a 
correta segregação em próprios públicos; 
- Orientar para que equipamentos e recipientes de manejo dos resíduos sejam 
condizentes com a segregação dos vários tipos; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Estabelecer parceria entre administração pública e instituições de pesquisa 
para desenvolvimento e aproveitamento de tecnologias e monitoramento dos 
resultados do tratamento dos resíduos orgânicos; 
- As operadoras de coleta deverão estabelecer processos e ferramentas de 
controle que identifiquem as posturas de segregação, por parte de todos os 
geradores; as informações georeferenciadas irão alimentar o banco de dados 
do Sistema de Informações e indicar locais, bairros e logradouros onde deve 
haver trabalho de educação ambiental a fim de corrigir eventuais posturas 
inadequadas; 
- Promover a identificação e cadastramento dos grandes geradores e 
transportadores de resíduos. 
 
8.4 - RESÍDUOS VOLUMOSOS 
 
A geração desses resíduos tem sido fomentada, em grande medida, pelas 
campanhas agressivas de propaganda e marketing dos grandes varejistas, que 
de forma cíclica, ao longo do ano, invadem os meios de comunicação com 
ofertas nas datas festivas. É reconhecível que, a cada “liquidação” destes 
varejistas, grande quantidade de sofás, cadeiras, mesas e uma infinidade de  
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outros volumes domésticos é “desovada” nos logradouros, ruas e praças, sinal 
de “renovação” do mobiliário dos lares da cidade. O momento que passa a 
economia brasileira, conjugada com a ascensão de classes sociais e sua 
inclusão no mercado de consumo, tem aumentado a geração desse tipo de 
resíduo, que pelos estudos atinge em torno de 3 a 5% do total de resíduos 
gerados. 

 
Fazer um esforço de se reaproveitar os materiais, as partes renováveis e 
criativamente estabelecer novos usos a esses resíduos poderá significar 
grande redução da disposição dos mesmos em aterro.   Uma possibilidade é a 
criação de um brechó para estes materiais, que podem ser consertados e 
reusado, assim como roupas e outros utensílios, como já sugerido.   
 
Outra possibilidade é o uso de prensa para os resíduos volumosos metálicos e 
que os mesmos possam ser reciclados como sucata. 
  
8.4.1 - RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS - SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Valorização, fortalecimento e ampliação das políticas existentes com 
complementação da rede de PEVs, universalizando a cobertura do território 
municipal destinada à recepção e eventual coleta de Volumosos provenientes 
dos pequenos geradores em datas específicas definidas no início do ano; 
2. Promover a discussão da responsabilidade compartilhada com fabricantes, 
comerciantes, importadores de móveis e eletrodomésticos e a população 
consumidora; 
3. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para RSD volumosos; 
4. Disciplinar a ação dos agentes e o fluxo dos resíduos para as áreas 
adequadas; 
5. Promover o incentivo ao reaproveitamento como geração de renda nas 
várias regiões da cidade; 
6. Aplicação e fortalecimento da Política Municipal de Educação Ambiental; 
7. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de 
resíduos sólidos volumosos; 
8. Ampliar capacidade da equipe gerencial específica; 
9. Aplicar os novos instrumentos de controle e fiscalização; 
10. Incentivar a implantação de eco-negócios, com oficinas, cooperativas ou 
indústrias processadoras de resíduos (instalação no Parque Tecnológico de 
Resíduos); 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. Cenário de implantação de uma Operação “Cata Treco”: captar 100% dos 
resíduos gerados: até 2020; 
2. Implantação periódica e sistemática nas Oficinas/Escolas para apoiar essa 
Operação “Cata Treco”; 
3. Cenário de Redução dos Volumes dispostos no aterro ao longo do tempo: 
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 20% de 2014 a 2015; 
 40% de 2015 a 2016; 
 80% de 2016 a 2017; 
 90% de 2018 a 2019; 
 100% de 2019 a 2020. 

 
c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: 
- Implantação de um processo permanente de reaproveitamento ou 
reciclagem dos materiais em todos os órgãos municipais; construir uma 
simetria de procedimentos e ações internas à Prefeitura; 
- Implantar circuitos de coleta para uma Operação Cata Treco nas bacias de 
contribuição da futura rede de PEVs, complementando o papel desta 
instalações; 
- Promover encontros, seminários, concursos e exposições da produção feita a 
partir do incentivo ao reaproveitamento de volumosos; 
2. Operadores: capacitar operadores da coleta, processadores, gestores de 
oficinas/escola etc.; 
3. Associação Empresariais: Promover parceria para oferta de cursos de 
transformação, reaproveitamento e design; 
4. Oficinas/Escolas: implantar instalações para processar os materiais com 
espaço de exposição e comércio dos produtos, em conjunto com os cursos de 
capacitação; 
5. Fabricantes e distribuidores: incentivar os grandes e pequenos 
varejistas e fabricantes no debate e articulação entre eles; chamá-los para 
parcerias na produção e manutenção das Oficinas/Escolas; objetivar 
constituição de frota de veículos para coleta em um processo para implantação 
da responsabilidade compartilhada; 
6. Movimentos sociais e população em geral: Agenda permanente de 
encontros e seminários visando a formação de reeditores(as) assim como gerir 
embriões de organizações; 
7. Instituições, ONGs, Escolas, Associação Empresariais: Incentivar o 
papel de formadores e promotores de conhecimento e desenvolvimento de 
técnicas e design desses produtos; promover concursos 
e exposições. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) - Revisar a legislação existente, em 
conjunto com a nova legislação do plano; 
2. Instalações Físicas 
- Criar modelo de Operação Cata Treco associada a pontos de reciclagem, 
oficinas/escolas e PEVs; 
- Implantar Oficinas/Escolas, com a prefeitura municipal de Casimiro de Abreu 
induzindo parcerias; 
- Universalizar cobertura de instalações destinadas à recepção de Volumosos 
dos pequenos geradores (PEVs), entendido como serviço público municipal;  
-  Viabilizar operação de Áreas de transbordo e Triagem públicas; 
- Implementar espaços de exposição e comércio para os produtos; 
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3. Equipamentos 
- Equipar a Operação Cata Treco com veículos dimensionados para os circuitos 
e volume de coleta; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Implantação e divulgação de cadastro de operadores (transportadores, 
processadores, comerciantes etc.); 
- Redução radical do volume de resíduos volumosos enviado para aterro. 
 
8.4.2 - RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS- RESPONSABILIDADE DO 
GERADOR PÚBLICO 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Criar a 1ª Oficina/Escola de reaproveitamento de Volumosos em local 
estratégico, com visibilidade; 
2.  Aprimorar o Circuito de Coleta nos Órgãos Públicos (municipais, estaduais 
e federais); implantar modelo para parcerias futuras; 
3. Estabelecer e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos com normas 
específicas para resíduos sólidos Volumosos em todos os órgãos públicos; 
4. Fomentar e valorizar a Educação Ambiental como ação prioritária; 
6. Estabelecer novas parcerias com a associações empresariais; 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. De 2014 a 2015: coletar 100% dos volumosos gerados, continuamente; 
2. Zerar disposição em aterro dos resíduos volumosos gerados por instituições 
públicas até 2015. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: Implantação de um processo para responsabilidade 
compartilhada de todos os órgãos municipais, construir uma simetria de 
procedimentos e ações; 
- Incentivar o debate e articulação entre os grandes geradores – como 
escolas, hospitais e outros órgãos públicos na busca do reaproveitamento e 
restauração dos materiais permanentes;  
- Buscar sinergia, integração de planejamento e ações conjuntas com os 
gestores da política no município; 
2. Órgãos estaduais e federais: Incentivar processos de cooperação com a 
política municipal. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Estabelecer as posturas municipais com relação aos volumosos dos próprios 
municipais criando datas específicas para coleta e recebimento dos mesmos 
por bairro e região ao longo do ano; 
2. Instalações Físicas 
- Implantar Área de transbordo e Triagem públicas como solução de 
transbordo dos materiais de geração pública; 
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- Implantar unidades (oficinas) executoras de serviços de manutenção e 
restauração; 
3. Equipamentos 
- Aparelhar a unidade (oficina) de manutenção e restauração com ferramentas 
leves e pesadas para atender as demandas municipais; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Fiscalização intensa dos locais de deposição irregular; 
- Estabelecer banco de dados georeferenciado dos pontos históricos de 
deposição irregular; 
- Incorporar o histórico de reaproveitamento e restauro executados nos 
equipamentos (tantos quantos ocorrerem) ao cadastro patrimonial de cada 
peça. 
 
8.4.3 - RESÍDUOS SÓLIDOS VOLUMOSOS- RESPONSABILIDADE DO 
GERADOR  PRIVADO 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para resíduos sólidos - RS 
Volumosos; 
2. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de RS 
Volumosos;  
3. Aplicar os novos instrumentos de controle e fiscalização; 
4. Provocar o debate e articulação para os acordos setoriais locais com 
comerciantes, industriais, transportadores e fornecedores de matéria prima; 
5. Valorizar a extensão da vida útil dos artefatos por intermédio da 
requalificação, restauro e reciclagem; 
6. Incentivar a implantação de eco-negócios, com oficinas, cooperativas ou 
indústrias processadoras de resíduos (instalação no Parque Tecnológico de 
Resíduos); 
7. Fomentar e valorizar a aplicação da Política Municipal de Educação 
Ambiental como ação prioritária. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. Eliminar 100% da presença dos Resíduos Volumosos em Deposições 
Irregulares até 2020. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Operadores da coleta e transporte: estabelecer uma “cultura” de 
cuidados nas operações, com a finalidade de valorizar os materiais a serem 
reciclados, processados e reaproveitados, definindo datas específicas para 
coleta e/ou entrega dos resíduos; 
2. Grandes Geradores: Incentivar o debate e articulação nos âmbitos 
industrial, comercial e importadores para formalização de acordos setoriais em 
nível local e regional; 
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3. Organizações da Sociedade Civil: Promover integração de papéis e 
buscar ações conjuntas com os gestores da política no município, a fim de 
promover processos organizativos e de incentivo às boas práticas; 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) - Obediência à legislação atual e ao 
Regulamento de Limpeza Urbana; 
2. Monitoramento e Controle (fiscalização) - Intensificação das ações de 
fiscalização. 
 
8.5 - RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO) 
 
A abordagem realizada neste Plano incorpora, as diretrizes da Lei 11.445/2007 
– Lei Nacional do Saneamento Básico e na Lei 12.305/2010 – Lei da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, mostrando a necessidade de criação de Lei no 
município de Casimiro de Abreu para o Plano Municipal de Gerenciamento 
Integrada dos Resíduos da Construção Civil, como previsto na Resolução 
CONAMA nº 307. 
 
Por outro lado, dados levantados em diversas localidades e confirmados no 
diagnóstico em Casimiro de Abreu mostram que resíduos da construção civil 
têm uma participação importante no conjunto dos resíduos produzidos, 
podendo alcançar a cifra expressiva de até duas toneladas de entulho para 
cada tonelada de lixo domiciliar. Tais dados mostram, também, que a ausência 
de gerenciamento adequado para tais resíduos pode provocar graves 
problemas ambientais, sobretudo em cidades com processo mais dinâmico de 
expansão ou renovação urbana, como Casimiro de Abreu, o que demonstra a 
necessidade de consolidar a implantação de políticas públicas especificamente 
voltadas para estes resíduos. 
 
Em 2010, é aprovada e regulamentada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
Lei 12.305, onde o RCD é enquadrado na responsabilidade compartilhada, 
fazendo com que todo e qualquer gerador tenha responsabilidades no manejo 
adequado deste resíduo: poder público local, grandes geradores, 
importadores, comerciantes, fabricantes, distribuidores e pequenos geradores.  
 
8.5.1 - RCD - SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Universalizar a cobertura, a nível municipal, dos Postos de Entrega 
Voluntária - PEVs, instalações destinadas à recepção de RCD provenientes dos 
pequenos geradores, entendido como serviço público municipal e implantação 
do programa Disque Caçamba; 
2. Ampliar a eficácia da coleta diferenciada otimizando a capacidade 
operacional dos PEVs existentes, com campanhas educativas; 
3. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de 
resíduo de construção civil – RCC ou RCD; 
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4. Ampliar a capacidade da equipe gerencial específica; 
5. Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando tecnologia 
de informação; 
6. Incentivar a reciclagem e o reaproveitamento com a implantação de eco- 
negócios; 
7. Instituir, a nível local, a responsabilidade compartilhada com os fabricantes 
e comerciantes de insumos para a construção; 
8. Implantar de forma completa e abrangente a Política Municipal de Educação 
Ambiental para Resíduos Sólidos; 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. Receber nos PEVs 100% do RCD gerado em pequenas obras e 
intervenções; 
 2014: Implantar 2 PEVs; 
 2015: Implantar mais 2 PEVs. 

2. Introduzir empresa de locação de caçambas (para grandes geradores de 
RCD) na cidade e implantação do programa disque entulho -  2014. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: construir uma simetria de procedimentos nas ações 
externas à Prefeitura, principalmente no tocante a Secretaria de Obras e 
Serviço Público, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Secretaria da Agricultura e Pesca e outras. 
2. População em geral, incluso transportadores: Agenda permanente de 
encontros e seminários visando a formação de multiplicadores (as) e o uso 
exclusivo dos PEVs para destinação; 
3. Produtores e distribuidores: incentivar os grandes e pequenos varejistas 
e produtores no debate e articulação entre eles, com a chegada de pelo menos 
uma empresa que faça o aluguel de caçambas ; difundir o processo de 
responsabilidade compartilhada; 
4. Operadores: capacitar operadores da Rede de PEVs, transportadores etc. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) - Revisar e atualizar a legislação 
municipal existente, incorporando as diretrizes de corresponsabilidade da 
PNRS; 
2. Instalações Físicas 
- Implantar PEVs em áreas de urbanização de submoradias; 
- Completar a implantação de rede de PEVs; 
3. Equipamentos - Garantir que os equipamentos utilizados na Rede de PEVs 
sejam adequados à operação em pequenas áreas; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Identificação, cadastramento, enquadramento, monitoramento e fiscalização 
de transportadores e da instalação das caçambas; 
- Identificação, cadastramento e monitoramento das deposições irregulares 
remanescentes; 
- Implantação de dispositivo de rastreamento nos veículos transportadores. 
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8.5.2 - RCD - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PÚBLICO 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Estabelecer e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos para as obras 
de todos os órgãos públicos; 
2. Reduzir ao máximo e dar destinação adequada à totalidade do RCC ou RCD 
gerado; 
3. Capacitar gestores públicos para o cumprimento das diretrizes criadas; 
4. Firmar parcerias para capacitar agentes das várias etapas do processo; 
5. Desenvolver esforços para a adesão das instituições de responsabilidade do 
Estado e da União aos objetivos municipais; 
6. Estimular a implantação no município de pelo menos uma empresa de 
aluguel de caçambas. 
 
b. Metas e Prazos 
 
1. Meta até 2014  
 
 Cumprimento pleno das diretrizes Resolução CONAMA n.º 307 das Leis 

e da Politica Nacional de Resíduos Sólidos; 
 Elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração, coleta e 

destinação dos RCC; 
 Eliminação de 100% de áreas de disposição irregular até 2014. (Bota 

Foras); 
 Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção, 

pelos grandes geradores, e implantação de sistema declaratório dos 
geradores, transportadores e áreas de destinação; 

 Implantação na cidade de pelo menos uma empresa que alugue 
caçambas. 

 
2. Meta até 2015:  
 

 monitoramento da redução e destinação adequada a 100% do RCD 
gerado. 
 

3. Meta até 2020: 
 
 Reutilização e Reciclagem de RCC em 100% do município, 

encaminhando os RCC para instalações de recuperação. 
 

 50% de 2014 a 2015; 
 60% de 2015 a 2016; 
 70% de 2016 a 2017; 
 80% de 2018 a 2019; 
 100% de 2019 a 2020. 
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c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: 
 Construir uma simetria de procedimentos e ações internas à Prefeitura, 

principalmente no tocante às Secretaria de Obras, Habitação, Saúde, 
Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Agricultura e 
Pesca etc.); 

 Implantação de um processo permanente de reaproveitamento ou 
reciclagem dos materiais de todos os órgãos municipais; 

2. Operadores: 
 disponibilizar cadastro de transportadores e receptores licenciados a 

todos os órgãos municipais envolvidos. 
 
d. Instrumentos de Gestão 

 
1. Legais (normas e procedimentos) 
 Definir termos de referência para o plano de gerenciamento de RCD por 

todos os órgãos municipais; 
 Exigir cumprimento do plano de gerenciamento de resíduos de 

construção e demolição nas obras licitadas. 
 Cumprir as orientações do Guia de Procedimentos para a gestão do 

RCD;  
2. Instalações Físicas e Equipamentos 
 Implantar Uma Central de Reciclagem de RCC/RCD em dois módulos em 

território municipal; 
 Na execução direta de obra deverá fazer parte dos procedimentos, o 

planejamento do canteiro e incluir espaços de armazenagem dos 
resíduos, compatíveis com o volume gerado; 

3. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
 Apresentação do Plano de Gerenciamento de RCD ao Sistema Municipal 

de Informações sobre Resíduos, acompanhado de Relatório do 
Monitoramento do Fluxo dos RCD gerados; 

 A fiscalização e medição de obras públicas executadas por terceiros 
seguirão as mesmas determinações para execução direta da obra. 

 
8.5.3 - RCD - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PRIVADO 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Ajustar os procedimentos para apresentação dos Planos de Gerenciamento 
de Resíduos com normas específicas para RCD; 
2. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de 
RCD; 
3. Aplicar os novos instrumentos de controle e fiscalização; 
4. Induzir a redução, reutilização, reciclagem e destinação correta dos RCD 
gerados; 
5. Firmar parcerias para capacitar agentes das várias etapas do processo; 
6. Incentivar a implantação de eco-negócios, com unidades privadas de 
reaproveitamento e reciclagem das várias classes de RCD (instalação junto ao 
Parque Tecnológico de Resíduos). 
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b. Metas e Prazos 
 
1. Até 2015: Implantação de 100% dos objetivos e instrumentos de gestão 
(item d). 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: Construir uma simetria de procedimentos e ações 
internas à Prefeitura, no tocante ao relacionamento com executores de obras 
licitadas; 
2. Grandes geradores: Sindicato da Indústria da Construção Civil da Baixada 
Litorânea - RJ:  buscar parcerias para formalização crescente dos processos; 
3. Transportadores: Sindicato das Empresas de Remoção de Resíduos do 
Estado do Rio de Janeiro e associações locais: buscar parcerias para 
formalização crescente dos processos; 
4. Operadores de áreas de manejo: ABRECON - Associação Brasileira para 
Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição:  buscar parcerias 
para formalização crescente dos processos e indução ao surgimento de eco-
negócios; 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) - Utilização de instrumento de 
chamamento público para identificação de áreas privadas para manejo e 
disposição final de RCC ou RCD classe A; 
2. Instalações Físicas - Identificação de iniciativas privadas e licenciamento 
de novas áreas para manejo do RCC ou RCD; 
3. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Registro dos Planos de Gerenciamento de Resíduos das obras licenciadas no 
Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos a ser criado; 
- Criação de cadastro de transportadores e operadores de áreas de manejo, 
referenciado no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos a ser 
criado. 
 
8.6 - LIMPEZA CORRETIVA 
 
A Limpeza Corretiva é a ação realizada pelo poder público municipal em locais 
de deposição irregular de resíduos sólidos, quando o responsável não é 
identificável ou individualizável. 
 
É sabido que o descarte de resíduos não pode ser feito em qualquer local, 
horário e com qualquer tipo de acondicionamento, mas estas são regras que 
nem sempre são cumpridas. Mesmo os grandes geradores muitas vezes as 
descumprem buscando gastos menores do que os com a disposição final 
ambientalmente adequada, descartando seus resíduos em ruas, córregos, 
praças, etc. 
 
O Município de Casimiro de Abreu vem combatendo a deposição irregular com 
medidas de inibição da mesma e ampliará este processo pela implantação de 
Postos de Entrega Voluntária – PEVs, distribuídos pelo território, com 
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expansões futuras, se necessário e ainda um rigor na legislação para punir as 
práticas ilegais. 
 
A implantação de PEVs na cidade trará resultados significativos de redução da 
Limpeza Corretiva, e com a ampliação da rede, com a otimização da 
capacidade de recebimento de cada uma das unidades, com campanhas de 
educação ambiental e com a implantação da fiscalização modernizada e 
dirigida, é possível reduzir muito significativamente as ocorrências de descarte 
irregular no município. 
 
8.6.1  SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Reduzir em 95% o volume atual de Limpeza Corretiva na cidade; 
2. Reformular frequência de execução dos serviços; 
3. Zerar os pontos viciados de descargas irregulares constantes, pelo aumento 
da frequência de limpeza corretiva; 
4. Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização das descargas     
irregulares, agregando tecnologia de informação; 
5. Implementar a triagem obrigatória de resíduos no próprio processo de 
Limpeza Corretiva e o fluxo ordenado até as Áreas de Triagem e Transbordo e 
outras áreas de destinação; 
6. Incentivar a redução, o reuso e a reciclagem; 
7. Implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos 
Sólidos. 
 

b. Metas e Prazos 
 
1. Redução da necessidade da limpeza corretiva de todas as tipologias de 
resíduos até 2020, sendo: 
 20% em 2014; 
 40% em 2015; 
 60% em 2017; 
 80% em 2019; 
 95% em 2020; 

2. Implementar a triagem obrigatória em campo, até 2014. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: Construir uma simetria de procedimentos e ações 
internas à Prefeitura, no tocante às ações de Limpeza Corretiva (Secretaria de 
Obras e Serviço Público, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável,  Secretaria de Saúde, Secretaria da Agricultura e Pesca, Centros 
Administrativos, Fiscalização Municipal); 
2. Agentes Comunitários de Saúde: Capacitá-los para difusão das 
decorrências para a saúde advindas da ausência de saneamento (manejo 
adequado de resíduos sólidos). 
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d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) - Adequar as diretrizes das relacionadas 
às da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
2. Instalações Físicas: 
- Estimular fortemente a utilização dos PEVs; 
- Identificação de áreas para manejo e disposição final de RCD classe A triado 
nas operações; 
3. Equipamentos 
- Utilização de equipamentos adequados à segregação dos resíduos no ato do 
recolhimento; 
- Implantação de equipamentos mecânicos de triagem nas Áreas de 
transbordo e Triagem em implementação. 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Mapeamento dos pontos viciados de descargas irregulares; 
- Implantação de dispositivo de rastreamento nos veículos transportadores, 
públicos ou privados, a serviço da Limpeza Corretiva; 
- Rastreamento dos veículos e fiscalização dos transportadores a serviço de 
geradores privados; 
 
8.7 – RESÍDUOS DA VARRIÇÃO 

 
O resíduo gerado é caracterizado como indiferenciado, possui resíduos inertes, 
matéria orgânica e resíduos secos, tem teores de contaminação e tamanho 
reduzido, o que inviabiliza, atualmente, o reaproveitamento deste material.  
Talvez no futuro com um sistema úmido de seleção poderá ser separado e 
viabilizada sua reciclagem, porém atualmente é considerado rejeito e deve ser 
enviado para o aterro de Dois Arcos. Um sistema de controle das quantidades 
de resíduos oriundos da varrição, quilometragem varrida, locais e varredores 
deverá ser implantado em 2014. 
 
8.7.1 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Estabelecer e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos e Cronograma  
    da Varrição, como medição da Quilometragem varrida em cada local e  
     pesagem diária do resíduos de varrição; 
2. Definir cronograma especial de varrição para áreas críticas (locais com        
     probabilidade de acúmulo de águas pluviais) vinculado aos períodos que  
     precedam as chuvas; 
3. Implementar a triagem obrigatória de resíduos no próprio processo de 
Varrição e o fluxo ordenado das frações às áreas de destinação específicas; 
4. Reduzir os custos dos serviços de varrição da Prefeitura, feitos pelo órgão      
executor, considerando os resíduos indiferenciados; 
5. Implantar Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos, 
com objetivo de diminuir os resíduos descartados em vias públicas e, 
eventualmente multa quando o cidadão for identificado no momento do 
descarte inadequado em via pública. 
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b. Metas e Prazos 
 

1. Cenário de Manutenção: manter serviços de varrição em todo o 
município. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 

1. Órgãos municipais: manter os serviços de varrição; 
2. Promotores de eventos: Definir custo de varrição para eventos com 
grande público; envolver para discussão – Associações empresariais, 
Operadores da Varrição e Gestores do Serviço Público. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos): 
 
-Verificar e restabelecer se necessário as frequências diferenciadas para a 
varrição; 
-Estabelecer normas para a segregação na varrição e na destinação; 
-Verificar e se necessário restabelecer padrão de qualidade; 
-Estabelecer Taxa de Varrição para eventos com grande público (shows, jogos 
de futebol etc.); 
                   
2. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Implantar controle de varrição junto à empresa contratada (fluxos de origem 
e destino); 
- Implantar dispositivo de rastreamento nos veículos transportadores, públicos 
ou privados, a serviço da Varrição; 
- Dar publicidade da ação de Varrição e agenda dos locais a serem varridos, e 
estabelecer um disque varrição onde a população pode reclamar se sua rua, 
seu logradouro não for devidamente atendido; 
 
8.8 - RESÍDUOS DE DRENAGEM 
 
A rede de drenagem de uma cidade é dividida em micro e macro drenagem.  A 
primeira conduz a água da chuva, da lavagem de calçadas, de praças, feiras e 
mais uma série de atividades comerciais e industriais, que são levadas a 
circular pelas ruas e meios fios urbanos na drenagem superficial; em redes de 
drenagem infraestruturas, constituídas de caminhos tubulares subterrâneos, 
assentados sob as estruturas viárias da cidade.  A macrodrenagem é formada 
por rios e córregos que recebem o volume das águas que não se infiltram e 
não evaporam no processo de “lavagem” feito pelas precipitações e ações 
humanas. 
 
O escoamento superficial que acaba na macrodrenagem faz o papel de 
encaminhar, junto com as águas das diversas origens, uma série de detritos e 
materiais diversos que terminam por assorear (acumular detritos) nas redes 
de infraestrutura de drenagem da cidade e em boa medida chegam aos rios 
que cortam o seu território. São as águas superficiais das bacias hidrográficas  
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destinadas ao consumo humano, para atividades agrícolas e industriais, 
recebendo todos esses impacto. 
 
Nos períodos de seca, os materiais particulados, de diversas dimensões, 
densidades e características químicas podem estacionar em locais de difícil 
acesso e manutenção, tornando-se fator de estreitamento dos canais, 
tubulações e galerias de condução das águas nos períodos de chuva intensa. 
Nos casos de acúmulo de materiais na macrodrenagem, somados aos da 
micro, as consequências de extravasamentos dos leitos dos rios e córregos 
podem se tornar graves, provocando, não raro, enchentes importantes. 
 
A manutenção periódica das redes de drenagem, com a desobstrução de 
bueiros e galerias e a chamada manutenção pesada, representada pelo 
desassoreamento ou dragagem dos rios e córregos, têm importância 
estratégica para prevenção de enchentes e alagamentos. 
 
Questão importante a ser cuidada é a interferência de ligações indevidas de 
esgoto na rede de drenagem, uma contaminando a outra, somada a possíveis 
cargas industriais poluidoras podem fazer com que o trabalho de limpeza da 
rede de drenagem se estenda para além dos dejetos e frações sólidas a 
obstruir os caminhos das águas superficiais. 
 
Tratar as águas de todas as origens (domésticas e industriais) é imprescindível 
para não se conduzir cargas poluidoras para os cursos de água. Dar 
destinação adequada aos resíduos sólidos domésticos e industriais é condição 
para que não poluam as águas superficiais.  Isso passa a ser responsabilidade 
de todos, de todas as atividades, para que o Poder Público se desonere do 
papel que historicamente tem sido unicamente dele, o de higienizador 
ambiental. 
 
8.8.1 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOURO 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Estabelecer e implantar procedimentos de manejo dos Resíduos de 
Drenagem compatíveis com a legislação e implantar um Plano Diretor de 
Drenagem; 
2. Aumentar a frequência da limpeza de bueiros, valas e córregos; 
3. Reduzir o ônus da Prefeitura com a destinação final, evidenciando a 
corresponsabilidade do agente poluidor; 
4. Estabelecer frequência de monitoramento da micro e macro drenagem, de 
acordo com  a história das obras de ruas, regiões com enchentes frequentes 
devido a lixo disposto inadequadamente nas ruas, etc, visando reduzir os 
impactos econômicos por ocorrência de enchentes e só então definir onde 
fazer a limpeza das instalações; 
5.  Ampliar área de cobertura se necessário; 
6. Ampliar equipes se necessário. 
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b. Metas e Prazos 

 
1. Até 2014: Implantação dos procedimentos de manejo dos Resíduos de 
Drenagem compatíveis com o Plano Diretor de Drenagem; 
2. Até 2015: Reformular a frequência, ampliar equipes e a área de cobertura. 
 

c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 
 
1. Órgãos municipais: Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Obras e Serviço 
Público, Centros administrativos, operadores da limpeza de córregos e bocas 
de lobo; 
- Empresa de monitoramento das bocas de lobo, bueiros e sistemas de micro e 
macro drenagem; 
- Investigar possibilidades de triagem mecanizada e reaproveitamento de 
parte do material; 
2. Órgãos estaduais: Agência Ambiental do Estado – INEA, SAAE, CEDAE 
etc.; 
3. Instituições representativas do setor industrial: Associação Comercial 
e Empresarial (ACINCA, ACRJ, ASEB), FIRJAN. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 
1. Legais (normas e procedimentos) 
- definir procedimentos de manejo dos Resíduos de Drenagem; 
- definir procedimentos de monitoramento das redes de micro e macro 
drenagem; 
2. Instalações Físicas - Verificar presença de estações de tratamento de 
efluentes líquidos operadas eficientemente por parte de empresas com 
potencial poluidor; 
3. Equipamentos - Exigências das empresas contratadas para o serviço de 
monitoramento e limpeza de equipamentos novos e EPI para seus 
funcionários; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Programar fiscalização nas empresas equipadas com estação de tratamento 
de efluentes; 
- Estabelecer procedimentos de monitoramento da micro e macro drenagem 
que recebe águas pluviais e efluentes líquidos das estações de tratamento 
operadas por empresas com  potencial poluidor;  
- Estabelecer análises periódicas do material que é produto da dragagem 
desses corpos d’água; à montante e à jusante de todas os pontos de despejo 
de efluentes no sistema hídrico; 
- Registrar resultados de monitoramento no Sistema Municipal de Informações 
  sobre Resíduos; 
- Rastrear os veículos e fiscalizar os transportadores a serviço da manutenção. 
 
8.9 - LODOS DE DRENAGENS, LODO DE ETA E ETE 
 
O Plano Diretor de Drenagem de Casimiro de Abreu, deverá estabelecer 
diretrizes para a atuação municipal no controle das inundações, a partir da  



 
 

154 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 
identificação das condições em que se originam e como eles impactam a 
cidade. O plano Diretor de Drenagem deverá conter um programa de 
monitoramento da micro e da macro drenagem, de forma a prevenir, com a 
máxima antecedência possível as, até o presente, frequentes, inundações. 
Considerando que o Município está situado na bacia hidrográfica do rio São 
João e que tem ocorrido em alguns lugares, inundação recorrente, deve-se 
atuar de forma a conseguir que o INEA faça em tempo adequado o 
desassoreamento dos corpos de água. Propostas e soluções devem ser 
discutidas com o Estado. 
 
Quanto ao lodo retirado dos corpos d’água, é necessário que o mesmo seja 
depositado em local apropriado, longe do contato humano. Deve-se esperar 
pela sua secagem ou fazer-se uma secagem mecânica, para só então colher 
amostras para análise. O resultado dos teste poderá gerar a necessidade de 
levar o material para aterro ou ainda para um reaproveitamento, como já 
ocorreu em alguns municípios, com a aplicação do resíduo, após triagem dos 
finos, em manutenção de áreas verdes. Caso seja constatada presença de 
produtos perigosos ou tóxicos, ele deverá ser encaminhado para aterro 
especializado em resíduos perigosos. 
O controle do lodo da ETA é feito pela SAAE.  
 
8.9.1 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA – SERVIÇOS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Enviar os lodos de ETAs para aterro sanitário, ou perigoso, caso necessário; 
2. Enviar o lodos de ETEs para a Central de Compostagem de Resíduos 
Orgânicos (futuro). 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. Implantar ações de controle e monitoramento de materiais contaminados 
tão logo se estabeleça norma para tanto; 

1. Até 2015: Enviar 100% dos lodos de drenagem para aterro ambientalmente 
adequado ou fazer outro uso em taludes, caso o lodo de drenagem não 
esteja contaminado; 

2. Até 2015: Enviar 100% dos lodos de ETA para disposição ambientalmente 
adequada; 

3. Até 2015: Enviar 100% dos lodos de ETE para disposição ou tratamento 
ambientalmente adequado. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Órgãos municipais: Órgãos municipais: Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, Secretaria de Saúde, SAAE-CA, CEDAE, Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, com orientação técnica sobre os 
procedimentos de análise laboratorial e investigações nas redes de serviço; 
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2. Operadores: Operadores do serviço de desassoreamento, serviço de 
tratamento de água e serviço de tratamento de esgotos, serviço de 
monitoramento de micro e macro drenagem de Casimiro de Abreu 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Estabelecer procedimentos para coleta, análise de classificação e análise 
físico-química e bacteriológica dos produtos de desassoreamento; 
- Estabelecer procedimentos de identificação do agente poluidor: 
responsabilizá-lo pelos custos de disposição do material contaminado em 
aterro adequado, pela reparação do dano causado e obrigação da adoção de 
medidas e instalações de tratamento de seus efluentes; 
- Compatibilizar instrumentos com o Plano Diretor de Drenagem e Plano 
Diretor de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Estabelecer fiscalização nas empresas equipadas com estação de tratamento 
   de efluentes que despejam em corpos d’água; 
- Planejar o monitoramento da macro drenagem que recebe efluentes líquidos 
das estações de tratamento operadas por empresas com potencial poluidor; 
-Tornar obrigatória a análise periódica do material que é produto da dragagem   
desses corpos d’água – à montante e à jusante de todas os pontos de despejo 
de efluentes no sistema hídrico; 
- Planejar o monitoramento da composição do lodo proveniente do trabalho de    
dragagem nos corpos d’água que recebem tais efluentes, visando identificar o 
potencial agente poluidor; 
- Exigir aos operadores de ETAs e ETEs avaliação dos lodos para conhecimento    
do potencial tóxico dos mesmos e sua classificação; 
- Registrar resultados de monitoramento no Sistema Municipal de Informações    
sobre Resíduos; 
 
8.10 - RESÍDUOS VERDES DE PARQUES, PRAÇAS E JARDINS 
 
A manutenção de áreas verdes urbanas conjuga muitas tarefas de diferentes 
abordagens em nome do bem estar e do lazer para o usuário. Do ponto de 
vista do mobiliário há o cuidado com a preservação dos materiais em termos 
de estrutura e acabamento; os equipamentos de iluminação requerem 
permanentes vistorias para, em nome da segurança da visita noturna, ganhe 
mais visitadores e no tocante aos resíduos os investimentos em pessoal e 
serviços são quase diários. A varrição desses logradouros, juntamente com a 
manutenção da população vegetal, é primordial para que o recinto seja 
encarado como destino de visita constante e diversificada, fazendo que o 
equipamento de lazer tenha vida. As podas seguem um regime de 
periodicidade condizente com as espécies, que nessas ações agudas de 
manutenção perfazem um volume extra, diferente do serviço cotidiano, com 
geração de resíduos verdes. 
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8.10.1 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA DE LOGRADOUROS 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Promover a manutenção e limpeza regulares dos parques e jardins de modo 
a valorizar o paisagismo e o mobiliário desses espaços públicos, tornando o     
cenário atraente à fruição, lazer e visitação; 
2. Reformular as frequências de execução dos serviços; 
3. Elaborar Plano de Manutenção e de Podas regular para parques e jardins e     
arborização urbana, atendendo os períodos adequados para cada espécie; 
4. Formular, se for o caso manter, contratos de manutenção e conservação 
com a iniciativa privada. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1.   Até 2015: Toda nova área verde, praça ou parque, deverá ter Plano de  
Manutenção e de Podas. 
 
 c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 

 
1. Órgãos municipais: Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Secretaria de Obras e Serviço Público, Secretaria da Agricultura e 
Pesca e Secretaria de Saúde; 
2. Núcleos de Atenção Psicossocial: Envolver os Núcleos de Atendimento a      
Pacientes, a fim de constituir equipes com pacientes desses núcleos para 
atender demandas de manutenção de áreas verdes, agregados às parcerias de 
agentes privados (atividade terapêutica e remunerada das equipes com 
coordenação psicológica e agronômica); 
3. Operadores: capacitar os operadores desta atividade; 
4. Parceiros privados: por intermédio de programas de adoção de áreas 
verdes. 
 
 d. Instrumentos de Gestão 

 
1. Legais (normas e procedimentos) - Produzir Guia de Arborização Urbana 
abordando: os limites da relação com a cidade; as espécies adequadas para 
convivência com os equipamentos urbanos infra e superestruturais; as 
espécies indicadas para passeios, as indicadas para parques e praças, escolas 
etc.; as épocas de poda e o tipo de manutenção apropriada a cada uma; 
2. Equipamentos - Aumentar as equipes de trabalhadores, fornecendo 
ferramentas e equipamentos; 
3. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Cadastramento (número, localização, porte etc.) de todas as áreas verdes no 
Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos; 
- Monitoramento dos Planos de Manutenção e de Podas de todas as áreas 
verdes, praças ou parques. 
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8.11 - RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS 
 
Os resíduos sólidos cemiteriais são formados pelos materiais particulados de 
restos florais resultantes das coroas e ramalhetes conduzidos nos féretros, 
vasos plásticos ou cerâmicos de vida útil reduzida, resíduos de construção e 
reforma de túmulos e da infraestrutura, resíduos gerados em exumações, 
resíduos de velas e seus suportes levados no dia a dia e nas datas 
emblemáticas das religiões, quando se dá uma concentração maior de 
produção de resíduos. A separação passa a ser não só necessária para a 
destinação dos diversos materiais, mas é também uma questão de 
organização da própria área, para que sua qualidade receptiva aos visitantes e 
seja ponto de excelência daquele ambiente de homenagens. 
 
8.11.1 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA  

 
 a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 
1. Estabelecer os procedimentos para apresentação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos com normas específicas para Resíduos Cemiteriais 
para todos os cemitérios privados; 
2. Estabelecer e implantar Plano de Gerenciamento de Resíduos com normas 
específicas para Resíduos Cemiteriais para todos os cemitérios públicos; 
3. Realizar o manejo adequado de todos os resíduos secos, úmidos e 
infectantes; 
4. Garantir que os equipamentos públicos tenham um padrão receptivo 
apropriado para a finalidade a que se destina (cenário de excelência em 
limpeza e manutenção). 
 
 b. Metas e Prazos 

 
1. 2014 a 2017: Evolução do manejo adequado para todas as tipologias de 
resíduos, sendo a : 
 
 40% em 2014, com destinação ambientalmente correta; 
 60% em 2015; 
 80% em 2016; 
 100% em 2017. 

 
2. Até 2014: Elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos com estudo de 
efluentes líquidos e gasosos nos cemitérios públicos; 
- Exigir Planos de Gerenciamento de Resíduos com projetos de drenagem de 
efluentes líquidos e gasosos nos cemitérios privados; 
- Garantir cumprimento completo da Resolução CONAMA no 335. 
 
 c. Agentes Envolvidos (iniciativas) 

 
1. Órgãos municipais: operadores das unidades públicas (Secretaria de 
Obras e de Serviço Público); 
2. Operadores privados: operadores de unidades privadas; 
3. Operadores da coleta: prestadores do serviço de manejo dos resíduos; 
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 d. Instrumentos de Gestão - Executar a segregação dos resíduos na 
origem, sendo destinados no futuro: orgânicos para o Central de 
Compostagem; secos para a coleta seletiva no Parque Tecnológico de 
Resíduos; resíduos de construção para Áreas de transbordo, Triagem e Central 
de Reciclagem de RCC, infectantes para o tratamento preliminar com 
inertização e disposição final em aterro sanitário ou incineração, em 
recipientes adequados para cada resíduo; 
1. Legais (normas e procedimentos) 
- Cumprimento completo da Resolução CONAMA no 335; 
- Estabelecer dotação orçamentária específica; 
2. Instalações Físicas 
- Buscar novas tecnologias para solucionar a carência de espaços no 
município. 
3. Equipamentos 
- Garantir EPIs para todos os trabalhadores, sejam publicos ou de empresa 
privada, quando serão fornecidos pela mesma; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Monitorar Planos de Gerenciamento de Resíduos e projetos de drenagem de  
efluentes líquidos e gasosos nos cemitérios públicos; 
- Fiscalizar Planos de Gerenciamento de Resíduos e projetos de drenagem de 
efluentes líquidos e gasosos nos cemitérios privados. 
 
8.12 - RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
 
Os resíduos de serviços de saúde são gerados por todos os serviços que 
constam na Resolução RDC 306/2004 da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária e Portaria CVS nº 21, de 10/09/2008, tais como: hospitais, pronto 
socorros, unidades de saúde e clínicas médicas/odontológicas. 
 
Esses geradores são subdivididos em: grandes geradores, que são os hospitais 
e estabelecimentos que realizam procedimentos de grande complexidade 
(cirurgias, exames detalhados etc.) com grande volume de resíduos; e os 
pequenos geradores, que são estabelecimentos que realizam procedimentos 
básicos e com menor geração de resíduos. 
 
Essa diferenciação é necessária, pois as análises para efeito de prognóstico 
dos resíduos de serviços de saúde não levam em conta simplesmente a 
população existente no município, mas também a gama de serviços ofertados 
na área de saúde, tanto pelo setor público quanto pelo setor privado, sempre 
com a diferenciação no seu potencial de geração de resíduos. 
 
A ação da Vigilância Sanitária Municipal deve ser focada também na analise 
dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de Saúde, 
com orientações técnicas e avaliações criticas dos planos apresentados como 
requisitos para obtenção da licença de funcionamento dos estabelecimentos de 
saúde.  
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8.12.1 - RSS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PÚBLICO 

 
 a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Elaborar, implantar e adequar Planos de Gerenciamento de Resíduos das 
instituições públicas às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
2. Capacitar tecnicamente os profissionais da área no tema resíduos, para 
adequação e implantação dos Planos de Gerenciamento; 
3. Reduzir a geração de todos os tipos de resíduos; 
4. Executar a segregação e manejo adequados dos resíduos na origem, de 
acordo com sua tipologia, em especial os de Classe "D", em todos os serviços 
públicos de saúde; 
5. Coletar 100% do RSS gerado nas instituições públicas; 
6. Dar tratamento e destinação final adequada a todos os RSS, conforme as 
tipologias de resíduos; 
7. Ampliar equipe responsável e modernizar fiscalização. 
 
 b. Metas e Prazos 

 
1. De 2014 a 2015: Adequação e implantação dos Planos de Gerenciamento 
de Resíduos das instituições públicas. 
 
 c. Agentes Envolvidos 

 
1. Órgãos municipais: Secretaria de Saúde, incluindo Vigilância Sanitária e 
operadores das unidades de saúde municipais; Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos, incluindo Serviço Funerário, Secretaria de Meio Ambiente e  
Desenvolvimento Sustentável; 
2. Outras instituições: operadores das unidades de saúde estaduais, 
instituições conveniadas e filantrópicas; 
3. Operadores: Operadores da coleta, do tratamento e disposição final. 
 
 d. Instrumentos de Gestão 

 
1. Legais (normas e procedimentos) - Adequar o Plano de Gerenciamento, de 
acordo com a portaria RDC 304 da ANVISA, código da Vigilância Sanitária 
Municipal, Política Nacional de Resíduos Sólidos e com o presente Plano Diretor 
de Manejo de Resíduos Sólidos de Casimiro de Abreu; 
2. Instalações Físicas 
- Implantar ambientes de manejo para os resíduos nas unidades geradoras,    
adequados a cada tipologia; 
- Exigir que em todo projeto de novas unidades e equipamentos de saúde 
sejam previstos esses ambientes, devidamente estruturados em termos de 
circulação, revestimentos, ventilação, exaustão, insolação, ante salas de 
desinfecção e localização estratégica. 
3. Equipamentos 
- Disponibilizar equipamentos e recipientes adequados para todas as tipologias 
de resíduos. 
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4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Criar a figura do gestor de resíduos nas unidades de saúde geradoras de 
resíduos infectocontagiosos; 
- Registrar os Planos de Gerenciamento de Resíduos das instituições públicas 
no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos; 
- Criar cadastro de transportadores e operadores de áreas de manejo, 
referenciado no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos; 
- Rastrear os veículos e fiscalizar os transportadores a serviço de geradores 
públicos ou privados; 
 
8.12.2 - RSS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PRIVADO 
 
 a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Estabelecer os procedimentos para adequação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos das instituições privadas às diretrizes da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; 
2. Buscar a redução da geração de todos os tipos de resíduos; 
3. Exigir a segregação e manejo adequados dos resíduos na origem, de acordo 
com sua tipologia, em especial os de Classe "D", em todos os serviços 
privadas de saúde; 
5. Coletar 100% do RSS gerado nas instituições privadas ou fiscalizar a 
disposição adequada; 
6. Dar tratamento e destinação final adequada a todos os RSS, conforme as 
tipologias de resíduos; 
7. Criar mecanismos de redução de custos dos serviços de coleta, tratamento 
e destinação tarifados, oferecidos pelo poder público, para pequenos e 
grandes geradores de resíduos sépticos; 
8. Disciplinar as atividades de transportadores e receptores de RSS; 
9. Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando tecnologia 
de Informação; 
10. Implantar sistema de inertização dos resíduos de serviço de saúde. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. De 2014 a 2015: Adequação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos das 
instituições privadas às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 
2. Até 2014: Cadastramento de todos os operadores privados operando no 
transporte de RSS; 
3. Atual: Tratamento implementado (RDC ANVISA 306/2004 e CONAMA 
358/2005); 
4. Atual: Disposição Final ambientalmente adequada de RSS; 
5. Até 2014: Inserção de informações sobre quantidade média mensal de RSS 
gerado por grupo e quantidade de RSS tratada no Cadastro Técnico Federal 
(CTF). 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Órgãos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras e Serviços  
    Público, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 



 
 

161 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 
2. Operadores dos serviços de saúde privados: unidades da saúde 
humana e    
     veterinária, serviços de saúde em domicílio (home care); 
3. Instituições representativas: Representantes de categorias profissionais  
envolvidas; 
4. Operadores dos serviços de apoio: Ambulatórios e Laboratórios de 
análises clínicas; 
5. Outros operadores: Operadores da coleta, do tratamento e disposição 
final. 
 

d.Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Estabelecer em dispositivo legal a exigência de adequação dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduos das instituições privadas às diretrizes da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; 
- Estabelecer em dispositivo legal o cadastro obrigatório dos operadores no 
transporte e recepção de RSS, atuantes no município; 
- Inserir nos Códigos de Posturas, de Edificações e no Sanitário, diretrizes 
Técnicas visando implantação de espaços específicos para manejo de resíduos 
Sépticos em estabelecimentos geradores desses resíduos: localização, 
revestimentos, ventilação, insolação, equipamentos, higienização etc.; 
2. Instalações Físicas - Elaborar termo de referência para exigir em projetos 
de edifícios vinculados aos serviços de saúde (hospitais, UPAs, clínicas 
veterinárias, laboratórios de análises clínicas) a incorporação de espaços 
destinados ao manejo de resíduos sépticos; 
3. Equipamentos 
- Exigência de EPI na operacionalização dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos; 
- Adoção de recipientes e embalagens adequadas para a segregação na 
origem e a destinação adequada; 
- Dotar as UTIs e CTIs de sistema de ar condicionado de acordo com a norma 
NBR, com uso de ventilação pressurizada e filtro HEPA (absoluto). 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Registrar os Planos de Gerenciamento de Resíduos das instituições privadas 
no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos; 
- Criar cadastro de transportadores e operadores de áreas de manejo, 
referenciado no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos. 
- Rastrear os veículos e fiscalizar os transportadores a serviço de geradores 
privados. 
 
8.13 - RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS (REE) 
 
Com frequência os REE são caracterizados como Resíduos Especiais, mas no 
presente Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos serão tratados 
separadamente. Do ponto de vista ambiental tem-se atribuído grande 
importância aos computadores pela velocidade de disseminação de seu uso e 
pela rapidez com que se tornam obsoletos. Exemplo disso: no período de 
2005/2006, os notebooks apresentaram taxa de crescimento equivalente a 
mais de 110%.  
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Quanto à telefonia celular, segundo o Panorama 2009 da ABINEE, foram 
produzidos em 2008, 73 milhões de unidades, sendo 48 milhões para 
atendimento ao mercado interno e 25 milhões para exportação. Neste caso a 
obsolescência é igual, ou maior que dos computadores. 
 
8.13.1 - REE - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PÚBLICO 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Implantar parceria para a logística reversa a ser implementada por 
fabricantes, comerciantes e importadores, por tipo de REE; 
2. Destinar corretamente 100% do resíduo gerado em instituições públicas;  
3. Implantar parcerias internas aos órgãos públicos; 
4. Incentivar a implantação de eco-negócios, com oficinas, cooperativas ou 
indústrias processadoras de resíduos (instalação no Parque Tecnológico de 
Resíduos); 
5. Criar programas no âmbito municipal como o de Inclusão Digital que 
aceitem doações de computadores para serem recuperados e distribuídos a 
instituições que os destinariam ao uso de comunidades carentes. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. De 2014 a 2015: 
- 100% de destinação final ambientalmente adequada; 
- Elaboração e implementação das iniciativas de mobilização e estruturação de 
parcerias. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Responsáveis pela Logística Reversa: Fabricantes, comerciantes, 
distribuidores, importadores, ACINCA, e outras associações, em conformidade 
com o acordo setorial nacional; 
2. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu: Secretarias e demais 
órgãos públicos: promoção de oficinas de reciclagem; reaproveitamento de 
computadores e inclusão digital; 
- Estabelecer uma cultura de reciclagem dos usos dos equipamentos, 
estendendo seu ciclo de vida, aproveitando para treinamento os que forem 
substituídos por modelos atualizados; 
3. ONGs: incluí-las nas iniciativas de mobilização para um descarte em locais 
preparados para o reaproveitamento, recuperação, reciclagem e destinação 
adequada para esse tipo de resíduo; 
4. Operadores da coleta: introduzir na atividade da coleta procedimentos e 
cuidados com REE; 
5. Departamento de Informática: oferecer diretrizes aos órgãos públicos 
para compra, uso adequado, manutenção preventiva e recuperação de 
equipamentos elétricos e eletrônicos visando sua longevidade  e destinação 
adequada quando se encerrar o ciclo de vida dos mesmos; 
6. Departamento de Compras e Contratações – DCC: elaborar termos de 
referência para composição de editais adequados à aquisição de EE de 
qualidade além de cumprir com a diretriz de melhor preço; 
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7. Departamento de Iluminação Pública – DIP: estudar, planejar, 
projetar, programar e fiscalizar a ampliação e remodelação da rede de 
iluminação pública, sua compra, recebimento, armazenamento e controle de 
qualidade do material utilizado, bem como fixar orientação normativa sobre 
destinação finda vida útil do material. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Adequar procedimentos ao acordo setorial nacional, que não podem ser 
abrandados a nível municipal; 
- Adequar as especificações técnicas dos editais e pregões públicos para 
aquisição destes equipamentos, visando marcas e modelos de qualidade, 
durabilidade e eficiência, além de cumprir com a diretriz de melhor preço. 
2. Instalações Físicas 
- Adequar o espaço físico da Central de Triagem para o recebimento e manejo 
adequado deste tipo de material; 
- Adequar os PEVs existentes para o recebimento deste tipo de material; 
- Estruturar rede de Centros de Capacitação com finalidade de promover a 
Inclusão Digital: conjugando cursos de reaproveitamento e requalificação do 
dito “lixo tecnológico” (profissionalizante), visando prolongar seu ciclo de vida, 
redirecionando seu uso para públicos de menor poder aquisitivo e entidades 
com perfil social; além de promover a inclusão digital com cursos de 
capacitação para diversas atividades do mundo do trabalho; 
3. Equipamentos - Implantar LEVs específicos para REE nos prédios públicos 
com elevada geração ou capacidade de atração deste tipo de resíduo; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Elaboração e implementação de iniciativas de mobilização para um descarte 
em locais preparados para o reaproveitamento e reciclagem desse tipo de 
resíduo e que estes possam fazer destinação adequada; 
- Monitorar as atividades de geradores, transportadores e receptores de REE; 
- Criar cadastro dos pontos de logística reversa, referenciado no Sistema 
Municipal de Informações sobre Resíduos. 
 
8.13.2 -  REE - RESPONSABILIDADE DO GERADOR PRIVADO 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Estimular a Logística Reversa a ser implementada por fabricantes, 
comerciantes e importadores, e o exercício da Responsabilidade 
Compartilhada para manejo adequado dos resíduos gerados; 
2. Promover o debate, em Casimiro de Abreu, sobre os Acordos Setoriais; 
3. Firmar parcerias e capacitar cooperativas de catadores para reciclagem de 
REE, quando ambientalmente segura. 
 
    b. Metas e Prazos 

 
1. De 2014 a 2015: 
- 100% de destinação final ambientalmente adequada; 
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- Elaborar e implementar iniciativas de Mobilização e Estruturação de 
Parcerias. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Comerciantes e importadores: Incentivá-los a, no âmbito de suas 
responsabilidades com a logística reversa, serem promotores de mudança de 
comportamento quanto ao consumo sustentável, considerando a questão das 
embalagens e dos produtos com responsabilidade ambiental; 
2. Associação Comercial e Industrial de Casimiro de Abreu: Incentivar 
participação na promoção da logística reversa e dos acordos locais, por 
intermédio de debates, encontros e ações criativas, como concursos de ideias 
e de design visando campanhas de comercialização e linhas de montagens 
mais sustentáveis; 
3. Indústria de produtos EE de Casimiro de Abreu: Promover a discussão 
sobre o aproveitamento dos resíduos do ponto de vista do design do produto, 
incentivando o projeto que considere não apenas a “linha de montagem” 
econômica, mas também uma “linha de desmontagem” inteligente, onde a 
recuperação dos materiais, ao fim do ciclo de vida do produto, seja feita de 
maneira que preserve a integridade dos materiais, portanto sua qualidade, 
visando outras utilizações; 
4. Cooperativas: Promover a capacitação para lidar com esse tipo de resíduo 
de forma a agregar valor ao material;  
- Incentivar a constituição de grupo especializado no manejo de 
eletroeletrônicos; 
- Capacitar, pelo contato com professores e alunos, para o aprendizado digital 
a partir das tecnologias que estão manipulando; 
5. Assistências técnicas: Promover arranjos e incentivos para que estes 
profissionais e empresas participem de programas de resgate e 
reaproveitamento de EE com parceiros públicos, privados e terceiro setor, 
ampliando a vida útil de parte dos aparelhos; 
- Incorporá-las na discussão do reaproveitamento e reciclagem com adoção de 
mecanismo de controle da destinação; 
6. Sindicatos: Promover a adoção de políticas internas às organizações de 
representação profissional no sentido de pautar o assunto do ponto de vista 
organizacional da entidade e pauta política na relação empresas e 
trabalhadores; 
7. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu: Promover parcerias por 
meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Secretaria de Indústria e Comércio; Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 
Departamento  de Tecnologia e Informática. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

- Estabelecer parcerias do poder público com entidades empresariais 
(comercio, indústria) para uma campanha de esclarecimento sobre a 
responsabilidade compartilhada, diretriz da PNRS; 
1. Legais 
- Adequar procedimentos ao acordo setorial nacional, que não pode ser 
abrandado a nível municipal; 
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- Adequar procedimentos às diretrizes da Resolução CONAMA nº 401 de 2008, 
sobre pilhas e baterias; 
2. Instalações Físicas 
- Preparar os PEVs para receber adequadamente os REE; 
3. Equipamentos 
- Instalar, em parceria, LEVs específicos na rede do comércio de EE; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Criar cadastro dos pontos de logística reversa, referenciado no Sistema 
Municipal de Informações sobre Resíduos; 
- Monitorar as atividades de geradores, transportadores e receptores de REE. 
 
8.14 - RESÍDUOS DE ÓLEOS COMESTÍVEIS 
 
Os óleos comestíveis em geral são resíduos de grande importância pelo seu 
alto potencial de contaminação. O óleo de cozinha, quando descartado 
irregularmente pode causar grandes danos ao ecossistema aquático, além de 
impermeabilizar o solo e causar entupimentos na rede de esgoto e de 
drenagem de águas pluviais, contribuindo para a ocorrência de enchentes e 
inundações. Além dos riscos diretos também pode provocar contaminação por 
uso de produtos químicos utilizados para o desentupimento dessas redes, 
liberação de gás metano durante o processo de decomposição, entre outros.  
Grande parte dos geradores, grandes ou pequenos, de óleo de cozinha 
desavisados ainda o descartam diretamente na rede de esgoto, meio fio etc., 
revelando a fragilidade da informação em relação ao tema, a necessidade de 
implantação da Política Municipal de Educação Ambiental, além do 
ordenamento dos fluxos deste resíduo e da disponibilização de equipamentos 
públicos e privados para o recebimento e destinação ambientalmente 
adequada do mesmo. 
 
O ordenamento dos fluxos deste resíduo deve ser muito criterioso, visto que 
além da contaminação ambiental, o óleo também possui grande potencial de 
contaminação de outras tipologias de resíduos, muitas vezes impossibilitando 
o reuso e a reciclagem dos mesmos. Para tanto, a Prefeitura Municipal de 
Casimiro de Abreu apoiará as iniciativas de logística reversa elaboradas pelos 
fabricantes, comerciantes, importadores e distribuidores deste resíduos 
através dos acordos setoriais.  Os óleos são caracterizados como Resíduos 
Especiais. No presente Plano Gestão Integrada de Resíduos Sólidos os mesmos 
serão tratados separadamente. Com base neste raciocínio foram elaboradas 
coletivamente as metas para esta tipologia de resíduo. 
 
8.14.1 - RESÍDUOS DE ÓLEOS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR 
PÚBLICO 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Coletar 100% do óleo de cozinha gerado nos órgãos públicos municipais; 
2. Agregar esforços para se fazer cumprir a mesma meta para os órgãos 
públicos Estaduais e Federais; 
3. Estimular a formação de cooperativas para reuso e processamento de óleos 
comestíveis. 
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b. Metas e Prazos 

 
- 2014/2015: Preparar programa de orientação à população sobre óleos 
comestíveis e como coletá-los, armazena-los e a quem encaminhar; 
- 2014: meta (coletar 100%) para unidades municipais; 
- 2015: meta (coletar 100%) para estaduais e federais. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu: 
- Secretaria de Educação; Secretaria de Saúde; Refeitórios da públicos; 
Refeitórios do SAAE, CEDAE; Restaurantes populares; Cooperativas; 
Secretaria de Serviços Públicos. 
2. Operadores da coleta; 
3. Processadores. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais - Propor lei municipal para que inclua o assunto; 
2. Instalações Físicas - Estimular a separação do óleo nas unidades de 
produção de refeições; 
3. Equipamentos - Disponibilizar recipientes adequados para recepção e 
transporte padronizados; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) - Implantar a Política Municipal 
de Educação Ambiental. 
 
8.14.2 - RESÍDUOS DE ÓLEOS - RESPONSABILIDADE DO GERADOR 
PRIVADO 

 
 a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 
1. Estocar e encaminhar a processadores licenciados todo o volume gerado.  
 
 b. Metas e Prazos 
- 2014/2015: Preparar programa de orientação à população sobre óleos 
comestíveis e como coletá-los, armazena-los e a quem encaminhar; 
- 2014: Constituir cadastro de todos os estabelecimentos geradores; 
- 2015: Fiscalizar por intermédio do plano de gerenciamento de resíduos  
apresentado pelas empresas da coleta e processamento, 100% do óleo de 
cozinha residual provenientes de grandes geradores; 
- 2020: Garantir a manutenção dos procedimentos. 
 
 c. Agentes Envolvidos 
 
1. Redes de comércio de refeições rápidas (fast food); bares; restaurantes; 
lanchonetes; refeitórios de empresas; praças de alimentação de faculdades e 
shoppings centers etc; 
2. Moradias; 
3. Vigilância Sanitária (fiscalização). 
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d. Instrumentos de Gestão 
 
1. Legais 
- Criar norma municipal para reger os procedimentos; 
- Propor lei municipal que inclua o assunto; 
2. Equipamentos - Estabelecer norma de uso de recipientes padronizados, 
adequados para recepção (coleta) e transporte. 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Construir cadastro dos grandes geradores; 
- Construir cadastro dos processadores licenciados; 
- Criar procedimento de controle da destinação para processamento 
adequado; 
- Incorporar o procedimento de controle na fiscalização da Vigilância Sanitária; 
- Publicar lista das entidades, ONGs e empresas licenciadas que processam o 
rejeito. 
 
8.15 – RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

 
De acordo com a nova ordem colocada através de uma série de acordos 
ambientais nacionais e internacionais com os quais o Brasil corrobora e com a 
nova legislação vigente, o setor industrial deverá se adequar às metas do 
Plano de Ações para Produção e Consumo Sustentáveis, o que inclui a P+L 
(Produção mais Limpa) e conforme explicitado em capítulos anteriores e com o 
Plano Nacional de Mudança do Clima, além da Política Nacional de Saneamento 
Básico e Política Nacional de Resíduos Sólidos. Um dos objetivos da Resolução 
CONAMA 313/2002  é a elaboração de Programas Estaduais e do Plano 
Nacional para Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais, devido à 
ausência de informações precisas sobre a quantidade, os tipos e os destinos 
dos resíduos sólidos gerados no Parque Industrial Nacional. 
 
Tão importante quanto regularizar a declaração de dados é identificar as 
indústrias com responsabilidade de implantação de logística reversa 
incentivando os acordos setoriais locais e implantando sistemas de fiscalização 
dirigida e inteligente. Ao mesmo tempo, deve-se valorizar as iniciativas 
espontâneas de algumas cadeias produtivas ao firmar estruturas de gestão 
para sua logística reversa. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Zerar as destinações inadequadas para os Resíduos Perigosos; 
2. Promover o debate, em Casimiro de Abreu, dos acordos setoriais locais; 
3. Promover o intercâmbio entre gerador e receptor de Resíduos Industriais 
gerados em Casimiro de Abreu; 
4. Fomentar a atividade de tratamento, tornando-a atraente economicamente 
para empresas recicladoras locais. 
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b. Metas e Prazos 

 
1. 2014: - Constituir Cadastro Único das empresas que geram Resíduos 
Industriais e/ou Perigosos em Casimiro de Abreu, de modo a estabelecer 
fiscalização: 
- Reduzir em 50% os descartes irregulares; 
2. 2015: - Zerar descartes irregulares; 
3. 2020: - Garantir a manutenção dos procedimentos; 
4. Redução na geração de resíduos na indústria: 
- 2015: meta (reduzir 10%); 
- 2019: meta (reduzir 29%); 
- 2023: meta (reduzir 40%); 
- 2027: meta (reduzir 60%); 
- 2031: meta (reduzir 70%). 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. INEA - promover parceria para fiscalização e controle de Produtos 
Perigosos; 
2. Associação Comercial e Industrial de Casimiro de Abreu, para debater a 
política; 
3. Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Secretaria de Fazenda, Industria e Comércio - estabelecer procedimento de 
fiscalização e controle; 
4. SAAE - para promover o tratamento e a destinação adequados dos resíduos 
de tratamento de água e de esgotos de Casimiro de Abreu; 
5. Transportadores; 
6. Comerciantes. 
 

d.Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Envolver a Entidade que representa a atividade industrial no Município na 
discussão da Responsabilidade Compartilhada, Logística Reversa e na 
elaboração de um Inventário Municipal de Resíduos Industriais; 
- Obediência aos "Procedimentos para Mobilidade de Cargas Perigosas no 
Município", considerando o circuito de logradouros permitidos para circulação, 
normas para locais de estacionamento de curta e longa duração, exigência de 
certificado de capacitação do condutor etc; 
- Implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos; 
2. Instalações Físicas 
- Exigir equipamentos de tratamento de efluentes líquidos nas dependências 
da empresa que manipula produtos perigosos ou potencialmente poluidores; 
- Exigir espaço reservado, na empresa que trabalha materiais perigosos ou 
poluidores, para manipulação e armazenamento de produtos ou embalagens; 
3. Equipamentos - Implantação de dispositivo de rastreamento em todos os 
veículos que exercem atividades ligadas a produtos perigosos ou 
potencialmente contaminantes; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Construir Cadastro Único dos geradores de Resíduos Industriais; 
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- Construir cadastro dos processadores licenciados locais; 
- Criar procedimento de controle da Logística Reversa; 
- Criar norma municipal para reger os procedimentos de controle e 
fiscalização; 
- Exigir comprovante de destinação dos resíduos; 
- Integrar Sistema Municipal de Informações e o Sistema de Fiscalização. 
 
8.16 - RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS 
      
Para efeito deste Plano de Gestão, resíduos especiais são exclusivamente os 
pneumáticos, pilhas, baterias, equipamentos eletroeletrônicos (REE) 
inservíveis, lâmpadas e óleos lubrificantes. Entre os resíduos citados, os óleos 
e os equipamentos eletroeletrônicos foram tratados em capítulos a parte. 
 
- Pneus podem gerar graves problemas ambientais devido sua destinação 
inadequada depois de usados e, se deixados desabrigados (sujeitos a chuvas), 
podem acumular água e promover a proliferação de mosquitos vetores de 
doenças.  Caso sejam encaminhados para os aterros convencionais, podem 
desestabilizá- lo, em função dos vazios que provocam na massa de resíduos, e 
se forem incinerados a queima da borracha gerará materiais particulados e 
gases tóxicos, exigindo tratamento dos mesmos com custos elevados. 
      
No Brasil, as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos ficam 
obrigadas a coletar e dar destinação final ambientalmente adequada aos 
pneus inservíveis (Resolução CONAMA nº 416/09). Pode-se afirmar ser essa a 
Logística Reversa da indústria do pneu no País. Hoje há empresas 
especializadas 
na reciclagem desses produtos. 
 
- Pilhas e baterias em 2008 (última versão de sequentes alterações), uma 
Resolução CONAMA nº 401 foi estabelecida para estes produtos, que atribui a 
responsabilidade do acondicionamento, coleta, transporte e disposição final de 
pilhas e baterias aos fabricantes, comerciantes, importadores e à rede de 
assistência técnica autorizada. Ademais, esse instrumento legal, estabelece os 
limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio que esses produtos podem 
conter para a respectiva comercialização. Devido a dificuldade de controle da 
comercialização e sobre os descartes junto aos resíduos domiciliares, faz-se 
necessária uma forte campanha de educação ambiental com a população, 
considerando as características tóxicas e poluidoras dessa tipologia, e, 
concomitantemente, tratá-los e dispô-los como resíduos Classe I.  
 
- Lâmpadas fluorescentes liberam mercúrio (tóxico para o sistema nervoso 
humano) quando quebradas, queimadas ou enterradas, o que também as 
torna sujeitas à disposição em aterro específico, como resíduos perigosos 
Classe I. Hoje há empresas especializadas em reciclar esse resíduo; separando 
o vidro do metal e do produto químico; 
 
Segundo a Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS, as indústrias de 
lâmpadas montaram sistema de coleta e reciclagem, centralizado por uma 
instituição gerenciadora.  O modelo foi protocolado no Ministério do Meio  
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Ambiente e apresentado como proposta de acordo setorial. O objetivo é dar 
destino final ambientalmente adequado, iniciando a logística reversa desde o 
recebimento das lâmpadas após o fim da vida útil até o envio para 
reaproveitamento dos materiais descontaminados em outros ciclos produtivos, 
explicação dada pela Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (Abilux).  
O esquema funcionará nos moldes da logística empregada há alguns anos para 
a coleta e reciclagem de embalagens de agrotóxicos no país; 
 
O plano considera a criação de uma gestora de resíduos, responsável pelo 
processo de conexão com os pontos de coleta (um para cada bairro) e 
transbordo e com os transportadores e empresas recicladoras contratadas. A 
matéria-prima reciclada extraída das lâmpadas (plásticos, metais, vidros) 
pode ser negociada com indústrias de diferentes segmentos, como de 
cerâmica e alumínio.  A central gerenciadora cuidará da comunicação e dos 
relatórios com informações a serem entregues ao poder público, conforme a 
lei.   Há diversas empresas que tratam da coleta e reciclagem das lâmpadas, 
buscando ou não o material a ser reciclado, em função do interesse do 
município e desenvolvimento de possíveis empresas especializadas no 
assunto, no mesmo. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Zerar descartes irregulares desses resíduos; 
2. Incentivar os processos de implementação da Logística Reversa, discutidas 
nacionalmente, entre os que participam da cadeia produtiva desses resíduos 
em Casimiro de Abreu. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. 2014: divulgar e promover o cumprimento das metas nacionais, 
estabelecidas nos acordos setoriais das cadeias produtivas de cada resíduo; 
2. 2015: Zerar descartes irregulares; 
3. 2020: Garantir a manutenção dos procedimentos. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. INEA - promover parceria para fiscalização e controle de Produtos 
Perigosos; 
2. Associação Comercial e Industrial de Casimiro de Abreu, para debater com 
as cadeias produtivas de cada resíduo a logística reversa; 
3. Secretarias municipais de Meio Ambiente, Finanças, Desenvolvimento 
Urbano, Desenvolvimento Econômico, Serviços Públicos - estabelecer 
procedimento de fiscalização e controle; 
4. Transportadores; 
5. Rede de comercio e revendedores desses produtos; 
6. Setor industrial desses produtos situados em Casimiro de Abreu; 
7. Empresas recicladoras de lâmpadas. 
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d.Instrumentos de Gestão 

 
1. Legais (normas e procedimentos) 
- Relatórios dos Acordos Setoriais definidos em nível nacional; 
2. Instalações Físicas 
- Regulamentar instalações equipadas para receber esses tipos de resíduos, 
licenciadas para depósito temporário, visando encaminhamento para empresas 
recicladoras, ou para aterro de resíduos perigosos Classe I, conforme o caso; 
3. Equipamentos 
- Incentivar a implantação de rede receptora desses resíduos entre os 
revendedores dos produtos de cada cadeia produtiva, com vistas a serem 
recebidos por empresas recicladoras; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Cadastrar a rede de revendedores; transportadores; de processadores e de 
produtores desse tipo de material; 
5. Empresas de Reciclagem de Lâmpadas 
- Construir cadastro dos processadores licenciados. 
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9.0 - OUTROS ASPECTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

 
9.1 - DEFINIÇÃO DE ÁREAS OU LOCAL PARA DISPOSIÇÃO FINAL 
 
Quanto a disposição Final - Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD, o município 

de Casimiro de Abreu manifestou seu desinteresse na instalação de um aterro 
de resíduos na cidade, de forma que enquanto não encontrasse outra solução, 
mais adequada, o caminho seria a consorciação com outros municípios. Com 
isso, no presente, os resíduos de Casimiro tem ido para o aterro de Dois 
Arcos.    A vida útil do aterro de Dois arcos foi estimada até 2029. 
 
Existe projeção de crescimento da geração de resíduos, o que reduziria ainda 
mais a vida útil do aterro, levando à necessidade de um novo aterro licenciado 
a ser implantado em consórcio com outros municípios, ou outra solução, 
ambientalmente mais adequada.  Assim, outra opção seria a implantação, 
também consorciada de um incinerador ou uso de compostagem e 
biodigestão.  Sugere-se um estudo aprofundado das diferentes tecnologias 
existentes para essa definição no futuro. 
  
Uma vez adotados os princípios estabelecidos no presente Plano de Manejo de 
Resíduos Sólidos e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, haverá uma 
redução dos resíduos encaminhados para o aterro de Dois Arcos, ficando o 
mesmo, em sua fase final, destinado a receber apenas rejeitos.  Isso poderá 
dar sobrevida ao aterro hoje utilizado pela Prefeitura, mas não eximirá a 
municipalidade da obrigação de encontrar uma nova solução para tratamento 
dos resíduos produzidos e eventual destinação dos rejeitos.  
De acordo com a Lei de Uso e Ocupação do Solo existem áreas destinadas à 
extração mineral e à destinação de resíduos sólidos, mas a maioria está 
ocupada por aterro ou por atividades de mineração. Pode-se supor que a 
extinção da atividade minerária induza a área a ser utilizada como aterro. 
Entretanto, se considerada a proximidade com populações ou localização em 
áreas de preservação de mananciais, compromete-se fortemente a 
implantação de um aterro sanitário ou outra solução ambientalmente mais 
adequada,  se o poder público ( de preferência em consórcio) não fizer de 
imediato estudos e reserva de área para esse fim em municípios próximos a 
Casimiro de Abreu.  Acredita-se que um novo aterro na região, um incinerador 
ou biodigestor com compostagem deverão ser implantados após longo estudo,  
através de política estadual e federal em conjunto com os outros municípios. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Aproveitar ao máximo as áreas existentes, considerando novas tecnologias 
de processamento e manejo dos resíduos; 
2. Aplicação das metas de manejo diferenciado dos resíduos secos e 
orgânicos; 
3. Implantar procedimentos de redução incorporados nas coletas seletivas de 
secos e de úmidos; de processos de recuperação energética e produção de 
composto orgânico, visando também a redução do volume de resíduos 
(somente rejeito) que irão para o aterro; 



 
 

173 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

4. Buscar e definir novas áreas para tratamento e disposição de resíduos  por 
intermédio de estudos considerando:  
- os Planos Diretores Municipais e suas diretrizes de uso e ocupação do solo 
para a região próxima a Casimiro de Abreu; 
- o zoneamento do território considerando as áreas com potencial de uso para 
a finalidade, sua localização adequada e ambientalmente sustentável; 
- áreas de extração mineral esgotadas ou prestes a se esgotarem são 
interessantes; 
- a realização desses estudos técnicos deverão ser implementados por grupos 
Inter secretariais entre os municípios regionais para identificação de novas 
áreas passíveis para a implantação de técnicas de tratamento dos resíduos e 
disposição final de rejeitos; 
- as exigências de redução contidas na PNRS; novas tecnologias e 
implementação de novos equipamentos e processos de manejo e disposição 
final; 
5. Promover estudos sobre novas tecnologias de tratamento visando redução 
do volume e produção de composto orgânico, a ser desenvolvido envolvendo 
as diversas áreas de competência da gestão municipal; 
6. Incentivar as soluções consorciadas com outros municípios para resolver 
problemas comuns. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. 2014 a 2020: Cumprimento das metas definidas para cada tipologia de 
resíduos 
deste Plano; 
2. Até 2014: Relatório de estudo de novas tecnologias para tratamento, 
redução de volume e disposição final em aterro; 
3. 2029: Pleno funcionamento na nova área de moderna alternativa 
tecnológica de tratamento dos resíduos. 
 
Nota: Hoje já se esta fazendo envio do lixo para Dois Arcos, porém os resíduos 
de RCC, resíduos especiais e outros devem ser melhor estudados, pois não são 
reciclados ou retornados, considerando a logística reversa, ou outra solução.   
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Operadores de Aterro: que deverão apoiar-se em novos caminhos e 
novas tecnologias a fim de capacitarem-se para as novas exigências da PNRS 
visando a redução sistemática de volumes em aterro e se comprometer com o 
a captação de gás e geração de chorume; 
2. Detentores de áreas para instalação de aterro: agentes privados que 
atendam ao chamamento público para a constituição de parcerias para as 
novas áreas fora do município; 
3. Órgãos municipais: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Secretaria de 
Fazenda, Indústria e comercio , Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado, Secretaria de Governo, SAAE e outros. 
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d. Instrumentos de Gestão 

 
1. Legais (normas e procedimentos) - Implementar as diretrizes da PNRS; 
2. Instalações Físicas 
- Obtenção de áreas com zoneamento ambientalmente adequado, para 
implantação de Central de Triagem e manejo dos resíduos por uma Central de 
Reciclagem e Compostagem no Parque Tecnológico (seleção e processamento 
de composto orgânico e reciclavel) visando sua redução, preparatória para 
aterramento.  O RCC necessita de aterro Classe 02, em local ainda a ser 
definido na região, a ser usado quando a usina de reciclagem de RCC estiver 
em pleno funcionamento; 
- Impor como diretriz para essas áreas o cuidado extremo com os operadores 
do manejo dos resíduos; implementando procedimentos de segurança e 
conforto ambientais, alicerçados na estrutura física, no uso de materiais e 
instrumentos para exercício do trabalho; 
3. Equipamentos 
- Programar roteiros e rotinas do manejo, ancoradas em máquinas e 
equipamentos de alta capacidade e performance.  Implantar os equipamentos 
da central de Triagem, Central de Compostagem e Central de Reciclagem de 
RCC, além de autoclave; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Os equipamentos de pesagem e medição da Central de Triagem  e manejo e  
processamento de resíduos e o de entrada para aterramento deverão ter seu 
gerenciamento executado pelo gestor público, que é a autoridade municipal 
para Resíduos Sólidos. ou empresa contratada por licitação. 
 
9.1.2 - DISPOSIÇÃO FINAL - RESÍDUOS CLASSE A DE RCD 

 
Historicamente o município vem utilizando um aterro de resíduos inertes, ou 
melhor bota-foras para realizar a disposição dos resíduos de Construção e 
Demolição, assim como de podas. Sugere-se buscar parceria com mineradoras 
e estudar a desapropriação de sítios para constituição de reserva futura para a 
municipalidade regional. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Realizar o manejo de RCD Classe A, não recuperados ou não reutilizados, 
de responsabilidade pública, de acordo com a PNRS e o presente Plano de 
Gestão de Resíduos Sólidos; 
2. Garantir a disponibilidade de áreas físicas para aterro desafetadas (áreas de 
reservação de material para utilização futura, segundo resolução CONAMA 
307) e em conformidade com o Plano municipal e a Lei de Uso de Ocupação do 
Solo, ou soluções alternativas de âmbito regional com outros municípios; 
3. Implantação das metas definidas para cada tipologia de resíduo; 
4. Utilização de chamamento público para identificação, licenciamento e 
operação de áreas para disposição final, com o intuito de fazer vir à tona 
possibilidades de espaços aparentemente com pouco potencial construtivo ou 
com localização pouco atrativa para algumas atividades econômicas, 
estimulando sua visibilização. 
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b.Metas e Prazos 

 
1. 2013 e 2014 - Publicação de edital de chamamento público e definição de 
áreas para tratamento de resíduos. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1.  Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu; 
- Operadores de aterro de RCD Classe A; 
- Detentores de áreas para instalação de aterro; 
- Outros Municípios; 
- Associação dos Municípios do Rio de Janeiro. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) - Aplicar a Resolução CONAMA 307 para 
áreas de reservação de material para utilização futura; 
2. Instalações Físicas - Estudo de novas áreas, de acordo com o previsto no 
Projeto Prioritário de RCD; 
3. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- A ciclicidade das áreas de reservação poderá ser de 2 anos, quando todo o 
resíduo deverá ser retirado para reuso ou reciclagem; 
- Elaboração de Estudos de Impactos Urbanos e de vizinhança para 
localização; 
- Criar estratégias para regulação desta atividade, através de regramento 
municipal. 
 
9.1.3 - DISPOSIÇÃO FINAL - RESÍDUOS CLASSE I – PERIGOSOS 

 
Em princípio não há previsão de instalação de um Aterro Classe I municipal e 
nem nos outros municípios da região, sendo que se houver interesse privado 
pode-se instalar alguma unidade de incineração em algum município da 
região.   
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

1. Elaboração de Diretrizes para regulação municipal de Resíduos Classe I; 
2. Elaboração de estudos e estratégias consorciadas para o licenciamento e 
implantação de Aterros Classe I, se necessário; 
3. Elaboração de planos e procedimentos de gerenciamento de resíduos Classe 
I, para disposição final ambientalmente adequada; 
4. Redução dos ônus municipais com a destinação final de resíduos Classe I 
(Resíduos Perigosos); 
5. Saúde pública: garantir a continuidade do processamento dos Resíduos dos 
Serviços de Saúde públicos Classe I, anterior à sua disposição final em 
aterros;  
6. Saúde privada e industriais: Garantir a aplicação dos Planos de 
Gerenciamento, com disposição final ambientalmente adequada; 
7. Implantação das metas definidas para cada tipologia de resíduo. 
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b. Metas e Prazos 

 
1. 2014/ 2015: 
- Implantação do Sistema Municipal de Informações; 
- Elaboração de mecanismos de monitoramento e controle do despejo de 
Resíduos Classe I; 
- Apresentação de proposta de convênio com o MMA, para implantação de 
Sistema Municipal de Informação; 
- Implantar sistema de cobrança para a gestão de resíduos não vinculada ao 
IPTU, de forma a dar sustentabilidade ao sistema de gestão a ser implantado; 
- Elaborar os Planos Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Solidos; 
2. 2016: Implantação dos mecanismos de procedimentos e gerenciamento de 
Resíduos Classe I. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu: Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Secretaria de Obras e Serviços 
Públicos; Secretaria de Saúde; SAAE; 
2. Governo do Estado (INEA, CEDAE) 
- Agência Ambiental do Estado – como o gestor ambiental e a CEDAE; 
3. Outros Municípios interessados 
- Produtos perigosos são reconhecidamente um problema de âmbito regional; 
exigem a parceria com municípios vizinhos, ou da mesma bacia hidrográfica; 
4. Ministério Público Estadual e Federal 
- O Promotor de Justiça do Meio Ambiente com sua atribuição da defesa do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações; 
5. Ministério do Meio Ambiente 
- A elaboração de um Sistema Municipal de Informações integrado ao Sistema 
Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, com o 
Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA; 
6. Associações Comerciais e Empresariais 
- Trazer as entidades representativas dos setores que produzem, transportam 
e comercializam produtos perigosos, para o campo do desenvolvimento 
qualitativo da atividade; tratando-os como parceiros para disciplinar o setor e 
construir instrumentos de gestão para garantir as boas práticas na atividade, o 
que poderá servir como um desejável sinalizador, a ambos, entre os bons e 
maus empreendedores. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Firmar parceria com a INEA para compartilhamento de informações 
provenientes do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais, descrito 
na Resolução CONAMA 313/2002 e encaminhado ao Instituto de Estadual do 
Ambiente, de modo que a autoridade municipal tenha informações sobre 
geração, características, armazenamento, transporte e destinação dos 
resíduos; 
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2. Instalações Físicas 
- Elaboração de estudos estratégicos consorciados para o licenciamento e 
implantação de aterro para Resíduos Classe I; 
3. Equipamentos 
- Instalação de chip localizador em todos os veículos das empresas 
transportadoras desse tipo de resíduo, visando acompanhar e monitorar a 
circulação e seus locais de longa permanência. 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Implantação de Plano de Monitoramento e Controle de Despejo de Resíduos 
Sólidos, Efluentes Industriais e de Esgotos; 
- Elaboração de um Sistema Municipal de Informações em compatibilidade 
com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, 
de acordo com a lógica da gestão ambiental compartilhada entre as três 
esferas de governo: Municipal, Estadual e Federal. 
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10.0 - INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS 

 
Produzir Projeto de Lei para estabelecer indicadores de desempenho relativos 
à qualidade dos serviços públicos no Município de Casimiro de Abreu: 
 

“Objetivos:  
1- garantia da defesa dos consumidores e usuários dos serviços 
públicos;  
2- da universalização dos serviços públicos;  
3- da continuidade desses serviços;  
4- da rapidez no restabelecimento dos serviços; 
5- da qualidade;  
6- da redução gradativa dos custos operacionais;  
7- redução dos desperdícios;  
8- melhoria da qualidade do meio ambiente e das condições de vida 
da população”;Fonte: Guia para medição de desempenho e manual 
para construção de indicadores - Ministériodo Planejamento e 
Gestão); 

 
Exemplos de indicadores de desempenho a serem previstos na Lei: saúde 
pública; educação básica; segurança no trânsito; proteção do meio ambiente; 
limpeza pública; transportes públicos. 
 
Compete à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos adotar as 
medidas necessárias à implementação e operacionalização da Lei, expedindo 
normas e orientações pertinentes; e criar Grupo de Trabalho para estudar e 
propor os critérios para o estabelecimento dos indicadores de desempenho; os 
índices indicativos de qualidade mínima para os serviços e os indicadores de 
desempenho 
assim como a metodologia de coleta de dados e informações necessárias aos 
cálculos dos indicadores de desempenho; as políticas de defesa dos usuários 
dos serviços públicos e dos consumidores e adoção das medidas concretas 
com o objetivo de promover a defesa dos direitos dos consumidores e a 
melhoria dos serviços públicos. 
 
O Grupo de Trabalho citado acima poderá ser composto por representantes 
dos seguintes órgãos municipais: Secretaria da Saúde; Educação; Serviços 
Públicos; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Transportes e 
Trânsito; Desenvolvimento Urbano; Secretaria de Assuntos Jurídicos e o 
PROCON;  
 
“O controle social é requisito essencial para a administração pública 
contemporânea em regimes democráticos, o que implica garantia de 
transparência de suas ações e atos e institucionalização de canais de 
participação social, enquanto as organizações privadas estão orientadas para a 
preservação e proteção dos interesses corporativos (dirigentes e acionistas)”. 
(Guia para medição de desempenho e manual para construção de indicadores 
– Ministério do Planejamento e Gestão). 
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A construção de mecanismos de controle social passa necessariamente por 
tomadas de decisão políticas no âmbito do governo municipal.  
 
“administrações democráticas são bem estruturadas no que diz respeito à 
democratização das informações, oferecendo canais de acesso a elas e 
constituindo fóruns de participação para as organizações da sociedade civil em 
diversos segmentos e Casimiro de Abreu oferece alguns desses espaços de 
debate setoriais nos conselhos e coordenadorias como os da saúde, meio 
ambiente, habitação, jovens, idosos, mulher etc”. 
 (Guia para medição de desempenho e manual para construção de indicadores 
– Ministério do Planejamento e Gestão). 
 
Os conselhos municipais devem se estruturar para ser os órgãos de referência 
para a construção de mecanismos de aplicabilidade dos indicadores de 
desempenho para os serviços públicos em Casimiro de Abreu, considerando-os 
de responsabilidade municipal, mas também ligados aos dois outros entes 
federativos: estadual e federal. 
 
10.1 - INDICADOR DE DESEMPENHO - OPERACIONAL E AMBIENTAL 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Aprimorar o desempenho dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos e criar parâmetros para o efetivo cumprimento 
das metas estabelecidas neste Plano de Gestão; 
2. Criação e implantação de um Sistema Municipal de Informações; 
3. Garantir um elevado índice de satisfação do cidadão; 
 

b. Metas e Prazos 
 

- 2014: Elaboração do projeto piloto para implantação de um Sistema 
Municipal de Informações; 
- 2015: Produção da proposta de indicadores; estruturação dos conselhos 
municipais para o papel de referência da aplicação de mecanismos dos 
indicadores de desempenho dos serviços públicos; 
- 2016: Implantação do Sistema Municipal de Informação; 
- 2017: Revisão dos procedimentos, visando o aperfeiçoamento do Sistema 
Municipal de Informações, em conjunto com a revisão do Plano Diretor de 
Manejo dos Resíduos Sólidos de Casimiro de Abreu. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Gestores de informação dos Serviços Públicos em nível municipal: 
Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de Assistência Social, Secretaria 
Municipal de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Transporte, Secretaria 
Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio; 
2. Órgãos municipais: responsáveis pelo planejamento e execução dos 
serviços públicos aderentes à gestão dos resíduos, SAAE, Secretaria Municipal 
de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos; 
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3. Coordenadorias: da Mulher, do Idoso, Jovem; 
4. Conselhos Municipais: de Saúde, Habitação e Meio Ambiente; 
5. Secretaria Municipal de Planejamento e Processamento de Dados; 
6. Rede de parcerias: dentre as ações que contribuem para o alcance dos 
principais resultados de um programa de Indicadores de Desempenho está a 
rede de parcerias com cidades, pessoas e organizações. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento oferece em seu portal 
um Guia para medição de desempenho e manual para construção de 
indicadores; 
- Produzir Projeto de Lei para estabelecer indicadores de desempenho relativos 
à qualidade dos serviços públicos no Município de Casimiro de Abreu; 
2. Instalações Físicas 
- O local em que será instalado o Sistema Municipal de Informações poderá 
abrigar uma Sala de Controle incorporada à estrutura física do Sistema e que 
servirá de espaço de debate e construção de agendas gerenciais e de 
planejamento estratégico para construção de indicadores; seus responsáveis; 
instalações de painéis de acompanhamento; formulação e implementação de 
indicadores de desempenho para a gestão ambiental e operacional; 
3. Equipamentos 
- Utilização de software de geoprocessamento para obtenção de informações 
espaciais; 
- Computadores de alto desempenho 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Identificação de indicadores regionais da Secretaria de Saúde, que têm 
relação com os Serviços de Limpeza Urbana; 
- Acompanhamento da base de dados estatísticos da Secretaria de Saúde; 
- Elaboração de relatórios mensais gerais regionalizados, provenientes da 
análise de desempenho para os serviços públicos a partir do Sistema; 
encaminhamento mensal ao prefeito e demais secretarias. 
 
10.2 - REGRAMENTO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO 
   
Os Planos de Gerenciamento são instrumentos de trabalho para os grandes 
geradores no tocante ao manejo ambientalmente adequado dos resíduos 
gerados, 
mas também são instrumentos de monitoramento e fiscalização das atividades 
por ele realizadas por parte do poder público. Devem ser elaborados de acordo 
com a Lei nº12.305/2010 e monitorados por meio das metas elaboradas para 
o cumprimento dos deveres relacionados ao tema. 
 
10.2.1 - RESÍDUOS DE SANEAMENTO; RESÍDUOS INDUSTRIAIS; DOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE; DE MINERAÇÃO; PERIGOSOS; GRANDES 
GERADORES; EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO; TERMINAIS DE 
TRANSPORTE; AGROSSILVOPASTORIS. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
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1. Atividades obrigadas pela PNRS à elaboração de Planos de Gerenciamento: 
mobilização dos geradores, públicos ou privados, sujeitos à elaboração de 
Planos de Gerenciamento visando estabelecer uma simetria de informações 
entre os gestores públicos da política de resíduos e os geradores, fator de 
ajuste das expectativas quanto a prazos, responsabilidade compartilhada e 
demais exigências da Política Nacional de Resíduos sólidos; 
2. Estruturar e publicar conjunto de regras para o gerenciamento dos resíduos 
produzidos por grandes geradores; diretrizes para transporte e destinação 
adequados. 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. 2014 - Elaboração do "Procedimento Municipal para a Mobilidade das 
Cargas Perigosas"; 
2015 - Implantação do Acervo Municipal dos Cadastros Federais e Estaduais 
de Atividades Geradoras no município de Casimiro de Abreu, sujeitas a 
comporem seus Planos de Gerenciamento. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Órgãos municipais: Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, 
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Secretaria de 
Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Serviços 
Públicos e Transporte, Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e Comércio, 
Departamento de Informática e Tecnologia – DIT, Secretaria de Saúde; 
2. Incorporar o Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), que atesta a qualidade dos produtos de origem animal, sob o 
aspecto sanitário e tecnológico, oferecidos ao mercado consumidor, no 
Sistema Municipal de Informações. O SIF é bastante capilarizado e atua junto 
a quase 4 mil estabelecimentos registrados no Departamento de Inspeção de 
Produtos de Origem Animal; 
3. Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA: Considerando a 
implantação 
de um Sistema Municipal de Informações integrado ao Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos; com o Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA; no âmbito do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente; 
4. Agência Ambiental do Estado – INEA e o SAAE/CEDAE, é desejável que o 
Município de Casimiro de Abreu promova esforços no sentido de estabelecer 
parcerias com os mesmos, visando consolidar-se como o braço executivo local 
para o monitoramento e controle dos resíduos perigosos em seu território. 
Considere-se para isso a dificuldade do órgão estadual estar presente e em 
tempo hábil para autuar flagrantes nas situações que se fizerem necessárias; 
5. Considerando que as ações de monitoramento e controle da lógica de – 
produção / circulação / deposição irregular – de produtos perigosos é 
reconhecidamente um problema de âmbito regional; a parceria com 
municípios vizinhos ou que dividam a mesma bacia hidrográfica é fator 
imperativo para a gestão conjunta do problema; 
6. Geradores sujeitos à elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos;  
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7. Ministério Público - O Promotor de Justiça do Meio Ambiente tem sua 
atribuição 
pautada na defesa do Meio Ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida das presentes e futuras 
gerações. E, quando ocorre um dano, ou quando há perigo de que um dano 
ocorra ao meio ambiente, o Promotor de Justiça promove sua defesa em favor 
de toda a sociedade, dos moradores de um determinado bairro ou cidade 
afetada, por meio de instrumentos como o inquérito civil público, o termo de 
compromisso de ajustamento de conduta e as ações coletivas, dentre as quais 
a ação civil pública; 
- Estes instrumentos judiciais podem ser aplicados no sentido de fortalecer a 
conduta entre os órgãos executivos do município ou municípios com o órgão 
estadual e federal. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Constituir Acervo Municipal dos Cadastros Federais e Estaduais de Atividades 
Sujeitas à Elaboração de Planos de Gerenciamento, no Sistema Municipal de 
Informações sobre Resíduos Sólidos; 
- O município deverá liberar a licença (alvará) de funcionamento dos edifícios 
para atividades sujeitas à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos, 
somente perante a apresentação do Plano e sujeita à ação de fiscalização que 
certifique a implantação e observância do mesmo; 
- Aplicação da legislação sanitária aos serviços de saúde para a elaboração dos 
planos de gerenciamento de resíduos, conforme previsto na Resolução ANVISA 
RDC 306 de 12/07/2004 e Resolução CONAMA 358 de 29/04/2005; 
2. Instalações Físicas 
- Cadastrar todas as instalações, edificações e sistemas de tratamento de 
resíduos, com georeferenciamento dos locais, visando a elaboração de um 
Plano Estratégico de Prevenção de riscos; 
3. Equipamentos 
- Prover a municipalidade (seu corpo de bombeiros) de instrumentos e equipes 
aptas ao manejo de equipamentos de contenção de produtos perigosos em 
eventos ou acidentes no território municipal; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Constituir legislação municipal para Resíduos Sólidos que organize as 
posturas descritas na Política Nacional moldado sob a ótica das ações 
municipais; oferecendo diretrizes de compreensão dos hábitos e cultura locais; 
linguagem condizente com as posturas municipais e que dialogue com outros 
códigos como o de Edificações e o Sanitário, visando uma postura simétrica 
das várias autoridades atuantes no município; 
- Atividades regradas pela Lei 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos –, responsáveis pela elaboração de Planos de Gerenciamento de 
resíduos sólidos, deverão disponibilizar à Prefeitura Municipal de Casimiro de 
Abreu seus respectivos números de cadastro e sua atualização nos órgãos 
Federais e Estaduais competentes; 
- Os planos de gerenciamento deverão obedecer ao "Procedimento Municipal 
para a Mobilidade e Estacionamento das Cargas Perigosas"; 
- Garantir a inclusão da temática em Conselho Municipal do Meio Ambiente 
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com representação da sociedade civil. 
 
10.3 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Em 1972 foi realizada pela Organização das Nações Unidas a primeira 
Conferência sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia. 
Representantes de 113 países discutiram sobre a necessidade de estabelecer 
uma visão global e princípios comuns que serviriam de inspiração à 
humanidade para a preservação e melhoria do ambiente humano. Propõe um 
plano de ação mundial e recomenda que seja estabelecido um programa 
internacional de Educação Ambiental visando educar o cidadão comum para a 
solução dos problemas ambientais; consideramos que aí surge o que se 
convencionou chamar de Educação Ambiental. 
 
Em 1975, em Belgrado, na então Iugoslávia, houve uma reunião que 
congregou 
especialistas de 65 países e culminou com a formulação dos objetivos da 
Educação Ambiental, publicados na “Carta de Belgrado”. 
 
Em 1977, realizou-se a Primeira Conferência Intergovernamental de Educação 
Ambiental, em Tbilisi, na Geórgia, em colaboração com o Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), na ocasião várias atividades 
foram celebradas na África, Estados Árabes, Ásia, Europa e América Latina. 
Nessa conferência foram definidos os objetivos e estratégias para planos 
nacionais e internacionais, evento considerado decisivo para os rumos da 
Educação Ambiental em todo o mundo. Dez anos depois, em Moscou ocorre o 
segundo Congresso de Educação Ambiental. Em 1979, foi realizado o 
Seminário Educação Ambiental para América Latina na Costa Rica. 
 
Em 1992, no Rio de Janeiro, foi realizada a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92, com a participação de 170 
países; que corrobora com as premissas de Tbilisi e torna-se um marco 
histórico, com importantes avanços no diálogo entre os países sobre o 
desenvolvimento sustentável e a Educação Ambiental. O Tratado de Educação 
Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global é um dos 
produtos dessa Conferência. 
 
No âmbito legal, um grande marco foi a criação de um capítulo específico para 
o meio ambiente na Constituição Federal de 1988 (capítulo VI, artigo 225), no 
qual a educação ambiental é considerada uma ferramenta para assegurar o 
direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 
 
Em 1999 foi sancionada a Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 
9795/99), garantindo a Educação Ambiental como direito de todos e 
sinalizando a incumbência de cada agente neste processo de formação cidadã 
e define a Educação Ambiental como conjunto de: 
 

“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e  
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competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem 
de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade.”; 

 
Considera-se a Educação Ambiental (EA) um instrumento de compreensão das 
relações sociedade X ambiente devendo ser crítica e emancipatória, de forma 
que transite entre os múltiplos saberes, capte os múltiplos sentidos que os 
grupos sociais atribuem ao meio ambiente e não atribua nenhuma forma de 
hierarquia ao conhecimento. 
 
Entende-se que a EA é formada por um tripé essencial: Informar, para 
garantir á sociedade a percepção sobre seu ambiente e sua realidade, refletir 
sobre suas condições reais, e entender qual é o seu papel enquanto cidadão e 
com base neste processo, transformar a realidade na qual estamos inseridos 
de forma crítica e participativa. 
 
A Educação Ambiental proporciona aprendizagem de como gerenciar e 
melhorar as relações entre sociedade e o ambiente de modo integrado e 
sustentável, contudo a EA não substitui ou ultrapassa as disciplinas escolares, 
e sim, aplica-se a todas. 
 
Com uma sociedade sensibilizada, informada e educada para as questões do 
não desperdício, para o consumo criterioso e para o descarte seletivo e 
também para que os resíduos não sejam descartados nas vias públicas, 
praças, córregos e terrenos baldios, busca-se construir uma nova concepção 
de gestão de resíduos estruturada na participação social, inclusão de 
catadores de materiais recicláveis e da responsabilidade social e empresarial. 
 
Na atualidade, cerca de 90% dos resíduos gerados no Planeta, são passíveis 
de reaproveitamento. 
 
10.3.1 POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 

 
1. Implementar a Política Municipal de Educação Ambiental. Para isso diversos 
órgãos municipais com trabalhos pertinentes ao tema se uniram para formar o 
Grupo de Trabalho, trabalhos da Agenda 21, INCID, IDM e agenda Comperj. 
Falta agora juntar todos os atores para se debruçarem no Plano de Gestão em 
questão. 
2. Fazer com que a Educação Ambiental se torne parte integrante das Políticas 
Públicas Municipais de maneira transversal e constante. Dessa forma, 
disponibilizar informações e sensibilizar a sociedade para que todos conheçam 
a realidade sobre os resíduos sólidos urbanos e se transformem em 
multiplicadores, capazes de refletir, cobrar e propor novas atitudes que 
melhorem o ambiente em seu bairro, em sua cidade e em suas vidas; 
3. Promover e realizar com todos os setores produtivos, técnicos e 
educacionais do município encontros e debates para a difusão da mesma. É 
necessário valorizar, incentivar e sugerir os caminhos e atitudes auxiliando no 
desenvolvimento de uma consciência crítica tornando todos os guarulhenses  
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agentes ambientais preocupados em desenvolver os 5 Rs (reduzir, reutilizar, 
reciclar, recusar e repensar sobre nossos hábitos de consumo e descarte). 
 

b. Metas e Prazos 
 

1. 2014 - 2015 - Concluir a construção da Política Municipal de Educação 
Ambiental  e aprovar a mesma; 
- 2015 e 2016: Regulamentação da Lei da Política Municipal de Educação 
Ambiental; Elaboração do Plano Estratégico de Educação Ambiental para 
Resíduos Sólidos; Criação de agenda de eventos preparatórios para o debate e 
circulação da informação. 
- 2016: Realização da Conferência de Educação Ambiental. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

1. Grupo de Trabalho de Educação Ambiental: Secretaria de Saúde, Secretaria 
de Educação, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 
Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, 
Serviços Públicos e Transporte, Secretaria Municipal de Fazenda, Indústria e 
Comércio, Departamento de Informática e Tecnologia – DIT, Secretaria de 
Saúde, Assuntos Jurídicos e Governo assim como o Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Casimiro de Abreu; 
2. Mobilização dos geradores de todos os níveis, promovendo o agente 
(público e privado) que apresentar boas práticas no manejo dos resíduos sob 
sua responsabilidade, por intermédio de incentivos como selo de qualidade; 
4. Operadores da coleta de resíduos; 
5. Gestores dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos:  
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos e Transporte, 
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
6. Entidades de representação profissional e de empresas; 
7. Universidades: provocar os ambientes acadêmicos a produzir debates e 
metodologia para que a Educação Ambiental ganhe espaço de reflexão e 
formação, com produção de conhecimento; 
8. Órgãos de comunicação: fomentar parcerias com as várias mídias, locais e 
regionais, no sentido de valorizar campanhas de conscientização e 
multiplicação de conceitos e práticas sustentáveis, não apenas para a questão 
dos resíduos sólidos. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

1. Legais (normas e procedimentos) 
- Inclusão da Política Municipal de Educação Ambiental nos Acordos Setoriais 
Locais; 
- Manter e fortalecer o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, no sentido 
de torná-lo permanente, valorizando-o como referência da Política Municipal 
de Educação Ambiental; 
- Regulamentação da Lei da Política Municipal de Educação Ambiental e 
definição de calendário para sua implementação; 
- Elaboração do Plano Estratégico de Educação Ambiental para Resíduos 
Sólidos; 
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- Cumprir a Política Nacional de Educação Ambiental. 
2. Instalações Físicas 
- As instalações cenográficas que foram montadas nas Oficinas de Estudos do 
Plano de Gestão de Resíduos de Casimiro de Abreu, promovidas pela 
Secretaria de Serviços Públicos, exprimem situações de utilização dos 
materiais expostos, o contexto em que são manejados para seu 
reaproveitamento, além de tornar os espaços de debate das oficinas mais 
envolventes e criativos; essa postura oferece um grande valor pedagógico aos 
encontros; 
- Adotar posturas criativas de ocupação dos espaços para transmitir conceitos 
e diretrizes da política de resíduos, que poderá ser replicado em outros 
ambientes, não só eventuais, mas também naqueles de vivência cotidiana, 
onde se quer difundir o debate, a formação e a ampliação do conhecimento, 
como em escolas, por exemplo; 
- Criar espaços educativos para visitação, utilizando o expediente dos 
cenários, de exposições (fotográficas, de objetos e ferramentas, 
procedimentos), projeção de vídeos, nas unidades municipais que trabalhavam 
o manejo de resíduos e vídeos outros como exemplo: Galpões das 
Cooperativas; Centros de Triagem, Centros de Compostagem e Reciclagem de 
RCC, varejões, etc; 
3. Equipamentos 
- Incentivar o mundo corporativo, escolas particulares e públicas, redes de 
comércio etc, a adotarem as mesmas posturas descritas acima. Associado a 
isso, contribuir com equipamentos como computadores,  projetores, aparelhos 
de CD e DVD, som, por intermédio de parcerias com instituições de ensino e 
organizações sociais a fim de promover a disseminação dos conceitos 
educativos sobre os hábitos da sociedade diante dos resíduos sólidos; 
4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Investir na formação do agente fiscalizador e licenciador municipal para 
práticas de esclarecimento e educação, que precedam as ações meramente 
punitivas das fiscalizatórias. 
5. Estratégias de comunicação 
- Produção de eventos, publicações, exposições, vídeos e outras mídias com a 
temática dos resíduos sólidos; 
- Elaboração de Campanha de Divulgação que coloque o tema "Educação 
Ambiental" no centro das atenções em Casimiro de Abreu: na escola, no 
comércio, na indústria, nos locais de trabalho em geral, no lazer, nos parques, 
nas ruas, nos condomínios, nos serviços públicos e privados, no transporte 
público, nos espaços públicos de grande circulação de pessoas, etc; 
- Incentivar a produção cultural sobre a temática dos resíduos por intermédio 
de concursos de vídeos, músicas, exposições e monografias; 
- Promover uma Conferência para o lançamento da Política Municipal de 
Educação Ambiental, com produção de documento guia para o evento, a ser 
distribuído com antecedência aos mais diversos setores da comunidade, 
acompanhado de campanha de divulgação, preparando para o debate e 
construção de agenda da Educação Ambiental no Município de Casimiro de 
Abreu. 
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11.0 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES 
 
11.1 - APRESENTAÇÃO 
 
As novas perspectivas para a Gestão dos Resíduos Sólidos no Brasil devem se 
fazer cumprir pela produção de indicadores e integração de dados e 
informações de todo este modelo de gestão. Fator relevante para a construção 
do Sistema Municipal de Informações de Resíduos Sólidos é o perfil industrial  
e de serviços do Município, com baixa participação de atividades 
potencialmente poluidoras. 
 
11.2 JUSTIFICATIVA 

 
A instalação de um Sistema de Informação pode vir a contribuir para definição 
de uma agenda ambiental local/regional que hoje dá os primeiros passos na 
direção de se construir uma agenda de discussões dos resíduos sólidos, 
preparando os municípios para um estágio de maioridade nessa questão, 
considerando a Política Nacional em curso.  O potencial de um Sistema de 
Informações para promover ou induzir outros projetos ambientais de interesse 
local e regional está ligado ao empenho maior desses municípios na gestão 
dos resíduos sólidos, podendo ajudar a formar posturas por intermédio do seu 
acervo de experiências e procedimentos como paradigma de qualidade e 
inspiração para a elaboração de outros projetos ambientais.   O potencial do 
projeto como estímulo pedagógico para a atuação em rede e para a gestão 
ambiental integrada se credencia pela área geográfica em que o projeto se 
insere, a região da Baixada Litorânea do Rio de Janeiro, território palco de 
problemas ambientais de degradação dos biomas, o que poderá ser fator de 
transformações positivas em termos de melhoria do contexto socioambiental. 
 
11.3 - OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo é criar e implantar o Sistema Municipal de Informações de Resíduos 
Sólidos aderente ao SINIMA, amigável aos relacionamentos locais e regionais, 
de modo a democratizar as informações ambientais produzidas na cidade e 
região, além de estabelecer indicadores para monitoramento e fiscalização do 
manejo dos Resíduos Sólidos.  A implantação do sistema traria benefícios à 
Casimiro de Abreu e região, ao construir diálogo entre sistemas de dados 
inteligentes e propiciar que se potencialize o papel de Autoridade Ambiental 
dos gestores públicos a nível local. 
 
11.4 - LINHA DE AÇÃO DO PROJETO 

 
Criação e implantação de um Sistema Municipal de Informações de Resíduos 
Sólidos, articulado com as Secretarias do Município, do Governo de Estado, e 
com a União, através do SINIMA com a base de dados do Setor de Informática 
da Prefeitura de Casimiro de Abreu que já opera o Portal da Cidade, iniciativa 
que avançou na transparência das ações da Prefeitura permitindo à população 
acompanhar a administração pública, checar repasses de recursos e 
programas do município; que possibilita cruzar dados sobre a ocupação do  
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território, sua qualidade ambiental, a Gestão dos Resíduos Sólidos e os dados 
consolidados da Secretaria de Saúde. 
 
11.5 - CONTEÚDO MÍNIMO 

 
Parte relevante deste Sistema de Informações, é o Manejo de Resíduos 
Sólidos, que deverá apresentar o seguinte conteúdo mínimo: 
 
- Cadastro de transportadores de todas as tipologias de resíduos sólidos; 
- Cadastro de receptores de todas as tipologias de resíduos sólidos; 
- Cadastro dos grandes geradores de todas as tipologias de resíduos sólidos; 
- Cadastro de distribuidores de resíduos sólidos; 
- Código de rastreamento de veículos por meio de dispositivo eletrônicos; 
- Histórico de imagens de satélite do município; 
- Relatórios mensais dos transportadores, receptores e distribuidores de 
resíduos 
  sólidos; 
- Localização e fluxos dos PEVs; 
- Localização e fluxos dos LEVs; 
- Localização e fluxos das Áreas de Transbordo e Triagem; 
- Localização e fluxos dos Galpões de Triagem; 
- Localização e fluxos das recicladoras; 
- Localização e fluxos das Centrais de Triagem de Resíduos Orgânicos; 
- Localização dos bairros com compostagem caseira; 
- Quantidades de resíduos encaminhados ao Aterro Sanitário se houver; 
- Quantidades de resíduos encaminhados aos Aterros de Inertes se houver; 
- Quantidades de resíduos encaminhados ao incinerador se houver; 
- Listagem de agentes em situação irregular; 
- Autuações dos fiscais; 
- Sugestões e Reclamações da população; 
- Itinerários e frequências das coletas porta a porta; 
- Ocorrências da limpeza corretiva; 
- Dados das logísticas reversas aplicadas no município. 
 
11.6 - PLANO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 
O Sistema de Informações de Resíduos Sólidos pelo seu caráter 
socioambiental 
estratégico de monitoramento e controle, construção de indicadores de saúde 
ambiental e humana, deverá influir na formação de quem trabalha com ele e 
na informação de quem vive nos espaços por ele monitorados.   Com essa 
premissa impõe-se que se utilize de todos os meios pelos quais se dará 
conhecimento do Sistema e suas ações aos parceiros, formadores de opinião, 
autoridades governamentais, municípios vizinhos, público interno e sociedade 
em geral. 
 
Deverá ser criada uma identidade visual acompanhada de um nome com apelo 
comunicacional de fácil memorização e identificação. 
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Um evento de apresentação e debate sobre a sua utilização deverá contar com 
a presença e representação de todos os setores envolvidos na produção dos 
dados, indicadores e análise desse acervo multifacetado, que em última 
instância será alimentado por todos. De maneira participativa este encontro 
proporcionará a oportunidade de se expor a estrutura de alimentação e 
análise, para que qualquer cidadão possa ter acesso e nutrir-se de 
informações ambientais sem intermediários ou “tradutores”; 
 
Cartazes afixados em estabelecimentos públicos e de grande circulação de 
pessoas farão o papel de divulgação inicial e sustentada dessa ferramenta de 
gestão ambiental e democratização da mesma. 
 

a. Objetivos Específicos (Ações Estratégicas) 
 

a.1. Criação e implantação de um Sistema Municipal de Informação, articulada 
com a base de dados e sistema do Setor de Informática de Casimiro de Abreu, 
que possibilite cruzar dados sobre ocupação do território e sua qualidade 
ambiental, a Gestão dos Resíduos Sólidos e os dados consolidados da 
Secretaria de Saúde; 
a.2. Apresentação da proposta de convênio com o Ministério do Meio Ambiente 
visando implantação de um Sistema Municipal de Informações; 
a.3. Mobilização dos envolvidos para elaboração de propostas para o 
Ministério do Meio Ambiente; 
a.4. Aportar recursos para o desenvolvimento do projeto e implantação do 
Sistema. 
 

b. Metas e Prazos 
 

- 2014: Elaboração do projeto piloto; 
- 2014: Produção da proposta de indicadores; apresentação de proposta de 
convênio com Ministério do Meio Ambiente; 
- 2015: Implantação do Sistema Municipal de Informações; 
- 2016: Revisão dos procedimentos, visando o aperfeiçoamento do Sistema 
Municipal de Informações, em conjunto com a revisão do Plano Diretor de 
Manejo dos Resíduos Sólidos de Casimiro de Abreu. 
 

c. Agentes Envolvidos 
 

c.1. Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu: 
- Setor de Informática e Setor de Telecomunicações; 
- Secretaria de Saúde; 
- Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 
- Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado. 
c.2. Gestores de informação dos serviços públicos: dos setores da educação, 
da saúde, do planejamento, meio ambiente, saneamento e manutenção da 
cidade; 
c.3. INEA: Instituto Estadual do Ambiente como o seu gestor ambiental; e 
mais o SAAE, CEDAE, etc.  Para qualquer órgão que ainda não se integrou à 
estrutura da Agência (INEA): o Município de Casimiro de Abreu deverá 
promover esforços no sentido de estabelecer parcerias com os mesmos,  



 
 

190 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 
visando consolidar-se como o braço executivo local para o monitoramento e 
controle de resíduos perigosos em seu território; qualificando-se como 
Autoridade Municipal em Resíduos Sólidos; 
c.4. Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA: Fazer com que o 
Sistema Municipal de Informações trabalhe integrado ao Sistema Nacional de 
Informações 
sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos – SINIR; com o Sistema Nacional de 
Informação sobre Meio Ambiente – SINIMA; no âmbito do Sistema Nacional de 
Meio Ambiente; 
c.5. Ministério das Cidades: Fazer com que o Sistema Municipal de 
Informações trabalhe integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento – SNIS. 
 

d. Instrumentos de Gestão 
 

d.1. Legais (normas e procedimentos) 
- Apresentar projeto de Lei que estabeleça o papel do sistema com as 
diretrizes; estrutura de conteúdo; agentes responsáveis pela alimentação do 
sistema; estrutura gerencial e administrativa; equipe técnica; rede de relações 
institucionais 
e tecnológicas etc; 
d.2. Instalações Físicas 
- Sala de Situação: O local em que será instalado o Sistema Municipal de 
Informações poderá abrigar uma sala de situação incorporada à estrutura 
física do Sistema e que servirá de espaço de debate e estruturação de 
agendas gerenciais 
e de planejamento estratégico para construção de indicadores; instalações de 
painéis de acompanhamento; alimentação do banco de dados; formulação, 
monitoramento e gestão das informações; 
d.3. Equipamentos 
- Utilização de um software de geoprocessamento para obtenção de 
informações espaciais; 
d.4. Monitoramento e Controle (fiscalização) 
- Elaboração de relatórios mensais gerais regionalizados provenientes da 
análise de desempenho para os serviços públicos a partir do Sistema; 
- Identificação de indicadores regionais da Secretaria de Saúde, que tenha 
relação 
com os serviços de Limpeza Urbana; 
- Acompanhamento da base de dados estatísticos da secretaria de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

191 
 

PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO

DE CASIMIRO DE ABREU

 
12 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente plano de gestão é fruto de um estudo do trabalho de uma equipe 
que se norteou pelos instrumentos legais pertinentes ao tema, notadamente a 
Lei Federal no 12.305, de 2 de agosto de 2010 do Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos, da Política Estadual de Resíduos Sólidos, entre outras. Junto com as 
informações que funcionários da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu e 
moradores nos passaram, foi desenvolvido este plano, o qual certamente 
ainda deverá passar por avaliações diversas, pois se trata ainda de uma 
versão preliminar, dentre outras, pelos funcionários das diversas secretarias 
envolvidos, como a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a Secretaria da 
Saúde, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
 
Aqueles que prepararam está primeira versão, agradecem a colaboração de 
todos e colocam-se à disposição para rediscutir diversos pontos que 
eventualmente e provavelmente possam ser modificados e melhorados. O 
mais importante, é que uma vez aprovado, sirva de instrumento para que a 
política de resíduos sólidos da cidade de Casimiro de Abreu, conduza 
efetivamente a uma melhoria no trato dos resíduos sólidos produzidos na 
cidade, e que este instrumento possa promover uma melhoria na saúde 
ambiental do município, com consequente melhoria na qualidade de vida da 
população. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casimiro de Abreu/ novembro de 2013. 
 
 
  
 
 
 

__________________________ 
Claudio Fernando Mahler 

Coordenador Geral da 
Equipe relatora 
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- Norma ABNT NBR 10.004/04 - Resíduos Sólidos; 
- Norma ABNT NBR 11.174/90 - Armazenamento temporário de resíduos 
inertes e não-inertes; 
- Norma ABNT NBR 12.235/92 – Armazenamento temporário de resíduos    
Perigosos; 
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- Norma ABNT NBR 8160/99 – Sistemas Prediais de esgoto sanitário – projeto 
execução; 
- Norma ABNT NBR 8419  Apresentação de projetos de aterros sanitários de 
resíduos sólidos urbanos; 
- Norma ABNT NBR  10007:2004 Amostragem de resíduos sólidos; 
- Norma ABNT NBR  11175 Incineração de resíduos sólidos; 
- Norma ABNT NBR  13463 Coleta de resíduos sólidos; 
- Norma ABNT NBR  13894 Tratamento no solo (landfarming) procedimento  
- Norma ABNT NBR  15112 Resíduos da construção civil e volumosos; 
- Norma ABNT NBR  15113 Resíduos da construção civil e inertes; 
- Norma ABNT NBR  15114 Resíduos da construção civil – áreas de 
reciclagem; 
- Norma ABNT NBR  15115 Agregados reciclados de resíduos da construção 
civil; 
- Norma ABNT NBR  15116 Agregados reciclados de resíduos da construção 
civil. 
 


