
CONSULTA PÚBLICA SMAC 
  

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e, o 
disposto pela Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei Municipal nº 4.969, de 03 de dezembro de 2008, Lei Municipal nº 5.248, de 27 de 
janeiro de 2011, Decreto Municipal nº 31.416, de 30 de novembro de 2009, submete a comentários e sugestões do público geral a proposta do PLANO 
DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, constante no processo administrativo nº 14/000.545/2010. 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município do Rio de Janeiro foi elaborado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente - SMAC, Secretaria Municipal de Conservação - SECONSERVA e Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB, conforme Resolução 
Conjunta nº 02, de 07 de outubro de 2010. 

O texto do plano em apreço encontra-se disponível, também, no seguinte endereço eletrônico HTTP://www.rio.rj.gov.br/web/samc/. A 
relevância da matéria recomenda a sua ampla divulgação, a fim de que todos possam contribuir para o seu aperfeiçoamento. 
  

Os interessados deverão encaminhar as sugestões para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente / Coordenadoria de Resíduos Sólidos, 
à Rua Afonso Cavalcanti, nº 455, sala 1230, Cidade Nova, Rio de Janeiro. CEP 20.211-110 ou, preferencialmente, para o email smac_crs@pcrj.rj.gov.br, 
com nome completo, endereço e telefone. 
  

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas 
contribuições, devidamente fundamentadas, relativas ao citado plano, para sua posterior aprovação, publicação e entrada em vigor no Município do Rio de 
Janeiro. 
  

Rio de Janeiro, de agosto de 2012. 
  

ALTAMIRANDO FERNANDES MORAES 
Secretário Municipal de Meio Ambiente em exercício 

  
ANEXO 

  
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS 

da Cidade do Rio de Janeiro 
  

 AGOSTO 2012 – AGOSTO 2016 
  

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
  
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes 
Vice-Prefeito Carlos Alberto Vieira Muniz 
  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC Secretário Altamirando Fernandes Moraes, respondendo pelo expediente 
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços e Serviços Públicos - SECONSERVA Secretário Carlos Roberto de Figueiredo Osório 
  
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB Diretora-Presidente Angela Nobrega Fonti 
  
Grupo de Trabalho Nomeado pela Resolução Conjunta SMAC/SECONSERVA/COMLURB nº 02, de 07.10.2010 (D.O.M. De 08.10.2010) 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC Coordenadoria de Resíduos Sólidos Claudia Fróes Ferreira e Nelson Machado Junior 
Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos – SECONSERVA Gerência de Conservação / Coordenadoria de Produção 
Industrial Therezinha Dias e Leonardo Cavalcanti 
Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB Diretoria Técnica e Industrial José Henrique Penido Monteiro e Paulo Roberto Nagib Jardim 
  
Colaboração Especial: Rachel Fares Procuradora aposentada da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Membro da Câmara Setorial Permanente de 
Gestão de Resíduos do CONSEMAC 
  
SUMÁRIO 
1. INTRODUÇÃO 
2. OBJETIVOS 
3. DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE 

3.1               Origem, volume e caracterização dos resíduos 
3.2              Identificação de áreas favoráveis para disposição ambientalmente                                    adequada de resíduos 
3.3       Possibilidade de implantação de soluções consorciadas ou compartilhadas                    com outros municípios 
3.4       Destinação de resíduos sólidos gerados na cidade 
3.5               Identificação dos passivos ambientais 
3.6       Base legal dos procedimentos operacionais 
3.7       Cálculo de custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e       manejo de resíduos sólidos 
3.8       Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços                   públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

  
  POLÍTICAS DE REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS.4 

             
RESÍDUOS SUJEITOS A PLANO DE GERENCIAMENTO ESPECÍFICO 
  
  SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA.5 
7. DIRETRIZES E METAS DA POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
            7.1        Diretrizes           7.2        Metas a serem alcançadas                        

8.    DISPOSIÇÕES GERAIS 



 ANEXOS: 
 ANEXO I – DEFINIÇÕES 
 ANEXO II – ABREVIATURAS 
 ANEXO III – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

ANEXO IV – RELATÓRIO FINAL SOBRE O PLANO PARA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
  
1. INTRODUÇÃO 
A exigência de elaboração do Plano surgiu com a edição da Lei Municipal nº 4.969, de 03.12.2008, que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e 
diretrizes para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do Município do Rio de Janeiro, estabelecendo em seu art. 6º que cabe ao Município 
elaborar o seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sendo que o Decreto Municipal nº 31.416, de 30.11.09, fez como exigência adicional a 
necessidade de se considerar, quando da elaboração do mencionado Plano, as metas de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE na 
Cidade do Rio de Janeiro. 
Posteriormente foi editada a Lei Federal nº 12.305, de 02.08.2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto 
Federal nº 7.404, de 23.12.2010, a qual reforçou a exigência de elaboração pelos municípios dos seus respectivos planos, inclusive como condição para 
terem acesso a recursos federais, através de incentivos e financiamentos. 
E, por último, encontra-se em vigor a Lei Municipal de Mudanças Climáticas, instituída pela Lei Municipal nº 5.248, de 27.01.2011, que estabelece em seu 
artigo 6º, as metas de redução de emissões antrópicas de GEE para o Município do Rio de Janeiro: ano de 2012: redução de 8%; ano de 2016: redução 
de 16% e ano de 2020: redução de 20% das emissões. 
Ressalta-se que o setor de resíduos é forte emissor de gás metano (CH4) que apresenta potencial de aquecimento global 21 vezes maior que o gás 
dióxido de carbono (CO2), razão pela qual o PMGIRS deve considerar a necessidade da redução desses gases. 

 
  
             Fonte: Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Cidade do Rio de Janeiro/COPPE-PCRJ/SMAC março 2011 
O Plano ora elaborado apresenta o diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos na Cidade do Rio de Janeiro no cenário de junho de 2012, incluindo 
os sistemas de destinação de resíduos sólidos em operação e aqueles recentemente desativados. Entretanto o balanço qualitativo/quantitativo sintetizado 
no quadro I do Capítulo 4, apresenta os dados contabilizados até dezembro de 2011. 
Além disso, com base nos possíveis efeitos das mudanças climáticas, recomenda-se que as medidas de mitigação e adaptabilidade previstas sejam 
implementadas de forma a alcançar os percentuais de redução de GEE estabelecidos pela mencionada Lei Municipal de Mudanças Climáticas. 
Cabe registrar que a Lei Federal nº 11.445, de 05.01.2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, exige a elaboração de Planos 
de Saneamento Básico que contemplem os setores de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, drenagem das águas pluviais, limpeza 
urbana e manejo de resíduos. Dessa forma o presente Plano passa a integrar o Plano de Saneamento Básico da Cidade do Rio de Janeiro, 
complementando-o no que se refere à limpeza urbana e manejo de resíduos. 
A Cidade do Rio de Janeiro é confrontante com os municípios de Nova Iguaçu, Itaguaí, Nilópolis, São João de Meriti, Mesquita e Duque de Caxias e 
banhada a leste pela Baía de Guanabara, a oeste pela Baía de Sepetiba e ao sul pelo Oceano Atlântico. 
A Cidade é dividida em 5 áreas de planejamento, possui uma população de aproximadamente 6,3 milhões de habitantes (IBGE,2010), uma densidade 
demográfica de 5.265,81 hab/km², um PIB per capita de R$ 28.405,95 (IBGE,2009); um IDH 0.84 (PNUD/IPEA/FJP, 2000). 

                                                             Oceano Atlântico 

Mapa 1 – Município do Rio de Janeiro subdividido nas 5 Áreas de Planejamento - AP 

  

Informações Município Estado 

Área 1 

(km²) 
1.255 43.780,157 

População1 

 (milhões de hab) 
6,3 16,0 

Densidade demográfica2 

 (hab/km²) 
5.265,81 365,23 

IDH3 0,84 0,802 

PIB per capita2 (R$/hab) 28.405,95 22.103 



Fontes: (1) IBGE, 2010; (2) IBGE, 2009; (3) PNUD/IPEA/FJP, 2000. 
  
Para efeito deste Plano são adotadas as definições constantes do ANEXO I e as abreviaturas relacionadas no ANEXO II. Os documentos legais que 
nortearam a elaboração do Plano constam do ANEXO III. 
  
2. OBJETIVOS 
O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PMGIRS da Cidade do Rio de Janeiro deverá ser implementado, pelos diferentes órgãos 
envolvidos, de forma a: 

       Proteger a saúde pública e a qualidade do meio ambiente;¬ 
   Incentivar a coleta seletiva, a reutilização e a reciclagem, garantindo a redução da         geração de resíduos sólidos;¬ 
      Garantir a adequada disposição final dos resíduos mediante utilização de técnicas      ambientalmente sustentáveis e propiciadoras do 
aproveitamento de energia;¬ 

    Definir o papel do setor privado e da sociedade civil na gestão dos resíduos e suas responsabilidades no cumprimento dos objetivos da política de 
meio ambiente da cidade;¬ 

    Gerar benefícios sociais e a busca da sustentabilidade econômica dos serviços ligados ao gerenciamento de resíduos, promovendo o 
desenvolvimento sustentável;¬ 

       Criar mecanismos de geração de trabalho e de renda promovendo a inclusão social    dos catadores de materiais recicláveis;¬ 
       Incentivar as parcerias do governo com organizações que permitam otimizar a           gestão integrada de resíduos sólidos;¬ 
      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;¬ 
       Garantir a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalidade dos          serviços públicos de manejo de resíduos sólidos;¬ 
      Incentivar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e   reciclados, bem como o desenvolvimento de novos produtos 
e processos, com vistas         a estimular a utilização das tecnologias ambientalmente saudáveis;¬ 

   ¬ Garantir que sejam alcançados os percentuais de redução dos GEE estabelecidos pela Lei Municipal de Mudanças Climáticas (Lei nº 5.248/2011) 
para 2012 = 8%, 2016 = 16% e 2020 = 20%. 

  
3. DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CIDADE 
3.1 Origem, volume e caracterização dos resíduos 
Os resíduos gerados na cidade do Rio de Janeiro encaminhados às unidades de recebimento do sistema público municipal foram da ordem de 10.815 
t/dia, segundo dados da COMLURB, tomando-se como referência o mês de dezembro de 2011. 
Esse montante abrange vários tipos de resíduos sólidos, conforme Quadro I, a seguir, sendo a maior parte de competência da administração pública 
municipal, à exceção dos resíduos de grande geradores e das atividades de construção civil, que vinham sendo reaproveitados nos aterros para 
pavimentação de suas vias internas e recobrimento dos resíduos vazados. 
Abstraindo-se do total os valores referentes aos grandes Geradores – GG, além dos Grandes Geradores de Resíduos da Construção Civil – GG RCC, 
temos que o montante de resíduos coletados e destinados adequadamente pelo Poder Público Municipal foi da ordem de 8.626 t/dia. 
  

QUADRO I RESÍDUOS SÓLIDOS ENCAMINHADOS ÀS UNIDADES DE RECEBIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 

 
  

 t/dia % 

LIXO DOMICILIAR 4.777 49,42 

LIXO PÚBLICO 3.139 32,47 

REMOÇÃO GRATUITA 281 

EMERGÊNCIA 117 

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1 

OUTROS 196 

 6,16 

 TOTAL DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL 8.511 88,05 

GRANDE GERADORES, INCLUINDO DE RCC 1.155 11,95 

 TOTAL GERADO NO MUNICÍPIO INCLUINDO GG 9.666 100,00 

 Fonte: COMLURB, dezembro 2011 

 


