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1. INTRODUÃ‡ÃƒO
A exigÃªncia de elaboraÃ§Ã£o do Plano surgiu com a ediÃ§Ã£o da Lei Municipal nÂº 4.969, de
03.12.2008, que dispÃµe sobre objetiv os, instrumentos, princÃ
pios e diretrizes para a
GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos no Ã¢mbito do MunicÃ
pio do Rio de Janeiro,
estabelecendo em seu art. 6Âº que cabe ao MunicÃ
pio elaborar o seu Plano de GestÃ£o
Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos, sendo que o Decreto Municipal nÂº 31.416, de 30.11.09,
f ez como exigÃªncia adicional a necessidade de se considerar, quando da elaboraÃ§Ã£o do
mencionado Plano, os objetiv os de reduÃ§Ã£o de emissÃµes de Gases de Ef eito Estuf a GEE na Cidade do Rio de Janeiro.
Posteriormente f oi editada a Lei Federal nÂº 12.305, de 02.08.2010, que institui a PolÃ
t ica
Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos, regulamentada pelo Decreto Federal nÂº 7.404, de
23.12.2010, a qual ref orÃ§ou a exigÃªncia de elaboraÃ§Ã£o pelos municÃ
pios dos seus
respectiv os planos, inclusiv e como condiÃ§Ã£o para terem acesso a recursos f ederais, atrav Ã©s
de incentiv os e f inanciamentos.
E, por Ãºltimo, encontra-se em v igor a Lei Municipal de MudanÃ§as ClimÃ¡ticas, instituÃ
da
pela Lei Municipal nÂº 5.248, de 27.01.2011, que estabelece em seu artigo 6Âº, as metas
de reduÃ§Ã£o de emissÃµes antrÃ³picas de GEE para o MunicÃ
pio do Rio de Janeiro: ano de
2012: reduÃ§Ã£o de 8%; ano de 2016: reduÃ§Ã£o de 16% e ano de 2020: reduÃ§Ã£o de 20%
das emissÃµes.
Ressalta-se que o setor de resÃ
duos Ã© f orte emissor de gÃ¡s metano (CH

4

) que apresenta

potencial de aquecimento global 21 v ezes maior que o gÃ¡s diÃ³xido de carbono (CO2),
razÃ£o pela qual o PMGIRS dev e considerar a necessidade da reduÃ§Ã£o desses gases.

Fonte: InventÃ¡rio de EmissÃµes de Gases de Efeito Estufa da Cidade do Rio de Janeiro/COPPE-PCRJ/SMAC marÃ§o 2011
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O Plano ora elaborado apresenta o diagnÃ³stico da situaÃ§Ã£o atual dos resÃ
duos sÃ³lidos
na Cidade do Rio de Janeiro no cenÃ¡rio de junho de 2012, incluindo os sistemas de
destinaÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos em operaÃ§Ã£o e aqueles recentemente desativ ados.
Entretanto o balanÃ§o qualitativ o/quantitativ o sintetizado no quadro I do CapÃ
t ulo 4,
apresenta os dados contabilizados atÃ© dezembro de 2011.
AlÃ©m disso, com base nos possÃ
v eis ef eitos das mudanÃ§as climÃ¡ticas, recomenda-se
que as medidas de mitigaÃ§Ã£o e adaptabilidade prev istas sejam implementadas de f orma
a alcanÃ§ar os percentuais de reduÃ§Ã£o de GEE estabelecidos pela mencionada Lei
Municipal de MudanÃ§as ClimÃ¡ticas.
Cabe registrar que a Lei Federal nÂº 11.445, de 05.01.2007, que estabelece diretrizes
nacionais para o saneamento bÃ¡sico, exige a elaboraÃ§Ã£o de Planos de Saneamento
BÃ¡sico que contemplem os setores de abastecimento de Ã¡gua potÃ¡v el, esgotamento
sanitÃ¡rio, drenagem das Ã¡guas pluv iais, limpeza urbana e manejo de resÃ
duos. Dessa
f orma o presente Plano passa a integrar o Plano de Saneamento BÃ¡sico da Cidade do
Rio de Janeiro, complementando-o no que se ref ere Ã limpeza urbana e manejo de
resÃ
duos.
A Cidade do Rio de Janeiro Ã© conf rontante com os municÃ
pios de Nov a IguaÃ§u, ItaguaÃ
,
NilÃ³polis, SÃ£o JoÃ£o de Meriti, Mesquita e Duque de Caxias e banhada a leste pela BaÃ
a
de Guanabara, a oeste pela BaÃ
a de Sepetiba e ao sul pelo Oceano AtlÃ¢ntico.
A Cidade Ã© div idida em 5 Ã¡reas de planejamento, possui uma populaÃ§Ã£o de
aproximadamente 6,3 milhÃµes de habitantes (IBGE,2010), uma densidade demogrÃ¡f ica
de 5.265,81 hab/kmÂ², um PIB per capita de R$ 28.405,95

(IBGE,2009); um IDH 0.84

(PNUD/IPEA/FJP, 2000).

Mapa 1 â€“ MunicÃ
pio do Rio de Janeiro subdividido nas 5 Ã
reas de Planejamento - AP
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Inf ormaÃ§Ãµes

MunicÃ
pio

Estado

1.255

43.780,157

6,3

16,0

5.265,81

365,23

0,84

0,802

28.405,95

22.103

1

Ã
rea

(kmÂ²)
1

P opulaÃ§Ã£o
(milhÃµes de hab)
Densidade demogrÃ¡fica

2

(hab/kmÂ²)
IDH

3

P IB per capita
(R$/hab)

2

Fontes: (1) IBGE, 2010; (2) IBGE, 2009; (3) PNUD/IPEA/FJP, 2000.

Para ef eito deste Plano sÃ£o adotadas as def iniÃ§Ãµes constantes do ANEXO I e as
abrev iaturas relacionadas no ANEXO II. Os documentos legais que nortearam a
elaboraÃ§Ã£o do Plano constam do ANEXO III.

2. OBJETIVOS

O Plano Municipal de Gerenciamento de ResÃ
duos SÃ³lidos - PMGIRS da Cidade do Rio
de Janeiro dev erÃ¡ ser implementado, pelos dif erentes Ã³rgÃ£os env olv idos, de f orma a:

ïƒ˜ Proteger a saÃºde pÃºblica e a qualidade do meio ambiente;
ïƒ˜ Incentiv ar a coleta seletiv a, a reutilizaÃ§Ã£o e a reciclagem, garantindo a reduÃ§Ã£o da
geraÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos;
ïƒ˜ Garantir a adequada disposiÃ§Ã£o f inal dos resÃ
duos mediante utilizaÃ§Ã£o de tÃ©cnicas
ambientalmente sustentÃ¡v eis e propiciadoras do aprov eitamento de energia;
ïƒ˜ Def inir o papel do setor priv ado e da sociedade civ il na gestÃ£o dos resÃ
duos e suas
responsabilidades no cumprimento dos objetiv os da polÃ
t ica de meio ambiente da
cidade;
ïƒ˜ Gerar benef Ã
c ios sociais e a busca da sustentabilidade econÃ´mica dos serv iÃ§os
ligados ao gerenciamento de resÃ
duos, promov endo o desenv olv imento sustentÃ¡v el;
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ïƒ˜ Criar mecanismos de geraÃ§Ã£o de trabalho e de renda promov endo a inclusÃ£o social
dos catadores de materiais reciclÃ¡v eis;
ïƒ˜ Incentiv ar as parcerias do gov erno com organizaÃ§Ãµes que permitam otimizar a
gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos;
ïƒ˜ Garantir a recuperaÃ§Ã£o de Ã¡reas degradadas pela disposiÃ§Ã£o inadequada de
resÃ
duos sÃ³lidos e de rejeitos, pela prÃ³pria municipalidade ou pelo autor da
degradaÃ§Ã£o, quando identif icado;
ïƒ˜ Garantir o acesso da populaÃ§Ã£o Ã inf ormaÃ§Ã£o, Ã participaÃ§Ã£o e ao controle social nas
questÃµes relativ as Ã gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos;
ïƒ˜ Garantir a regularidade, a continuidade, a f uncionalidade e a univ ersalidade dos
serv iÃ§os pÃºblicos de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos;
ïƒ˜ Incentiv ar o uso de matÃ©rias-primas e insumos deriv ados de materiais reciclÃ¡v eis e
reciclados, bem como o desenv olv imento de nov os produtos e processos, com v istas
a estimular a utilizaÃ§Ã£o das tecnologias ambientalmente saudÃ¡v eis;

ïƒ˜ Garantir que sejam alcanÃ§ados os percentuais de reduÃ§Ã£o dos GEE
estabelecidos pela Lei Municipal de MudanÃ§as ClimÃ¡ticas (Lei nÂº 5.248/2011)
para 2012 = 8%, 2016 = 16% e 2020 = 20%.

3. DIAGNÃ“STICO DE RESÃ
DUOS SÃ“LIDOS DA CIDADE
3.1 Origem, volume e caracterizaÃ§Ã£o dos resÃ
d uos
Os resÃ
duos gerados na cidade do Rio de Janeiro encaminhados Ã s unidades de
recebimento do sistema pÃºblico municipal f oram da ordem de 10.815 t/dia, segundo
dados da COMLURB, tomando-se como ref erÃªncia o mÃªs de dezembro de 2011.
Esse montante abrange v Ã¡rios tipos de resÃ
duos sÃ³lidos, conf orme Quadro I, a seguir,
sendo a maior parte de competÃªncia da administraÃ§Ã£o pÃºblica municipal, Ã exceÃ§Ã£o dos
resÃ
duos de grande geradores e das ativ idades de construÃ§Ã£o civ il, que v inham sendo
reaprov eitados nos aterros para pav imentaÃ§Ã£o de suas v ias internas e recobrimento dos
resÃ
duos v azados.
â€“GG, alÃ©m dos
Abstraindo-se do total os v alores ref erentes aos grandes Geradores
â€“GG RCC, temos que o montante

Grandes Geradores de ResÃ
duos da ConstruÃ§Ã£o Civ il

de resÃ
duos coletados e destinados adequadamente pelo Poder PÃºblico Municipal f oi da
ordem de 8.626 t/dia.
7
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QUADRO I
RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS ENCAMINHADOS Ã€S UNIDADES DE RECEBIMENTO DO
SISTEMA PÃšBLICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

t/dia

%

LIXO DOMICILIAR

4.777

49,42

LIXO PÃšBLICO

3.139

32,47

REMOÃ‡ÃƒO GRATUITA

281

EMERGÃŠNCIA

117
6,16

RESÃ
DUOS DE SERVIÃ‡OS DE SAÃšDE

OUTROS

TOTAL DE COMPETÃŠNCIA MUNICIPAL

1

196

8.511

88,05

1.155

11,95

9.666

100,00

GRANDES GERADORES, EXCETO RCC DESTINADOS DIRETAMENTE
NOS ATERROS
TOTAL GERADO NO MUNICÃ
PIO INCLUINDO GG, EXCETO RCC
DIRETO NOS ATERROS

Fonte: COMLURB, dezembro 2011
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Coleta domiciliar de resÃ
duos

Coleta de lixo pÃºblico na praia

Considerando-se a populaÃ§Ã£o estimada em 2011 pelo Instituto Pereira Passos
5.993.557 habitantes

â€“IPP para a cidade

â€“

â€“chegamos aos seguintes valores per capita:

ïƒ˜ 1,62 kg/hab/dia, considerando o total de resÃ
duos da cidade;
ïƒ˜ 0,79 kg/hab/dia, considerando apenas o lixo domiciliar;
ïƒ˜ 0,52 kg/hab/dia, considerando apenas o lixo pÃºblico.

9
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O Quadro II apresenta a geraÃ§Ã£o de resÃ
duos per capita por Ã
rea de Planejamento (AP) da Cidade.

QUADRO II
GERAÃ‡ÃƒO DE RESÃ
D UOS PER CAPITA POR Ã
R EA DE PLANEJAMENTO (AP) DA
1
CIDADE DO RIO DE JANEIRO

ResÃ
duos

AP.1

PopulaÃ§Ã£o (hab)

208.267

% PopulaÃ§Ã£o

AP.3

878.400 2.198.528

AP.4

AP.5

Total

893.852

1.814.510

5.993.557

3

15

37

15

30

100

GeraÃ§Ã£o (t/dia)

734

1526

3480

1494

2432

9.666

% ResÃ
duos

8

16

36

15

25

100

2

2

2

1

1,62

GeraÃ§Ã£o per capita
(kg/hab/dia)

Nota 1

AP.2

3,96

2

3

â€“dados de geraÃ§Ã£o de resÃ
duos da cidade do Rio de Janeiro consolidados do ano de 2011, valor total e valores por APs, conforme mapa

apresentado no item 1-INTRODUÃ‡ÃƒO.

Nota 2 - a AP.1 apresenta valor atÃ
pico para o per capita de resÃ
duo devido: a baixa populaÃ§Ã£o residente, a alta populaÃ§Ã£o flutuante (oriunda de
outras Ã¡reas da Cidade e de outros MunicÃ
pios) e seu perfil econÃ´mico, sendo de negÃ³cios e serviÃ§os, com elevada geraÃ§Ã£o de resÃ
duos de
escritÃ³rio, resultante da atividade econÃ´mica desta Ã¡rea.

Nota 3

â€“o valor per capita total obtido Ã© calculado pela relaÃ§Ã£o do valor total de resÃ
duos do MunicÃ
pio com a inclusÃ£o dos grandes geradores,

conforme Quadro 1 e populaÃ§Ã£o total estimada pelo IPP em 2011 para o MunicÃ
pio.

O Quadro III apresenta a composiÃ§Ã£o percentual do lixo domiciliar recolhido no Cidade. A fatia
expressiva de 40,99% corresponde aos materiais passÃ
v eis de reciclagem, como metais, plÃ¡sticos,
vidros, papel e papelÃ£o. As demais fraÃ§Ãµes correspondem aos orgÃ¢nicos (52,68%) e os restos de
madeira e de tecidos, entre outros resÃ
d uos (6,33%).
Da totalidade de materiais reciclÃ¡veis presente no lixo domiciliar, o plÃ¡stico nas suas diferentes
formas (P VC, P ET, P E, dentre outras) e papel papelÃ£o respondem por quase 90% desses materiais.
10
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QUADRO III
COMPOSIÃ‡ÃƒO DO LIXO DOMICILIAR E DE SUA FRAÃ‡ÃƒO RECICLÃ
V EL

3.2 IdentificaÃ§Ã£o de Ã¡reas favorÃ¡veis para a disposiÃ§Ã£o final ambientalmente
adequada dos resÃ
d uos
Foram realizados estudos para identif icaÃ§Ã£o de uma soluÃ§Ã£o ambientalmente adequada
para a destinaÃ§Ã£o e tratamento dos resÃ
duos sÃ³lidos da cidade do Rio de Janeiro de
â€“AMJG.
f orma a v iabilizar o encerramento do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho
Tais estudos encontram-

se consolidados no documento â€œAterro SanitÃ¡rio â€“

RelatÃ³rio

Finalâ€
, elaborado pelo Grupo de Trabalho criado pelo Decreto Municipal nÂº 30.341/09,
publicado no D.O.M. de 25.09.2009, e apresentado no ANEXO IV.
Neste relatÃ³rio f oram tambÃ©m analisadas div ersas Ã¡reas passÃ
v eis de implantaÃ§Ã£o do
nov o aterro sanitÃ¡rio, sendo observ ados, dentre outros os seguintes aspectos e
â€“ApresentaÃ§Ã£o de Projetos de Aterros
condicionantes indicados pela NBR 8419/1992
SanitÃ¡rios de ResÃ
duos SÃ³lidos Urbanos:
I.

zoneamento ambiental;

II.

zoneamento urbano;

III. acessos;
IV. v izinhanÃ§a;
V.

economia de transporte;

VI. titulaÃ§Ã£o da Ã¡rea escolhida;
VII. economia operacional do aterro sanitÃ¡rio (jazida, etc.);
11
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VIII. inf ra-estrutura urbana;
IX. bacia e sub-bacia hidrogrÃ¡f ica onde o aterro sanitÃ¡rio se localizarÃ¡.
Com base nas conclusÃµes do ref erido relatÃ³rio, a administraÃ§Ã£o municipal optou pela
implantaÃ§Ã£o de um Centro de Tratamento de ResÃ
duos no v izinho municÃ
pio de
SeropÃ©dica, o chamado CTR-Rio.

3.3 Possibilidade de implantaÃ§Ã£o de soluÃ§Ãµes consorciadas ou compartilhadas
com outros municÃ
p ios
Registre-se que o Decreto Estadual nÂº 41.122, de 09.01.2008, que institui o Plano
Diretor de GestÃ£o de ResÃ
duos SÃ³lidos da RegiÃ£o Metropolitana do Estado do Rio de
Janeiro, aponta cinco possibilidades de implantaÃ§Ã£o de aterros sanitÃ¡rios
intermunicipais.
PorÃ©m, a busca de uma soluÃ§Ã£o compartilhada atrav Ã©s de consÃ³rcio que incluÃ
s se a
cidade do Rio de Janeiro tev e como principais obstÃ¡culos o grande v olume de resÃ
duos
gerados na cidade e a escassa of erta de Ã¡reas apropriadas no municÃ
pio do Rio de
Janeiro, para a implantaÃ§Ã£o de centros de tratamento de resÃ
duos.
Embora o CTR-Rio tenha sido concebido como uma soluÃ§Ã£o exclusiv a para o municÃ
pio
do Rio de Janeiro, na prÃ¡tica, em f unÃ§Ã£o de restriÃ§Ãµes do licenciamento ambiental,
acabou por acolher resÃ
duos dos municÃ
pios de SeropÃ©dica, de ItaguaÃe de
Mangaratiba. Ainda que nÃ£o f ormalmente consorciados na prÃ¡tica constitui uma soluÃ§Ã£o
compartilhada entre quatro municÃ
pios.

3.4 DestinaÃ§Ã£o dos resÃ
d uos sÃ³lidos gerados na cidade
Em 2011, as unidades de destinaÃ§Ã£o f inal de resÃ
duos sÃ³lidos receberam, em mÃ©dia,
9.666 toneladas de lixo por dia do municÃ
pio do Rio de Janeiro, discriminadas no Quadro
IV e que podem ser assim resumidas:
ïƒ˜ Lixo domiciliar (4.777 t/dia) acrescido do lixo pÃºblico coletado (3.139 t/dia)
alcanÃ§ou o total de 7.916 t/dia;
ïƒ˜ Demais resÃ
duos de competÃªncia municipal (remoÃ§Ã£o gratuita, atendimento a
emergÃªncia, remoÃ§Ã£o de resÃ
duos dos serv iÃ§os municipais de saÃºde, entre outros
de origem menos relev ante) somaram 595 t/dia;
ïƒ˜ ResÃ
duos de grandes geradores, aÃincluÃ
dos os resÃ
duos da construÃ§Ã£o civ il,
atingiram o total de 1.156 t/dia.
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QUADRO IV
UNIDADES DE RECEBIMENTO DE RESÃ
DUOS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

RemoÃ§Ã£o
Unidades de Recebimento

Qtde. (t/dia)

Domiciliar

PÃºblico

GG

GG RCC

Gratuita

EmergÃªncia Outros

Hos pitalar

Comlurb

ETR Caju

3.098

1.742

1.180

20

82

74

ETR J acarepaguÃ¡

967

599

297

54

7

11

ETR IrajÃ¡

401

401

20

61

ATT M is s Ãµes

281

Direto Aterro Gramacho

10

1.325

663

478

106

72

10

2.525

1.300

1.165

Des tino 1 - Gramacho

4.635

2.543

1.461

Des tino 2 - GericinÃ³

2.525

1.300

1.165

Des tino 3 - SeropÃ©dica

1.543

934

513

Subtotal de res Ã
duos s em GG

8.703

4.777

3.139

Direto CTR SeropÃ©dica

Direto CTR GericinÃ³

192

79

0

102

1

25

26

8

26

211

84

143

26

8

26

Subtotal de Res Ã
duos por Des tino
192

1

44

25

27

192

281

117

196

1

192

281

117

196

1

Res Ã
duos de Grandes Geradores por Des tino
267

GG ETR Caju - SeropÃ©dica

267

GG ETR J acarepaguÃ¡ - SeropÃ©dica

70

70

Outros aterros (es timado)

620

620

Zona Oes te - Direto CTR SeropÃ©dica
Subtotal de res Ã
duos com GG

Total de Res Ã
duos do RJ com GG

7

7

964

964

9.666

4.777

3.139

964

Recebimento de RCC nas Unidades de Des tino
Zona Norte - Direto Aterro Gramacho

798

Zona Oes te - Direto GericinÃ³

351

351

1.149

1.149

Subtotal de res Ã
duos s em GG

798

ETR - Es taÃ§Ã£o de Trans ferÃªncia
ATT - Ã
rea de Trans bordo e Triagem
EmergÃªncia - RemoÃ§Ãµes Emergenciais (demoliÃ§Ãµes , grandes remoÃ§Ãµes etc)
GG - Grande Geradore de res Ã
duos as s emelhados ao lixo domiciliar
GG RCC - Grande de res Ã
duos da cons truÃ§Ã£o civil
Outros - Particulares e Ã“rgÃ£os PÃºblicos
RCC - Res Ã
duos da cons truÃ§Ã£o civil

3.4.1 CTR

â€“
Rio, de SeropÃ©dica

A nov a Central de Tratamento de ResÃ
duos CTR-Rio, em SeropÃ©dica, inaugurada em 20
de abril de 2011, implantada em uma Ã¡rea de 220 hectares, passou a receber
gradativ amente os resÃ
duos gerados na cidade do Rio de Janeiro, v iabilizando o
processo de desativ aÃ§Ã£o do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho-AMJG, em
Duque de Caxias. No decorrer de 2011, a quantidade de resÃ
duos inicialmente v azada,
da ordem de 1.000 t/dia, passou a 5.500 toneladas diÃ¡rias nos Ãºltimos dias do ano.
13
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Essa Central reÃºne tecnologia de ponta, inÃ©dita na AmÃ©rica Latina, para garantir o
destino adequado dos resÃ
duos, sem riscos para o meio ambiente.

PLANTA DE SITUAÃ‡ÃƒO DO CTR-RIO, EM SEROPÃ‰DICA

CTR-RIO, EM SEROPÃ‰DICA -VISTA AÃ‰REA

â€“2.200.000 mÂ²
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CTR-RIO

â€“Ã
REA DE DISPOSIÃ‡ÃƒO E SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE CHORUME, AO FUNDO, Ã€ DIREITA

A Central de Tratamento de ResÃ
duos de SeropÃ©dica Ã© uma concessÃ£o da COMLURB Ã
Ciclus e, alÃ©m dos resÃ
duos da Cidade, atende tambÃ©m os municÃ
pios de ItaguaÃ
,
SeropÃ©dica e Mangaratiba.
Para sua operaÃ§Ã£o f oi projetado nov o sistema de logÃ
s tica de coleta e transf erÃªncia de
resÃ
duos ora em construÃ§Ã£o pela concessionÃ¡ria e que contarÃ¡, quando f inalizado em
â€“ETRs. AtÃ© o f inal do primeiro
2013, com sete EstaÃ§Ãµes de Transf erÃªncia de ResÃ
duos
semestre de 2012, f oram ref ormadas as ETRs do Caju e de JacarepaguÃ¡, anteriores a
concessÃ£o, e projetadas e construÃ
das as ETRs de Marechal Hermes (operaÃ§Ã£o iniciada
em abril 2012) e Santa Cruz (operaÃ§Ã£o iniciada em junho 2012).

Estando ainda

prev istas as ETRs de Taquara, Penha e Bangu, em f ase de licenciamento, alÃ©m da
desativ aÃ§Ã£o da antiga ETR de IrajÃ¡.

LogÃ
stica de TransferÃªncia de resÃ
d uos para atender o novo CTR-Rio
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ESTAÃ‡ÃƒO DE TRANSFERÃŠNCIA DE RESÃ
DUOS (ETR) DE MARECHAL HERMES

ESTAÃ‡ÃƒO DE TRANSFERÃŠNCIA DE RESÃ
DUOS (ETR) DE SANTA CRUZ

â€“729 t/dia

â€“1.094 t/dia
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ESTAÃ‡ÃƒO DE TRANSFERÃŠNCIA DE RESÃ
DUOS (ETR) DA TAQUARA

â€“729 t/dia

Entre as principais tecnologias empregadas pela CTR estÃ¡ o sistema de
impermeabilizaÃ§Ã£o inf erior das cÃ©lulas do aterro, composto de tripla camada de
impermeabilizaÃ§Ã£o, f eita com mantas ref orÃ§adas de polietileno de alta densidade
(PEAD), rede de sensores, com cerca de 300 eletrodos na 1Âª cÃ©lula em operaÃ§Ã£o,
ligados a um sof tware que indica qualquer anormalidade no solo, e camadas de argila
compactada. AlÃ©m disso, no local, o chorume, lÃ
quido resultante da decomposiÃ§Ã£o dos
resÃ
duos, cujo v olume diÃ¡rio f oi estimado em 2.000 mÂ³, apÃ³s tratamento, tem prev isÃ£o
de ser reaprov eitado como Ã¡gua de reuso. Todo o lodo resultante do tratamento, apÃ³s a
desidrataÃ§Ã£o, retorna para o aterro como resÃ
duo sÃ³lido.
O biogÃ¡s que nÃ£o f or aprov eitado na geraÃ§Ã£o de energia ou comercializado, serÃ¡
transf ormado em CO2 atrav Ã©s da incineraÃ§Ã£o em queimador prÃ³prio (f lare). O processo
estÃ¡ dentro das especif icaÃ§Ãµes prev istas em lei. Como o metano Ã© 21 v ezes mais
poluente do que o gÃ¡s carbÃ´nico, o processo gera uma reduÃ§Ã£o signif icativ a de
emissÃµes de gases do ef eito estuf a.

3.4.2 Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho

â€“
AMJG

â€“DESATIVADO

O encerramento def initiv o deste aterro em 03 de junho de 2012, considerado o maior
aterro da AmÃ©rica Latina, f oi um marco para a Cidade, deixando um legado ambiental e
tecnolÃ³gico, com sua transf ormaÃ§Ã£o em um polo de extraÃ§Ã£o de biogÃ¡s para f ins
energÃ©ticos.
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Este aterro, situado no bairro de Jardim Gramacho do municÃ
pio de Duque de Caxias,
ocupa uma Ã¡rea de 130 hectares e iniciou a sua operaÃ§Ã£o em 1978. Foi projetado como
um aterro sanitÃ¡rio, em uma Ã¡rea doada pelo INCRA Ã COMLURB. Os equipamentos
operacionais f oram f ornecidos pela FUNDREM - FundaÃ§Ã£o para o Desenv olv imento da
RegiÃ£o Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, que assinou um conv Ãªnio com os
municÃ
pios da RegiÃ£o Metropolitana estabelecendo a f orma como a COMLURB dev eria
ser remunerada pela operaÃ§Ã£o do aterro.
Em pouco tempo acabaram os recursos da FUNDREM e os municÃ
pios nÃ£o cumpriram
com suas obrigaÃ§Ãµes de pagamento pelo v azamento do lixo na instalaÃ§Ã£o. Isto
impossibilitou a COMLURB de manter o aterro em um bom padrÃ£o de qualidade,
passando a ser operado, atÃ© 1996, sem o atendimento integral Ã s normas sanitÃ¡rias e
ambientais.
O AMJG passou por uma sÃ©rie de interv enÃ§Ãµes a partir de 1996, sob a orientaÃ§Ã£o
tÃ©cnica da COMLURB, o que permitiu sua remediaÃ§Ã£o. O Aterro remediado f oi
licenciado e passou a operar, como um aterro controlado, dotado de v Ã¡rios sistemas de
controle. Estes sistemas incluem a coleta e tratamento dos gases da decomposiÃ§Ã£o do
lixo em Usina equipada com trÃªs unidades de queima (f lare); a drenagem, equalizaÃ§Ã£o e
tratamentos biolÃ³gico e terciÃ¡rio da v azÃ£o diÃ¡ria de 1.920 mÂ³ de chorume coletado; alÃ©m
do monitoramento ambiental e geotÃ©cnico do aterro.
O AMJG desativ ado no dia 03 de junho de 2012 manterÃ¡ em operaÃ§Ã£o os sistemas de
monitoramento ambiental e geotÃ©cnico por, pelo menos, mais 15 anos.
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VISTA AÃ‰REA DO ATERRO METROPOLITANO DE JARDIM GRAMACHO

â€“1.300.000 mÂ²

VISTA AÃ‰REA DO ATERRO METROPOLITANO DE JARDIM GRAMACHO

â€“

TALUDAMENTO DAS CÃ‰LULAS DE RESÃ
DUOS

O sistema de tratamento do chorume, alÃ©m de contribuir para o aumento da qualidade
ambiental do bairro de Gramacho e da populaÃ§Ã£o em seu entorno, tem tambÃ©m por
objetiv o melhorar as condiÃ§Ãµes geotÃ©cnicas do maciÃ§o de lixo ali depositado em f unÃ§Ã£o
da reduÃ§Ã£o da quantidade de lÃ
quido no seu interior.
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VISTA AÃ‰REA DA ESTAÃ‡ÃƒO DE TRATAMENTO DE CHORUME

â€“ETC DO AMJG

Os manguezais no entorno do AMJG f oram recuperados, cercados e sof rem
manutenÃ§Ã£o permanente, passando a serv ir como um indicador do sistema de
contenÃ§Ã£o do aterro.

VISTA GERAL AÃ‰REA DO AMJG

â€“MANGUEZAIS DO FUNDO DA BAÃ
A DE GUANABARA
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MANGUEZAIS DO ENTORNO DO AMJG

â€“PASSARELA DE VISITAÃ‡ÃƒO

â€“2 km DE EXTENSÃƒO

A Usina de BiogÃ¡s, inaugurada no Aterro de Gramacho em maio de 2010, Ã© um dos
maiores projetos de reduÃ§Ã£o de emissÃµes de GEE no Brasil.

Nesta primeira f ase, os

gases captados no aterro atrav Ã©s de uma rede dotada de 301 poÃ§os de captaÃ§Ã£o
localizados em toda a superf Ã
c ie do aterro, sÃ£o encaminhados para queima em alta
temperatura, na Usina de BiogÃ¡s, dotada de trÃªs tochas (f lare). Isso ev itarÃ¡ que, nos
prÃ³ximos 15 anos, cerca de 75 milhÃµes de metros cÃºbicos de metano por ano sejam
liberados para a atmosf era, contribuindo para minimizar o aquecimento global do
planeta.

ATERRO DE GRAMACHO

â€“VISTA AÃ‰REA DA USINA DE TRATAMENTO BIOGÃ
S

21

doweb.rio.rj.gov.br/imprimir.htm?id=112743&edi_id=2202

21/81

11/10/13

Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade

VISTA DA USINA DE TRATAMENTO BIOGÃ
S DO AMJG

INSTALAÃ‡Ã•ES DA USINA DE TRATAMENTO BIOGÃ
S DO AMJG

22

doweb.rio.rj.gov.br/imprimir.htm?id=112743&edi_id=2202

22/81

11/10/13

Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade

PERFURAÃ‡ÃƒO DE POÃ‡O PARA CAPTAÃ‡ÃƒO DE BIOGÃ
S DO AMJG

TRECHO DA REDE DE CAPTAÃ‡ÃƒO DE BIOGÃ
S NO AMJG
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VISTA DA INSTALAÃ‡ÃƒO DA REDE DE CAPTAÃ‡ÃƒO DE BIOGÃ
S DO AMJG

Numa segunda f ase, prev ista para o 2Âº semestre de 2013, o biogÃ¡s serÃ¡ utilizado pela
Ref inaria de Duque de Caxias - REDUC como substituto energÃ©tico do gÃ¡s natural, apÃ³s
passar por uma complexa unidade de purif icaÃ§Ã£o.

UNIDADE DE PURIFICAÃ‡ÃƒO DE BIOGÃ
S DO AMJG
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PROJEÃ‡ÃƒO DO TRAÃ‡ADO DO GASODUTO DE FORNECIMENTO DE BIOGAS PURIFICADO PARA A REDUC (EM IMPLANTAÃ‡ÃƒO)

O sistema de exploraÃ§Ã£o do biogÃ¡s insere-se no Mecanismo de Desenv olv imento Limpo
â€“MDL

â€“prev isto no Protocolo de Quioto, que permite a v enda dos crÃ©ditos de carbono

decorrentes das reduÃ§Ãµes de emissÃµes de gases de ef eito estuf a para a atmosf era.
Segundo o contrato de concessÃ£o f irmado com o ConsÃ³rcio Nov o Gramacho
responsÃ¡v el pela operaÃ§Ã£o do AMJG, 36% dos ganhos com a v enda dos crÃ©ditos de
carbono serÃ£o rev ertidos, em partes iguais, Ã COMLURB e Ã Pref eitura de Duque de
Caxias, que administrarÃ¡ sua parcela atrav Ã©s de um f undo para recuperaÃ§Ã£o do bairro
de Jardim Gramacho.
A entrada em operaÃ§Ã£o do CTR-Rio, o que permitiu a desativ aÃ§Ã£o do AMJG,
f oi uma das principais medidas adotadas pela Pref eitura para cumprimento das metas
de reduÃ§Ã£o dos GEE def inidas pela Lei Municipal nÂº 5.248/2011.
O projeto traz ainda uma inÃ©dita v isÃ£o social, atrav Ã©s da criaÃ§Ã£o de um Fundo de
ParticipaÃ§Ã£o dos Catadores no v alor anual de R$ 1.588.524,71 pelos prÃ³ximos 15 anos,
para capacitaÃ§Ã£o dos catadores a nov as tÃ©cnicas de reciclagem de resÃ
duos, apÃ³s o
encerramento do Aterro, ou a sua requalif icaÃ§Ã£o prof issional. Entretanto acordo f irmado
pelas representaÃ§Ãµes dos catadores e o Gov erno Municipal, por ocasiÃ£o do
encerramento do AMJG, lev aram ao pagamento, Ã v ista, do v alor de R$ 14.000,00 para
cada um dos 1709 catadores cadastrados, em ativ idade ou nÃ£o.
3.4.3 Aterro de GericinÃ³

â€“
EM FASE DE DESATIVAÃ‡ÃƒO
25
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O Aterro de GericinÃ³, hoje denominado Centro de Tratamento de ResÃ
duos

â€“CTR-

GericinÃ³, localizado em Bangu, tambÃ©m sof reu uma sÃ©ria de interdiÃ§Ãµes que o
transf ormaram num aterro controlado, operado em moldes sanitÃ¡rios e ambientais
adequados, e recebeu, complementarmente em 2011, a mÃ©dia diÃ¡ria de 2.618
toneladas. Este aterro, licenciado pelo Ã³rgÃ£o ambiental competente, encontra-se em
f ase f inal de sua v ida Ãºtil, tendo sido prev ista a adoÃ§Ã£o de cinturÃ£o arbÃ³reo em quase
todo seu entorno. O CTR - GericinÃ³ ocupa Ã¡rea de 355.000 mÂ², conf orme f oto a seguir.

VISTA AÃ‰REA DO CTR -GericinÃ³

â€“Ã
REA DE 355.000 mÂ²

Foi projetada uma cÃ©lula construÃ
da de acordo com a legislaÃ§Ã£o em v igor de aterros
sanitÃ¡rios, dotada de sistemas de impermeabilizaÃ§Ã£o inf erior, coleta de percolado e
captaÃ§Ã£o de gÃ¡s. Sua operaÃ§Ã£o permitirÃ¡ o atendimento a situaÃ§Ãµes de emergÃªncia ou a
disposiÃ§Ã£o de resÃ
duos inertes.
Dentro das instalaÃ§Ãµes do CTR-GericinÃ³ f oi licenciada uma unidade de incineraÃ§Ã£o de
resÃ
duos de serv iÃ§os de saÃºde gerados pela rede hospitalar municipal, com capacidade
de 200 kg/dia.
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CTR

DE

GERICINÃ“

â€“

APLICAÃ‡ÃƒO

DE

MANTA

E

SISTEMA

DE

DRENAGEM

â€“

AMPLIAÃ‡ÃƒO

DO

ATERRO

VISTA GERAL DO INCINERADOR DE RESÃ
DUOS DE SERVIÃ‡OS DE SAÃšDE, NA Ã
REA DO ATERRO DE GERICINÃ“

3.5 IdentificaÃ§Ã£o dos passivos ambientais
O municÃ
pio do Rio de Janeiro, atrav Ã©s de seus Ã³rgÃ£os competentes, dev erÃ¡ identif icar
atÃ© f inal de 2016, os seus ev entuais passiv os ambientais relacionados aos resÃ
duos
sÃ³lidos, e propor, apÃ³s diagnÃ³stico, as medidas saneadoras cabÃ
v eis a serem
executadas pelo autor, quando identif icado.
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Os antigos v azadouros utilizados pelo municÃ
pio para a disposiÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos a
partir da dÃ©cada de 70 passaram por processos de desativ aÃ§Ã£o; por processos de
remediaÃ§Ã£o e posterior. Essas Ã¡reas constituem passiv o ambiental controlado e
monitorado.

3.6 Base legal dos procedimentos operacionais
Os procedimentos operacionais adotados nos serv iÃ§os de limpeza urbana encontram-se
def inidos nas Leis Municipais nÂº 3.273/2001 e nÂº 4.969/2008, no Decreto Municipal nÂº
21.305/2002, e nas instruÃ§Ãµes e normas internas da COMLURB.
Ã‰ de ressaltar a P ortaria â€œNâ€
COMLURB nÂº 010, de 01/12/2011 que estabelece as
diretrizes para o credenciamento de pessoas f Ã
s icas e jurÃ
dicas que desejam prestar
serv iÃ§os de coleta e remoÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos especiais a exemplo do Programa
CaÃ§amba Legal que regulariza as caÃ§ambas de entulho estacionÃ¡rias.

3.7 CÃ¡lculo dos custos e forma de cobranÃ§a da prestaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos
de limpeza urbana e de manejo de resÃ
d uos sÃ³lidos
O cÃ¡lculo do custo dos serv iÃ§os de limpeza urbana serÃ¡ ef etuado com base nas rubricas
contÃ¡beis da COMLURB a eles v inculadas.
O serv iÃ§o de coleta domiciliar do lixo, f raÃ§Ã£o div isÃ
v el dos serv iÃ§os de limpeza urbana, Ã©
custeado pela Taxa de Coleta Domiciliar do Lixo, nos termos da Lei Municipal nÂº 2.687,
de 27/11/1998.
Quanto Ã f raÃ§Ã£o nÃ£o div isÃ
v el dos serv iÃ§os, tais como a coleta, transf erÃªncia e
destinaÃ§Ã£o do lixo pÃºblico, a mesma Ã© custeada por outros tributos municipais.

3.8 Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviÃ§os pÃºblicos de
limpeza urbana e de manejo de resÃ
d uos sÃ³lidos
O Ã
ndice de Qualidade de Aterros de ResÃ
duos

â€“IQR de 2011, ref erente Ã disposiÃ§Ã£o

f inal dos resÃ
duos da cidade nos Aterros de Gramacho e de GericinÃ³, f oi de 6,74
(Ref erÃªncia Plano Plurianual 2009-2012).
Como Indicadores serÃ£o utilizados os indicadores do Sistema Nacional de Inf ormaÃ§Ãµes
sobre Saneamento - SNIS, cujas inf ormaÃ§Ãµes bÃ¡sicas sÃ£o regularmente f ornecidas pela
PCRJ/SECONSERVA/COMLURB

ao MinistÃ©rio das Cidades, encarregado da

compilaÃ§Ã£o das mesmas e da apresentaÃ§Ã£o dos resultados dev idamente tabulados, em
carÃ¡ter nacional.
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A relaÃ§Ã£o dos principais indicadores encontra-se no Quadro V a seguir.

QUADRO V
PRINCIPAIS INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL DOS
SERVIÃ‡OS PÃšBLICOS DE LIMPEZA URBANA E
DE MANEJO DE RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS
DEFINIÃ‡ÃƒO DO INDICADOR

EXPRESSO EM

COMENTÃ
RIOS

IncidÃªncia das despesas com o manejo de RSU nas despesas
correntes da prefeitura:
I

----------------------------

0 1

despesa total da prefeitura com manejo de RSU

%

despesa corrente total da Prefeitura

Despesa per capita com manejo de RSU em relaÃ§Ã£o Ã populaÃ§Ã£o
urbana:
I

Estimativa de populaÃ§Ã£o urbana realizada pelo SNIS.

0 2

R$ / habitante
despesa total da prefeitura com manejo de RSU
populaÃ§Ã£o urbana

Taxa de cobertura do serviÃ§o de coleta de RDO em relaÃ§Ã£o Ã
populaÃ§Ã£o urbana
I

%

0 3

Estimativa de populaÃ§Ã£o urbana realizada pelo SNIS.

populaÃ§Ã£o atendida declarada
populaÃ§Ã£o urbana

Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relaÃ§Ã£o Ã populaÃ§Ã£o
urbana:
I

kg / habitante / dia

0 4

Este indicador teve sua equaÃ§Ã£o alterada a partir do
DiagnÃ³stico RS 2007 com a inclusÃ£o das quantidades
coletadas por cooperativas ou associaÃ§Ãµes de catadores
e outros executores.

coletada RDO de total quantidade
declarada atendida populaÃ§Ã£o

Custo unitÃ¡rio mÃ©dio do serviÃ§o de coleta (RDO + RPU):

I

Considerada a soma das despesas da Prefeitura ou SLU
com as despesas com empresas contratadas. Este

_ _despesa total da prefeitura com serviÃ§o de coleta___
( quantidade coletada por (prefeitura, empresa contratada,
cooperativa./associaÃ§Ã£o de catadores)
0 5

R$ / tonelada

indicador teve sua equaÃ§Ã£o alterada a partir do
DiagnÃ³stico ResÃ
duos SÃ³lidos 2007 com a inclusÃ£o da
quantidade coletada por cooperativa / associaÃ§Ã£o de
catadores. Nas ediÃ§Ãµes anteriores do DiagnÃ³stico as
despesas com tais entidades jÃ¡ eram computadas na
prefeitura.

Massa recuperada per capita de materiais reciclÃ¡veis (exceto matÃ©ria
orgÃ¢nica e rejeitos) em relaÃ§Ã£o Ã populaÃ§Ã£o urbana:
I

kg/habitantes/ano
0 6

quantidade. total de materiais reciclÃ¡veis recuperados

Estimativa de populaÃ§Ã£o urbana realizada pelo SNIS.

__________ (exceto mat. orgÃ¢nica e rejeitos)_____
populaÃ§Ã£o urbana

I

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgÃ¢nica)
em relaÃ§Ã£o Ã quantidade total coletada de resÃ
duos sÃ³lidos
domÃ©sticos:
0 7

%

----------------------------

quantidade total de material recolhida pela coleta seletiva
___________ _(exceto mat. orgÃ¢nica)
_________
quantidade total coletada de resÃ
duos sÃ³lidos
domÃ©sticos (RDO)

I

Custo unitÃ¡rio mÃ©dio do serviÃ§o de varriÃ§Ã£o (Prefeitura + empresas
contratadas):

----------------------------

0 8

R$ / km
__despesa total da prefeitura com serviÃ§o de varriÃ§Ã£o_
extensÃ£o total de sarjeta varrida

Produtividade mÃ©dia dos varredores (Prefeitura + empresas
contratadas):
I

0 9

_________extensÃ£o total de sarjeta varrida___________

km/empregado /dia

Calculado somente para aqueles que nÃ£o tiveram
varriÃ§Ã£o mecÃ¢nica.

(quantidade total de varredores x quantidade de dias Ãºteis por ano =
313)
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Legenda:
RDO = ResÃ
duos Dom iciliar es
RPU = ResÃ
duos PÃºblicos
RSU = ResÃ
duos SÃ³lidos Ur banos
SLU = Ser viÃ§o de Lim peza Ur bana
SNIS = Sistem a Nacional de Infor m aÃ§Ãµes sobr e Saneam ento

4. POLÃ
TICAS ADOTADAS PARA REDUÃ‡ÃƒO, REUTILIZAÃ‡ÃƒO, COLETA SELETIVA
E RECICLAGEM DE RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS

4.1 ResÃ
d uos da ConstruÃ§Ã£o Civil - RCC
AtÃ© o encerramento do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho estes resÃ
duos v inham
sendo depositados na Ã
rea de Transbordo e Triagem - ATT das MissÃµes e
reaprov eitados na pav imentaÃ§Ã£o das pistas e praÃ§as de operaÃ§Ã£o do aterro, no
recobrimento dos resÃ
duos dispostos, no niv elamento e na conserv aÃ§Ã£o de suas v ias de
acesso, resultando numa economia de recursos naturais e menor impacto ambiental
pela reduÃ§Ã£o da demanda de agregados naturais necessÃ¡ria para a ref erida operaÃ§Ã£o.
Para maiores quantidades de RCC de responsabilidade do gerador, enquadrado como
gerador de lixo extraordinÃ¡rio (Grande gerador de RCC Ã© aquele que gera v olume
superior a 2 mÂ³/semana de acordo com o inciso VII, artigo 3Âº do Decreto Municipal nÂº
27.078/2006), a SMAC disponibiliza, em seu site, listagem de empresas licenciadas para
o benef iciamento ou destinaÃ§Ã£o f inal ambientalmente adequada.
Para a remoÃ§Ã£o de RCC de pequenas obras residenciais, desde que os resÃ
duos
estejam acondicionados em sacos plÃ¡sticos de 20 litros, pode ser solicitado o apoio do
municÃ
pio no seu recolhimento.
A partir da publicaÃ§Ã£o do Decreto Municipal nÂº 33.971, 13/06/2011, f oi estabelecida a
obrigatoriedade de utilizaÃ§Ã£o de agregados reciclados de resÃ
duos da construÃ§Ã£o civ il
nas obras da administraÃ§Ã£o pÃºblica municipal, objetiv ando f ortalecer a cadeia produtiv a
da reciclagem alÃ©m dos benef Ã
c ios elencados anteriormente.
Neste sentido a ResoluÃ§Ã£o SMAC nÂº 479/2011 estabelece o licenciamento ambiental
simplif icado e prioritÃ¡rio para as ativ idades de benef iciamento de resÃ
duos.
A recente ResoluÃ§Ã£o SMAC nÂº 519/12 estabelece que os Planos de Gerenciamento de
RCC â€“PGRCC dev erÃ£o ser elaborados de f orma a priv ilegiar as alternativ as de
reaprov eitamento e de reciclagem de RCC na prÃ³pria obra ou em unidades de
benef iciamento dev idamente licenciadas.
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4.2 Composto OrgÃ¢nico
A COMLURB produz na Usina do Caju o composto orgÃ¢nico FERTILURB a partir da
f raÃ§Ã£o orgÃ¢nica do lixo prov eniente da Usina de Reciclagem existente na mesma Ã¡rea.
Este produto v em sendo largamente empregado nas aÃ§Ãµes de ref lorestamento na
Cidade, dentro do Programa de Ref lorestamento e Preserv aÃ§Ã£o de Encostas do
MunicÃ
pio, e o restante Ã© comercializado. Grandes geradores do ramo de
hortif rutigranjeiros contribuem com resÃ
duos orgÃ¢nicos compostÃ¡v eis diretamente para a
produÃ§Ã£o da Usina do Caju.
A iniciativ a ambientalmente correta da Pref eitura, numa parceria entre a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Conserv aÃ§Ã£o e Serv iÃ§os
PÃºblicos e a COMLURB, tem contribuÃ
do para economizar recursos com transporte,
aumentar a v ida Ãºtil dos aterros e ev itar emissÃµes de gases de ef eito estuf a
responsÃ¡v eis pelo aquecimento global.
A exigÃªncia de encaminhamento f uturo de apenas rejeitos aos aterros sanitÃ¡rios,
conf orme preconiza a PNRS, aponta para a identif icaÃ§Ã£o de alternativ as de tratamento
da parcela orgÃ¢nica do lixo, que poderÃ¡ ser atrav Ã©s de unidades descentralizadas de
compostagem, ou de biodigestores com aprov eitamento energÃ©tico, entre outras.
No caso de produÃ§Ã£o de composto dev erÃ¡ ser garantida a sua utilizaÃ§Ã£o para os
div ersos f ins (paisagÃ
s tico, f lorestal e agrÃ
c ola) com aumento da v ida Ãºtil do aterro do
CTR-Rio, em SeropÃ©dica.

USINA DE COMPOSTAGEM DO CAJU

â€“LEIRAS DE COMPOSTO PROCESSADO E PENEIRA VIBRATÃ“RIA
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4.3 Sistema de Coleta Seletiv a
A coleta seletiv a de materiais reciclÃ¡v eis, realizada porta a porta nos principais
logradouros de 41 dos 160 bairros do MunicÃ
pio, atingiu 7.797 toneladas em todo o ano
de 2011. Isto equiv ale a apenas 4 g por pessoa por dia.
Esses reciclÃ¡v eis sÃ£o encaminhados a cooperativ as e associaÃ§Ãµes de catadores
cadastradas pelo municÃ
pio, incluindo as cooperativ as que operam na Usina de Triagem
de IrajÃ¡, na Ã¡rea da COMLURB-Diretoria Oeste de Campo Grande e na Usina do Caju.
Esta ultima conta com 110 catadores cooperados. Estas cooperativ as f azem a triagem e
a segregaÃ§Ã£o dos div ersos tipos de materiais reciclÃ¡v eis, comercializando-os, direta ou
indiretamente para alimentar a indÃºstria de reciclagem.

TRIAGEM DE MATERIAL RECICLÃ
V EL DA COLETA SELETIVA

32

doweb.rio.rj.gov.br/imprimir.htm?id=112743&edi_id=2202

32/81

11/10/13

Empresa Municipal de Artes Gráficas - Imprensa da Cidade

4.4 AmpliaÃ§Ã£o da Coleta Seletiva da Cidade
O Programa de AmpliaÃ§Ã£o da Coleta Seletiv a da Cidade objetiv a estender os serv iÃ§os a
todos os 160 bairros da Cidade, promov endo a inclusÃ£o social e produtiv a de atÃ© 1.500
catadores de materiais reciclÃ¡v eis e garantindo o reaprov eitamento de 5% dos materiais
potencialmente reciclÃ¡v eis presentes no lixo domiciliar. Para v iabilizar o Programa f oi
assinado um Contrato, em dezembro de 2010, entre a Pref eitura do Rio de Janeiro e o
BNDES env olv endo recursos da ordem 52 milhÃµes. A coleta dos materiais reciclÃ¡v eis
das residÃªncias serÃ¡ realizada duas vezes por semana, â€œin doorâ€
, de forma a impedir o
acesso da populaÃ§Ã£o de rua aos materiais segregados pela populaÃ§Ã£o.
O Programa compreende a construÃ§Ã£o de ao todo seis Centrais de Triagem, trÃªs com
capacidade de processar 30 t/dia, absorv endo a mÃ£o de obra de atÃ© 300 catadores,
localizadas nos bairros do Centro, Bangu e Campo Grande. As trÃªs restantes serÃ£o
implantadas nos bairros da Penha, IrajÃ¡ e Vargem Pequena e processarÃ£o 20 t/dia,
atendendo, cada uma, atÃ© 200 catadores.

As Centrais de Triagem serÃ£o construÃ
das e equipadas com recursos do BNDES que
tambÃ©m custearÃ¡ os P rojetos de â€œCapacitaÃ§Ã£o e Apoio na AutogestÃ£o das novas
Cooperativas que ocuparÃ£o as Centrais de Triagemâ€œ e de â€œDivulgaÃ§Ã£o d

o Projeto e

ConscientizaÃ§Ã£o da P opulaÃ§Ã£oâ€œ.
O P rojeto de â€œDivulgaÃ§Ã£o da Coleta Seletiva e ConscientizaÃ§Ã£o da P opulaÃ§Ã£oâ€
estÃ£o
prev istas campanhas de educaÃ§Ã£o ambiental; aÃ§Ãµes nas escolas; aÃ§Ãµes v oltadas para
condomÃ
nios, associaÃ§Ãµes de moradores, sÃ
ndicos e sindicato de porteiros; mÃ
dia
exterior (outdoors; cinemas de bairro; mobiliÃ¡rio urbano; busdoor e banners no metrÃ´,
superv ia; TVs aberta e f echada; rev istas e jornais; internet, etc.); alÃ©m da realizaÃ§Ã£o de
ev entos.
Ã€ Pref eitura caberÃ¡ a cessÃ£o das Ã¡reas das Centrais pelo perÃ
odo de dez anos,
renov Ã¡v eis por igual perÃ
odo, alÃ©m da ampliaÃ§Ã£o da f rota de caminhÃµes de coleta
seletiv a, com a guarniÃ§Ã£o necessÃ¡ria, para estender o serv iÃ§o de f orma adequada a
todas as ruas de todos os bairros da Cidade.
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PERSPECTIVA DA CENTRAL DE TRIAGEM DE IRAJÃ

Contrato BNDES - Prefeitura do Rio

ImplantaÃ§Ã£o das 6 Centrais de T riagem

VALOR DOS SUBCRÃ‰ DITOS

R$ 9.155.541,00

CapacitaÃ§Ã£o de Catadores, Assessoria de GestÃ£o nas Centrais
de T riagem e apoio na comercializaÃ§Ã£o com a formaÃ§Ã£o de Rede

R$ 6.951.000,00

de ComercializaÃ§Ã£o

DivulgaÃ§Ã£o do Programa de Coleta Seletiva no MunicÃ
pio

R$ 4.840.000,00

Melhoria da estrutura produtiva e de comercializaÃ§Ã£o de

R$ 1.000.000,00

cooperativas de catadores de materiais reciclÃ¡veis

RegularizaÃ§Ã£o documental e ambiental das Cooperativas de
Catadores que mantiveram seus nÃºcleos fora das Centrais de

R$ 240.000,00

T riagem

TOTAL

R$ 22.186.541,00
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EstÃ£o prev istas para entrar em operaÃ§Ã£o no decorrer de 2012, as Centrais de Triagem
de IrajÃ¡ e do Centro. As outras quatro entrarÃ£o em operaÃ§Ã£o no decorrer de 2013.

4.5 DesoneraÃ§Ã£o da cadeia produtiva da reciclagem
A CÃ¢mara TÃ©cnica de ResÃ
duos SÃ³lidos do CONSEMAC

â€“Conselho Municipal de Meio

Ambiente elaborou proposta de isenÃ§Ã£o de IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano
para as empresas destinadas ao benef iciamento/reaprov eitamento de materiais
reciclÃ¡v eis prov enientes do lixo gerado na Cidade, como f orma de desonerar a cadeia
produtiv a da reciclagem como tambÃ©m f omentar a implantaÃ§Ã£o de indÃºstrias no
municÃ
pio do Rio de Janeiro. A proposta de Lei, redigida com o apoio da Secretaria
Municipal de Fazenda, apresentada e aprov ada na ReuniÃ£o OrdinÃ¡ria do CONSEMAC
de 12/06/2012, f oi submetida ao Pref eito para posterior env io de mensagem do Poder
Executiv o ao Poder Legislativ o.

4.6 ValorizaÃ§Ã£o de resÃ
d uos sÃ³lidos
O CONSEMAC, atrav Ã©s da CÃ¢mara Setorial Permanente de ResÃ
duos, coordenada pela
SMAC, tem proposto medidas de aÃ§Ã£o e incentiv os f iscais para f omentar a cadeia
produtiv a da reciclagem. A obrigatoriedade de uso de artef atos reciclados de resÃ
duos
da construÃ§Ã£o civ il em obras da administraÃ§Ã£o pÃºblica municipal, a utilizaÃ§Ã£o de
misturas asf Ã¡lticas contendo borracha de pneumÃ¡ticos inserv Ã
v eis na pav imentaÃ§Ã£o de
v ias e rodov ias municipais, incentiv o ao reaprov eitamento de cascas de coco v erde, sÃ£o
alguns exemplos destes mecanismos propostos.
A existÃªncia de itens de serv iÃ§o com materiais reciclÃ¡v eis no CatÃ¡logo de Serv iÃ§os e Obras
de Engenharia - SCO da Secretaria Municipal de Obras, como: BP 05.10.0100 (base de
agregados reciclados de resÃ
duos da construÃ§Ã£o civ il); BP 05.10.0500 (sub-base, e ref orÃ§o
de agregados reciclados, de resÃ
duos da construÃ§Ã£o civ il), sÃ£o exemplos de iniciativ as para
o f omento da v alorizaÃ§Ã£o de resÃ
duos.
Recentemente f oi estabelecida a obrigatoriedade da utilizaÃ§Ã£o de agregados reciclados,
oriundos de resÃ
duos da construÃ§Ã£o civ il - RCC em obras e serv iÃ§os de engenharia
realizados pelo municÃ
pio, conf orme Decreto nÂº 33.971, de 13.06.11.

Da mesma f orma, a Secretaria Municipal de Obras, apÃ³s o Decreto Municipal nÂº
â€œobrigatoriedade de utilizaÃ§Ã£o de misturas asfÃ¡lticas
34.873/2011, que estabelece a
contendo borracha de pneus inserv Ã
v eis na pav imentaÃ§Ã£o das v ias expressas e rodov ias
no MunicÃ
p ioâ€
, tem reaproveitado, mensalmente, 15.600 p

neus inserv Ã
v eis. Isto equiv ale

a 78 toneladas de borracha que deixam de ser lanÃ§adas no meio ambiente. A Pref eitura
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consome atualmente cerca de 520 toneladas de asf alto borracha contendo 15 % de
borracha de pneus que necessitam de descarte adequado (f onte SMO).
Buscando identif icar alternativ a de destinaÃ§Ã£o para os resÃ
duos de poda da arborizaÃ§Ã£o
municipal, da ordem de 40 t/dia, constituÃ
do de material v olumoso, de dif Ã
c il
compactaÃ§Ã£o e de caracterÃ
s ticas de decomposiÃ§Ã£o dif erenciada, estÃ£o sendo
estudadas, em parceria com empresas do ramo, as mais apropriadas alternativ as,
tÃ©cnica e ambientalmente v iÃ¡v eis, para seu reaprov eitamento. Desse modo ao ev itar o
seu encaminhamento para disposiÃ§Ã£o em aterros, estaremos nÃ£o sÃ³ garantindo o
aumento da v ida Ãºtil dos mesmos, bem como f omentando seu aprov eitamento como
f onte energÃ©tica ou como insumo para produÃ§Ã£o de composto orgÃ¢nico para f ins
agrÃ
c olas e f lorestais.
Outra aÃ§Ã£o da Pref eitura do RIO, no trecho de praias entre o Arpoador e o Leblon,
iniciada em janeiro de 2011, em articulaÃ§Ã£o com a SECONSERVA/COMLURB e
parceiros da iniciativ a priv ada, Ã© o PROJETO COCO ZERO. Atrav Ã©s desse projeto, a
Pref eitura estÃ¡ incentiv ando a cadeia produtiv a da reciclagem das cascas de coco,
como por exemplo: em f ibra tÃªxtil ou em div isÃ³rias e pisos industriais. O Projeto estÃ¡
tambÃ©m garantindo que as cascas de coco v erde tenham destinaÃ§Ã£o ambientalmente
adequada, cujo recolhimento, aproximadamente 1.000 toneladas deixaram de ser
encaminhadas aos aterros sanitÃ¡rios municipais. Encontra-se em v ias de concretizaÃ§Ã£o
o uso destas cascas na f abricaÃ§Ã£o do cepo das v assouras do serv iÃ§o de limpeza
urbana, bem como a f abricaÃ§Ã£o de coletores para utilizaÃ§Ã£o nos parques pÃºblicos.

4.7 Programas e aÃ§Ãµes para as cooperativas de catadores
O Programa de Coleta Seletiv a SolidÃ¡ria da Pref eitura, criado pelo Decreto Municipal nÂº
30.624/2009, destina atualmente materiais reciclÃ¡v eis, separados nas unidades da
administraÃ§Ã£o municipal, a cooperativ as e a associaÃ§Ãµes de catadores, com
perspectiv as de ampliaÃ§Ã£o da mesma, com a ampliaÃ§Ã£o desta prÃ¡tica nos demais
prÃ³prios municipais.
O Programa de AmpliaÃ§Ã£o da Coleta Seletiv a da Cidade, em implantaÃ§Ã£o, f ruto de
parceria entre a Pref eitura da cidade do Rio de Janeiro e o BNDES, contou desde o
inÃ
c io de seu desenv olv imento com ampla participaÃ§Ã£o de catadores, representantes de
cooperativ as e de associaÃ§Ãµes de catadores, e respectiv as lideranÃ§as, que puderam
opinar atrav Ã©s de um canal de comunicaÃ§Ã£o estabelecido pelo MunicÃ
pio e pela Ã¡rea de
inclusÃ£o social do BNDES.
Os catadores participaram de v Ã¡rias reuniÃµes e encontros onde f oram discutidos os
dif erentes subprojetos do programa, como: o projeto das Centrais de Triagem, os
equipamentos a serem utilizados nas Centrais, os caminhÃµes a serem usados na coleta
seletiv a residencial de f orma a garantir a qualidade dos materiais, o projeto de
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identidade v isual, entre outras ativ idades, de f orma a mantÃª-los inf ormados e integrados
na implantaÃ§Ã£o do projeto.
No ref erido Programa de AmpliaÃ§Ã£o da Coleta Seletiv a estÃ¡ prev ista extensa
capacitaÃ§Ã£o dos catadores para a autogestÃ£o das Centrais de Triagem, incluindo a
gestÃ£o f inanceira e contÃ¡bil, seguranÃ§a do trabalho e patrimonial, saÃºde ocupacional e
ambiental, mercado de materiais reciclÃ¡v eis e comercializaÃ§Ã£o em rede, dentre outras.

4.8 Programas e aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o ambiental
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em consonÃ¢ncia com o PMGIRS e em
cooperaÃ§Ã£o com as Secretarias de EducaÃ§Ã£o (SME) e de Conserv aÃ§Ã£o
(SECONSERVA), a COMLURB e demais Ã³rgÃ£os municipais, desenv olv erÃ£o os
programas e aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o ambiental v oltadas para a nÃ£o geraÃ§Ã£o, a reduÃ§Ã£o, a
reutilizaÃ§Ã£o e a reciclagem de resÃ
duos sÃ³lidos, podendo ser utilizados dif erentes meios
para a div ulgaÃ§Ã£o e conscientizaÃ§Ã£o (internet, TV, rÃ¡dios, dentre outros).
Os programas e aÃ§Ãµes de capacitaÃ§Ã£o serÃ£o planejados e implementados em
consonÃ¢ncia com a legislaÃ§Ã£o v igente e com o PMGIRS, cabendo como aÃ§Ã£o inicial de
capacitaÃ§Ã£o a div ulgaÃ§Ã£o contextualizada do ref erido Plano junto a gestores municipais
e atores relev antes, tais como os setores econÃ´micos af etados pela logÃ
s tica rev ersa,
entre outros.
O Programa de AmpliaÃ§Ã£o da Coleta Seletiv a da Cidade tambÃ©m inclui a realizaÃ§Ã£o de
campanhas de educaÃ§Ã£o ambiental e sensibilizaÃ§Ã£o da populaÃ§Ã£o conf orme descrito no
item 4.4, do PMGIRS cuja nov a redaÃ§Ã£o consta do item anterior.

4.9 AÃ§Ãµes para a participaÃ§Ã£o da sociedade civil organizada
A articulaÃ§Ã£o promov ida pelo CONSEMAC com a sociedade civ il organizada e ainda a
atuaÃ§Ã£o da CÃ¢mara TÃ©cnica Permanente de ResÃ
duos SÃ³lidos - CSPRS, inclusiv e as
sugestÃµes de instrumentos legais e normativ os encaminhados pelo CONSEMAC,
relativ os Ã gestÃ£o de resÃ
duos sÃ³lidos, constituem f ormas de articulaÃ§Ã£o entre o poder
pÃºblico local e setores organizados da sociedade.

4.10 Programas e aÃ§Ãµes para as comunidades
A Pref eitura v em atuando de f orma dif erenciada nas questÃµes de resÃ
duos sÃ³lidos
gerados nas comunidades, atrav Ã©s da articulaÃ§Ã£o com os Ã³rgÃ£os gestores municipais
env olv idos e com as lideranÃ§as comunitÃ¡rias, def inindo nov os acessos e locais para a
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concentraÃ§Ã£o de coletores de f orma a f acilitar nÃ£o apenas o depÃ³sito de lixo pelos
moradores como tambÃ©m o recolhimento do mesmo pelos caminhÃµes do serv iÃ§o pÃºblico
de limpeza, e melhorar o serv iÃ§o de coleta, minimizando a disposiÃ§Ã£o inadequada.
Nas comunidades com Unidades com PolÃ
c ia Pacif icadora

â€“UPPs, as parcerias entre a

SMAC, SECONSERVA, IPP, SMH, SMAS, dentre outros Ã³rgÃ£os da administraÃ§Ã£o
municipal, empresas priv adas e ONGs, v em f ortalecendo a implantaÃ§Ã£o do Programa
Alternativ o de Coleta Seletiv a, atrav Ã©s de ecopontos, com a participaÃ§Ã£o de moradores
das prÃ³prias comunidades. Este programa permite a geraÃ§Ã£o de trabalho e renda para
os moradores que se env olv am nas ativ idades de coleta e v enda dos reciclÃ¡v eis. Em
algumas comunidades este programa conta tambÃ©m com a participaÃ§Ã£o do Estado
atrav Ã©s da SEA â€“Secretaria de Estado e de Ambiente.
Como exemplo de iniciativ as em parceria com o setor priv ado, destaca-se o projeto
desenv olv ido com a concessionÃ¡ria de energia elÃ©trica do municÃ
pio - LIGHT Recicla

â€“

que v em sendo implantado em comunidades. Este Programa benef icia todas as f amÃ
lias
que aderem ao projeto e trocam seus reciclÃ¡v eis por abatimento no v alor da conta de luz
mensal.

5. RESÃ
D UOS SUJEITOS A PLANO DE GERENCIAMENTO ESPECÃ
F ICO

Com a entrada em vigor da lei municipal de â€œGestÃ£o Integrada de ResÃ
d uos SÃ³lidosâ€
em
2008, seguida da lei f ederal em 2010, passou a ser exigida a elaboraÃ§Ã£o de Plano de
â€“PGE para os geradores de determinados resÃ
duos.
Gerenciamento EspecÃ
f ico
Segundo a lei f ederal, o PGE atenderÃ¡ ao disposto no PGIRS do municÃ
pio, sem
prejuÃ
zo das normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, e
demais legislaÃ§Ãµes af ins dos nÃ
v eis f ederal, estadual e municipal.
Assim, de acordo com o Art.6Âº, inciso V e VII, da Lei Municipal nÂº 4.969/2008 combinado
com o Art. 20 da Lei Federal nÂº 12.305/2010, estÃ£o sujeitos Ã elaboraÃ§Ã£o de Planos de
Gerenciamento EspecÃ
f ico, os geradores dos resÃ
duos sÃ³lidos especif icados a seguir,
incluindo os estabelecimentos comerciais e de prestaÃ§Ã£o de serv iÃ§o:
ïƒ˜ ResÃ
duos dos serv iÃ§os pÃºblicos de abastecimento de Ã¡gua potÃ¡v el,
esgotamento sanitÃ¡rio e drenagem de Ã¡guas pluv iais;
ïƒ˜ ResÃ
duos industriais: os gerados nos processos produtiv os e instalaÃ§Ãµes
industriais;
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ïƒ˜ ResÃ
duos de Serv iÃ§os de SaÃºde

â€“RSS: os gerados nos serv iÃ§os de

saÃºde, conf orme def inido em regulamento ou em normas estabelecidas
pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e do SNVS;
ïƒ˜ ResÃ
duos de mineraÃ§Ã£o: os gerados na ativ idade de pesquisa, extraÃ§Ã£o
ou benef iciamento de minÃ©rios;
ïƒ˜ ResÃ
duos perigosos, e nÃ£o perigosos cujo v olume de geraÃ§Ã£o seja
superior a 120 litros/dia, ou outro limite que v enha a ser f ixado pelo poder
pÃºblico municipal;
ïƒ˜ ResÃ
duos da ConstruÃ§Ã£o Civ il

â€“RCC, nos termos do Decreto Municipal nÂº

27.078/2006 ou de normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA;
ïƒ˜ ResÃ
duos de serv iÃ§o de transporte: portos, aeroportos, terminais
alf andegÃ¡rios, rodov ias, f errov ias e passagem de f ronteira, nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e, se
couber, do SNVS;
ïƒ˜ ResÃ
duos agrossilv opastoris, se exigido pelo Ã³rgÃ£o competente do
SISNAMA, do SNVS ou do Sistema Ãšnico de AtenÃ§Ã£o Ã Sanidade
AgropecuÃ¡ria

â€“SUASA.

O conteÃºdo mÃ
nimo do PGE estÃ¡ expresso em ambas as leis de gestÃ£o integrada de
resÃ
duos (Â§ 5Âº e incisos do Art. 6Âº da Lei Municipal nÂº 4.969/2008, e incisos I a XI do Art. 21
da Lei Federal nÂº 12.305/2010).
Ã‰ indispensÃ¡v el a designaÃ§Ã£o de prof issional tÃ©cnico responsÃ¡v el dev idamente habilitado
para sua elaboraÃ§Ã£o, implementaÃ§Ã£o, operacionalizaÃ§Ã£o e monitoramento de todas as
etapas, bem como para o controle dos processos e da f orma de disposiÃ§Ã£o f inal
ambientalmente adequada dos rejeitos (Â§ 2Âº do Art. 6Âº da Lei Municipal nÂº 4.969/2008
combinado com o Art. 22 da Lei Federal nÂº 12.305/2010).
De acordo com a lei municipal citada (artigo 44), o Plano de Gerenciamento EspecÃ
f ico dev e
ser apresentado Ã Pref eitura dentro de seis meses, a contar da data de publicaÃ§Ã£o do Plano
de GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos do municÃ
pio do Rio de Janeiro.
A lei f ederal dispÃµe no artigo 24 que o PGE Ã© parte integrante do processo de licenciamento
ambiental do empreendimento ou ativ idade pelo Ã³rgÃ£o competente, sendo que nas
hipÃ³teses nÃ£o sujeitas ao licenciamento ambiental, a aprov aÃ§Ã£o do PGE caberÃ¡ a
autoridade municipal competente (Â§ 1Âº do artigo 24).
Ainda quando o licenciamento ambiental couber Ã s esf eras estadual e f ederal, Ã© assegurado
oitiv a do Ã³rgÃ£o municipal, em especial quanto Ã disposiÃ§Ã£o f inal ambientalmente adequada
de rejeitos (Â§ 2Âº do artigo 24 acima citado).
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Dessa f orma, conjugando-se as duas leis, adotar-se-Ã¡ os critÃ©rios do Quadro VI.

Q UADRO VI â€“ CRITÃ‰ RIOS PARA APRESENTAÃ‡ÃƒO DO PG E

EMP REENDIMENTO OU ATIVIDADE

P RAZO P ARA AP RESENTAÃ‡ÃƒO DO P GE

(i) dispensado de requerer licenÃ§a ambiental

Quando solicitado pelo Ã³rgÃ£o municipal ambiental

(ii) com licenÃ§a municipal ambiental vigente

Quando da renovaÃ§Ã£o da licenÃ§a municipal
ambiental ou quando for solicitado pelo Ã³rgÃ£o
municipal ambiental

(iii) em processo de licenciamento ambiental

Necessidade de apresentaÃ§Ã£o do P GE para
empreendimentos geradores de ResÃ
d uos de
ConstruÃ§Ã£o Civil - RCC que atendam os critÃ©rios
estabelecidos pela ResoluÃ§Ã£o SMAC nÂº 515/2012,
ou seus sucedÃ¢neos. Neste caso o P GE Ã©
denominado de P GRCC.
P ara as demais tipologias de resÃ
d uos, nÃ£o serÃ¡
exigido o P GE, a menos de situaÃ§Ãµes extremas, a
critÃ©rio do Ã³rgÃ£o licenciador municipal.
SerÃ£o elaboradas as regulamentaÃ§Ãµes necessÃ¡rias
para o enquadramento dos empreendimentos e
das atividades de acordo com o porte, a tipologia e
o quantitativo dos resÃ
d uos, dentre outras
caracterÃ
s ticas, a serem estabelecidas atravÃ©s de
resoluÃ§Ã£o especÃ
fica.

Nota: De acordo com o inciso II do Â§ 3Âº do artigo 21 da PNRS, serÃ£o estabelecidos em regulamento, para microempresas e
empresas de pequeno porte, os critÃ©rios e procedimentos simplificados para apresentaÃ§Ã£o dos respectivos PGEs.

A implementaÃ§Ã£o e a operacionalizaÃ§Ã£o dos Planos de Gerenciamento EspecÃ
f ico de
ResÃ
duos SÃ³lidos, quando couber, serÃ£o acompanhados e f iscalizados pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, em articulaÃ§Ã£o com os demais Ã³rgÃ£os af ins da
AdministraÃ§Ã£o Municipal, em especial a SECONSERVA e a COMLURB.
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6. SISTEMA DE LOGÃ
STICA REVERSA

Tanto a Lei Municipal nÂº 4.969/2008, em seu anexo, e a Lei Federal nÂº 12.305/2010 (Art.
3Âº, inciso XII) def inem a LogÃ
s tica Rev ersa como instrumento destinado a garantir o f luxo
de retorno dos resÃ
duos ao ciclo produtiv o, v iabilizando sua coleta e restituiÃ§Ã£o ao setor
empresarial (f abricantes, importadores), responsÃ¡v el por sua destinaÃ§Ã£o f inal
ambientalmente adequada.
De acordo com o Art. 33 da Lei Federal nÂº 12.305/2010, sÃ£o obrigados a estruturar e
implementar sistemas de logÃ
s tica rev ersa, mediante retorno dos produtos apÃ³s o uso pelo
consumidor, de f orma independente do serv iÃ§o pÃºblico de limpeza urbana e de manejo dos
resÃ
duos sÃ³lidos, os f abricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
(i) agrotÃ³xicos, seus resÃ
duos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem,
apÃ³s o uso, constitua resÃ
duo perigoso, observ adas as regras de gerenciamento de resÃ
duos
perigosos prev istas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do
SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas tÃ©cnicas;
(ii) pilhas e baterias;
(iii) pneus;
(iv ) Ã³leos lubrif icantes, seus resÃ
duos e embalagens;
(v ) lÃ¢mpadas f luorescentes, de v apor de sÃ³dio e mercÃºrio e de luz mista;
(v i) produtos eletroeletrÃ´nicos e seus componentes.
Conf orme prev isto no Â§ 1Âº do artigo 33 da lei f ederal, estÃ£o incluÃ
das na relaÃ§Ã£o acima, as
embalagens plÃ¡sticas, metÃ¡licas ou de v idro de produtos comercializados, bem como aos
demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensÃ£o do
impacto Ã saÃºde pÃºblica e ao meio ambiente dos resÃ
duos gerados.
JÃ¡ o Â§ 2Âº do mesmo artigo da lei f ederal estabelece que a def iniÃ§Ã£o dos produtos e
embalagens a que se ref ere o Â§ 1Âº considerarÃ¡ a v iabilidade tÃ©cnica e econÃ´mica da
logÃ
s tica rev ersa, bem como o grau e a extensÃ£o do impacto Ã saÃºde pÃºblica e ao meio
ambiente dos resÃ
duos gerados.
Atualmente, estÃ£o em andamento, sob a coordenaÃ§Ã£o do Gov erno Federal, as
discussÃµes sobre a elaboraÃ§Ã£o dos â€œacordos setoriaisâ€
e â€œtermos de compromissoâ€
para
implantaÃ§Ã£o da logÃ
s tica rev ersa dos v Ã¡rios resÃ
duos citados.
Dessa f orma os Ã³rgÃ£os da administraÃ§Ã£o pÃºblica estadual e municipal aguardam a
conclusÃ£o desses documentos para apoiarem as aÃ§Ãµes e passarem a exercer/executar
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sua parte de responsabilidade garantindo o f luxo dos resÃ
duos rev ersos para os
responsÃ¡v eis por seu tratamento e destinaÃ§Ã£o.

7. DIRETRIZES E METAS DA POLÃ
TICA MUNICIPAL DE GESTÃƒO INTEGRADA DE
RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS

7.1 Diretrizes

7.1.1- Garantir o cumprimento das medidas de controle estabelecidas quando do
encerramento do Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias,
ocorrido em junho de 2012, mantendo-as, pelo perÃ
odo mÃ
nimo de 15 (quinze) anos, a
exemplo do sistema de coleta e tratamento contÃ
nuo ou v enda do biogÃ¡s, do sistema de
tratamento do chorume coletado e do programa de monitoramento ambiental e
geotÃ©cnico do maciÃ§o de resÃ
duos dispostos;

7.1.2- Garantir o encerramento do Aterro Remediado de GericinÃ³, em Bangu, mantendo
em operaÃ§Ã£o os sistemas ambientais existentes, a exemplo do estabelecido para o
Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, e garantindo que a nov a cÃ©lula do Aterro de
GericinÃ³, construÃ
da nos moldes de um aterro sanitÃ¡rio, seja destinada exclusiv amente a
situaÃ§Ãµes de emergÃªncia ou Ã recepÃ§Ã£o de resÃ
duos inertes;

7.1.3- Implantar projetos de Mecanismo de Desenv olv imento Limpo onde aplicÃ¡v eis, de
modo a permitir a obtenÃ§Ã£o de recursos com a v enda de crÃ©ditos carbono, em
consonÃ¢ncia com o protocolo de Quioto e seus sucedÃ¢neos, com Ãªnf ase na
compostagem e recuperaÃ§Ã£o/aprov eitamento de gÃ¡s de aterro, como nos casos do
Centro de Compostagem, na Usina do Caju e do Aterro de GericinÃ³, em Bangu;

7.1.4- Garantir o cumprimento do Contrato nÂº 10.2.2030.1/10, assinado entre o BNDES
e o MunicÃ
pio do Rio de Janeiro, para ampliaÃ§Ã£o do Programa de Coleta Seletiv a da
Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com as metas de coleta de materiais reciclÃ¡v eis
prev istas, contribuindo para a geraÃ§Ã£o de trabalho e renda e garantindo a inclusÃ£o social
de catadores em ativ idade em toda a cidade;

7.1.5- Garantir o cumprimento do Programa de Coleta Seletiv a SolidÃ¡ria em todos os
prÃ©dios da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica Municipal, Escolas e Unidades de Serv iÃ§os de SaÃºde;
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7.1.6- Garantir que os projetos de prÃ©dios pÃºblicos municipais reserv em local adequado
para armazenamento temporÃ¡rio de materiais reciclÃ¡v eis compatÃ
v eis com a geraÃ§Ã£o
prev ista para os respectiv os usos,

de f orma a f acilitar os serv iÃ§os de coleta seletiv a da

municipalidade;

7.1.7- Apoiar a legalizaÃ§Ã£o, a organizaÃ§Ã£o e a capacitaÃ§Ã£o das AssociaÃ§Ãµes e
Cooperativ as de Catadores de Materiais ReciclÃ¡v eis, em especial aquelas que
participarem do Programa de Coleta Seletiv a do municÃ
pio;

7.1.8- Promov er a inclusÃ£o no Sistema de Custos de Obras / SCO-Rio do MunicÃ
pio, de
itens prov enientes das ativ idades e processos industriais de reciclagem de resÃ
duos, tais
como agregados reciclados de RCC, misturas asf Ã¡lticas contendo borracha de pneus
inserv Ã
v eis, composto orgÃ¢nico em obras de paisagismo e outros materiais decorrentes
de nov os processos e materiais aprov ados, v iabilizando assim o seu emprego nas obras
pÃºblicas diretas;

7.1.9- Garantir que as obras e serv iÃ§os de engenharia do MunicÃ
pio executados, direta
ou indiretamente pela administraÃ§Ã£o pÃºblica, utilizem agregados reciclados oriundos de
ResÃ
duos da ConstruÃ§Ã£o Civ il â€“RCC, quando os mesmos jÃ¡ constarem do SCO-RIO,
conf orme estabelecido n

o Decreto Municipal nâ—¦ 33.971 de 13 de junho de 2011

(ou outro

que o substitua).

Nos casos de geraÃ§Ã£o de v olumes - mov imento de terra e/ou de demoliÃ§Ã£o de
edif icaÃ§Ãµes (RCC classe A) - superior a 5.000 mÂ³, esses materiais dev erÃ£o ser,
pref erencialmente, processados no prÃ³prio canteiro de obras garantindo seu emprego
imediato na construÃ§Ã£o.

Caso nÃ£o haja Ã¡rea disponÃ
v el no local da obra, esses materiais dev erÃ£o ser
encaminhados, pref erencialmente, para benef iciamento em unidade externa,
dev idamente licenciada.
7.1.10- Exigir, no licenciamento ambiental, os Projetos de Gerenciamento de ResÃ
duos
da ConstruÃ§Ã£o Civ il â€“PGRCC sejam apresentados nas condiÃ§Ãµes determinadas pelos
Decretos Municipais nÂº 27.078/2006 e nÂº 33.971/2011 e da ResoluÃ§Ã£o SMAC 519/2012,
ou outros que os substituam;

7.1.11- Garantir a realizaÃ§Ã£o do Licenciamento Ambiental Simplif icado das ativ idades
benef iciadoras de materiais reciclÃ¡v eis nos termos da ResoluÃ§Ã£o SMAC nÂº 479/2010, de
f orma a assegurar o f ortalecimento da cadeia produtiv a da reciclagem;
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7.1.12- Promov er o desenv olv imento, atrav Ã©s de chamamentos pÃºblicos, de parcerias,
conv Ãªnios, protocolo de intenÃ§Ãµes com as mais div ersas entidades, univ ersidades,
instituiÃ§Ãµes de pesquisa, empresas, ONGs que se interessem e que possuam o dev ido
credenciamento ambiental para o melhor aprov eitamento dos dif erentes tipos de
resÃ
duos sÃ³lidos (poda da arborizaÃ§Ã£o pÃºblica, RCC, etc.) com v istas Ã sustentabilidade
ambiental e qualidade de v ida da populaÃ§Ã£o;

7.1.13 - Incentiv ar a implantaÃ§Ã£o de unidades de tratamento com recuperaÃ§Ã£o
energÃ©tica e de compostagem descentralizadas, regionalizadas, com capacidade
suf iciente para absorv er a maior parte dos resÃ
duos orgÃ¢nicos recolhidos pelo serv iÃ§o
municipal de coleta seletiv a e ainda aqueles originÃ¡rios dos grandes centros
comercializadores e consumidores de produtos orgÃ¢nicos, como centrais de
abastecimento, supermercados, hortif ruts, grandes hotÃ©is;
7.1.14- Fomentar a cadeia produtiv a da reciclagem atrav Ã©s da desoneraÃ§Ã£o de tributos
municipais aplicÃ¡v eis, agilizaÃ§Ã£o do processo de licenciamento ambiental, utilizaÃ§Ã£o nas
obras da administraÃ§Ã£o pÃºblica municipal produtos prov enientes da reciclagem de
resÃ
duos, dentre outras alternativ as;
7.1.15- Incentiv ar a adoÃ§Ã£o de alternativ as para tratamento de resÃ
duos que permitam o
seu reaprov eitamento, a reduÃ§Ã£o de v olume, minimizando a prÃ¡tica de disposiÃ§Ã£o em
aterros conv encionais;
7.1.16-

Incentiv ar aÃ§Ãµes de sensibilizaÃ§Ã£o v isando os 3Rs, as prÃ¡ticas sustentÃ¡v eis e o

consumo e a utilizaÃ§Ã£o sustentÃ¡v el dos recursos naturais e promov er a proteÃ§Ã£o e a
preserv aÃ§Ã£o do meio ambiente, em consonÃ¢ncia com o desenv olv imento sustentÃ¡v el;
7.1.17- Promov er campanhas inf ormativ as e educativ as sobre a produÃ§Ã£o e manuseio
de resÃ
duos sÃ³lidos e sobre os impactos negativ os que os resÃ
duos sÃ³lidos causam ao
meio ambiente, Ã saÃºde e Ã economia, objetiv ando garantir a reduÃ§Ã£o do v olume de lixo
pÃºblico e o sucesso na ampliaÃ§Ã£o da coleta seletiv a com a maior participaÃ§Ã£o da
populaÃ§Ã£o na correta segregaÃ§Ã£o de reciclÃ¡v eis;
7.1.18- Promov er, em consonÃ¢ncia com o PMGIRS e em articulaÃ§Ã£o com as Secretarias
de EducaÃ§Ã£o, de Meio Ambiente e de Conserv aÃ§Ã£o, a COMLURB e demais Ã³rgÃ£os
municipais, programas e aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o ambiental v oltadas para a nÃ£o geraÃ§Ã£o, a
reduÃ§Ã£o, a reutilizaÃ§Ã£o e a reciclagem de resÃ
duos sÃ³lidos, podendo ser utilizados
dif erentes meios para a div ulgaÃ§Ã£o e conscientizaÃ§Ã£o (internet, TV, rÃ¡dios, dentre
outros);
7.1.19- Garantir o diÃ¡logo metropolitano com os dif erentes atores: Ã³rgÃ£os estaduais e
municipais, entidades de classe, sociedade civ il organizada, ONGs, cooperativ as de
catadores e catadores independentes;
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7.1.20- Garantir o cumprimento, em conjunto com os demais Ã³rgÃ£os da administraÃ§Ã£o
municipal, do estabelecido neste Plano Municipal de GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos
SÃ³lidos - PMGIRS, mantendo sua atualizaÃ§Ã£o conf orme programaÃ§Ã£o prev ista;
7.1.21- Garantir a implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o do presente Plano Municipal de
GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos - PMGIRS, cabendo como aÃ§Ã£o inicial de
capacitaÃ§Ã£o a div ulgaÃ§Ã£o contextualizada do ref erido Plano junto a gestores municipais
e atores relev antes, tais como os setores econÃ´micos af etados pela logÃ
s tica rev ersa,
entre outros.

7.2 Metas atÃ© final dos anos de 2013, 2014, 2016 e 2020
METAS A SEREM ALCANÃ‡ADAS

Desenvolver e implantar projetos de
final,
ambientalmente
disposiÃ§Ã£o

AtÃ© final de

AtÃ© final de

AtÃ© final de

AtÃ© final de

2013

2014

2016

2020

100 % dos resÃ
d uos

___

100 % dos resÃ
d uos

100 % dos resÃ
d uos

sustentÃ¡veis, visando atingir o Ã
ndice
â€“

da Qualidade de Aterros de ResÃ
duos
IQR,

maior

ou

igual

correspondente

a

a

8,1,

condiÃ§Ãµes

adequadas atÃ© 2013, conforme consta
â€“2013 da
no Plano Plurianual 2010
PCRJ, adotando medidas preventivas e
corretivas para garantir a manutenÃ§Ã£o
do Ã
ndice acima do estabelecido

sÃ³lidos de

sÃ³lidos de

sÃ³lidos de

competÃªncia

competÃªncia

competÃªncia

municipal

municipal
encaminhados ao

encaminhados ao

CTR-Rio, em

CTR-Rio, em

CTR-Rio, em

SeropÃ©dica,

SeropÃ©dica,
garantido o IQR de

garantido o IQR de

seu aterro sanitÃ¡rio
maior ou igual a 8,1
ou outra disposiÃ§Ã£o

seu aterro sanitÃ¡rio
maior ou igual a 8,1
ou outra disposiÃ§Ã£o

___

equivalente

___

tenham

50% dos
resÃ
d uos gerados

atividades de poda da arborizaÃ§Ã£o
municipal

SeropÃ©dica,

garantido o IQR de
seu aterro sanitÃ¡rio
maior ou igual a 8,1
ou outra disposiÃ§Ã£o
equivalente

Garantir que os resÃ
duos gerados nas

municipal

encaminhados ao

equivalente

100% dos
resÃ
d uos gerados

destinaÃ§Ã£o

ambientalmente adequada, com Ãªnfase
compostagem
e
no
na

seu

aproveitamento energÃ©tico, desde que
alternativa
tÃ©cnica,
identificada
econÃ´mica e ambientalmente viÃ¡vel

___

Realizar o mapeamento das Ã¡reas

___

Realizar o

degradadas pela disposiÃ§Ã£o irregular

mapeamento das

de resÃ
duos sÃ³lidos urbanos, resÃ
duos

Ã¡reas degradadas

da construÃ§Ã£o civil - RCC, entre outros,

da Cidade

Promover a
recuperaÃ§Ã£o/reme
diaÃ§Ã£o das Ã¡reas
mapeadas

providenciando o encerramento do
vazamento
responsabilizando

irregular
o

e
autor

da

degradaÃ§Ã£o para recuperaÃ§Ã£o da Ã¡rea
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___

Garantir a utilizaÃ§Ã£o de agregados

___

reciclados de ResÃ
duos da ConstruÃ§Ã£o
â€“RCC em obras e serviÃ§os de
Civil

que

tÃ©cnica

e serviÃ§os de

executados
diretamente pela

diretamente pela administraÃ§Ã£o pÃºblica
desde

40 % dos RCC
gerados nas obras

e serviÃ§os de
engenharia

engenharia do municÃ
pio, executadas
(A.P.),

20 % dos RCC
gerados nas obras

e

A.P. no ano de

ambientalmente viÃ¡vel

2015 sujeitos a

Garantir a utilizaÃ§Ã£o de agregados
reciclados de ResÃ
duos da ConstruÃ§Ã£o
â€“RCC em obras e serviÃ§os de
Civil

___

___

engenharia do municÃ
pio, executadas
pela
administraÃ§Ã£o
indiretamente

___

terceirizada

veÃ
c ulos de limpeza urbana da Cidade

PGRCC(1)

PGRCC(1)

20 % dos RCC

40 % dos RCC

gerados nas obras

gerados nas obras

e serviÃ§os de

e serviÃ§os de

engenharia
executados

2015 sujeitos a

10 % da frota

Garantir que a frota terceirizada de

2019 sujeitos a
apresentaÃ§Ã£o de

A.P. no ano de

ambientalmente viÃ¡vel

A.P. no ano de

apresentaÃ§Ã£o de

diretamente pela

pÃºblica (A.P.) (licitaÃ§Ãµes e concessÃµes
desde
que
tÃ©cnica e
pÃºblicas),

engenharia
executados
diretamente pela

engenharia
executados
diretamente pela
A.P. no ano de
2019 sujeitos a

apresentaÃ§Ã£o de

apresentaÃ§Ã£o de

PGRCC(1)

PGRCC(1)

70 % da frota

100 % da frota

terceirizada

terceirizada

operem com combustÃ
veis renovÃ¡veis
ou hÃ
bridos, desde que identificada
alternativa

tÃ©cnica,

econÃ´mica

e

ambientalmente viÃ¡vel

Coleta Seletiva da fraÃ§Ã£o orgÃ¢nica e
tratamento,
desde
que
respectivo
identificada

alternativa

___

___

10 % da fraÃ§Ã£o

100 % da fraÃ§Ã£o

orgÃ¢nica

orgÃ¢nica

tÃ©cnica,

econÃ´mica e ambientalmente viÃ¡vel

5% dos materiais

Coletar os materiais reciclÃ¡veis da

___

praticamente

Cidade, conforme consta no Plano
â€“2016 da PCRJ, com
Plurianual 2013

efetivamente

origem domiciliar

Ãªnfase na identificaÃ§Ã£o de alternativa
tÃ©cnica, econÃ´mica e ambientalmente
viÃ¡vel

Garantir

o

cumprimento

compromissos referentes Ã gestÃ£o de
no
DossiÃª
resÃ
duos contidos

25% dos
materiais

reciclÃ¡veis de

30 % dos
materiais
efetivamente

reciclÃ¡veis de

reciclÃ¡veis de

toda a Cidade,

toda a Cidade,

incluindo as

incluindo as

iniciativas

iniciativas

pÃºblicas e

pÃºblicas e

privadas

privadas

100 %

___

dos
de

___

Sustentabilidade dos Jogos OlÃ
mpicos

___

(atÃ© junho de

2016: reutilizaÃ§Ã£o do RCC gerado nas
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obras,
resÃ
duos

separaÃ§Ã£o
nas

dos

fluxos

de

2016)

grandes instalaÃ§Ãµes

olÃ
mpicas visando o reaproveitamento
/reciclagem, elaboraÃ§Ã£o de Plano de
Gerenciamento de ResÃ
duos SÃ³lidos
para todas as instalaÃ§Ãµes esportiva

Garantir que, no mÃ
nimo, 10 % dos
resÃ
duos sÃ³lidos urbanos do municÃ
pio

___

___

100 %

___

sejam tratados por unidade de geraÃ§Ã£o
de energia

(1) - Tal exigÃªncia poderÃ¡ constar da normatizaÃ§Ã£o para elaboraÃ§Ã£o do PGRCC e dos
editais da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, bem como das diretrizes para obras pÃºblicas.

8. DISPOSIÃ‡Ã•ES GERAIS

8.1 DefiniÃ§Ã£o das responsabilidades quanto Ã implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o
do PMGIRS
De acordo com Decreto Municipal nÂº 21.305/2002, compete Ã COMLURB a
responsabilidade pela GestÃ£o do Sistema de Limpeza Urbana do MunicÃ
pio do Rio de
Janeiro, cabendo Ã Pref eitura a coordenaÃ§Ã£o das aÃ§Ãµes para a implementaÃ§Ã£o e a
operacionalizaÃ§Ã£o do PMGIRS, as quais ocorrerÃ£o em conjunto com os demais Ã³rgÃ£os
municipais na esf era de suas competÃªncias legais.

8.2. Periodicidade de revisÃ£o do PMGIRS, observado prioritariamente o perÃ
o do de
vigÃªncia do plano plurianual municipal

O plano serÃ¡ rev isto a cada quatro anos, a partir da data de sua publicaÃ§Ã£o, respeitando
o disposto no Decreto Federal 7.217/2010, artigo 25 parÃ¡graf o. 4Âº, podendo ocorrer
rev isÃ£o em prazo inf erior a este prazo caso as circunstÃ¢ncias assim o indiquem.
A periodicidade proposta acompanha o determinado no artigo 15 da Lei Federal
12.305/.2010, que determina o prazo de 04 (quatro) anos para a atualizaÃ§Ã£o periÃ³dica
do Plano Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos.
8.3 PrevisÃ£o de recursos para a implementaÃ§Ã£o do plano
Os recursos para a implementaÃ§Ã£o do plano poderÃ£o ser de origem orÃ§amentÃ¡ria, do
Fundo de Conserv aÃ§Ã£o Ambiental (FCA), de acordos setoriais com o setor empresarial,
nos termos do Â§ 7Âº, do Art. 33 da PNRS, ou de parcerias com instituiÃ§Ãµes pÃºblicas ou
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priv adas, e quaisquer outras f ontes de recursos destinadas a projetos de resÃ
duos
sÃ³lidos e de meio ambiente.

ANEXO I

â€“
DEFINIÃ‡Ã•ES

ACORDO SETORIAL: ato de natureza contratual f irmado entre o poder pÃºblico e
f abricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em v ista a implantaÃ§Ã£o
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de v ida do produto;
Ã
R EA CONTAMINADA: local onde hÃ¡ contaminaÃ§Ã£o causada pela disposiÃ§Ã£o, regular
ou irregular, de quaisquer substÃ¢ncias ou resÃ
duos;
Ã
R EA Ã“RFÃƒ CONTAMINADA: Ã¡rea contaminada cujos responsÃ¡v eis pela disposiÃ§Ã£o
nÃ£o sejam identif icÃ¡v eis ou indiv idualizÃ¡v eis;
CICLO DE VIDA DO PRODUTO: sÃ©rie de etapas que env olv em o desenv olv imento do
produto, a obtenÃ§Ã£o de matÃ©rias-primas e insumos, o processo produtiv o, o consumo e
a disposiÃ§Ã£o f inal;
COLETA SELETIVA: coleta de resÃ
duos sÃ³lidos prev iamente segregados conf orme sua
constituiÃ§Ã£o ou composiÃ§Ã£o;
CONTROLE SOCIAL: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam Ã
sociedade inf ormaÃ§Ãµes e participaÃ§Ã£o nos processos de f ormulaÃ§Ã£o, implementaÃ§Ã£o e
av aliaÃ§Ã£o das polÃ
t icas pÃºblicas relacionadas aos resÃ
duos sÃ³lidos;
DESTINAÃ‡ÃƒO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: destinaÃ§Ã£o de resÃ
duos que
inclui a reutilizaÃ§Ã£o, a reciclagem, a compostagem, a recuperaÃ§Ã£o e o aprov eitamento
energÃ©tico ou outras destinaÃ§Ãµes admitidas pelos Ã³rgÃ£os competentes do SISNAMA, do
SNVS e do Sistema Ãšnico de AtenÃ§Ã£o Ã Sanidade AgropecuÃ¡ria - SUASA, entre elas a
disposiÃ§Ã£o f inal, observ ando normas operacionais especÃ
f icas de modo a ev itar danos
ou riscos Ã saÃºde pÃºblica e Ã seguranÃ§a e a minimizar os impactos ambientais
adv ersos;
DISPOSIÃ‡ÃƒO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: distribuiÃ§Ã£o ordenada de
rejeitos em aterros, observ ando normas operacionais especÃ
f icas de modo a ev itar
danos ou riscos Ã saÃºde pÃºblica e Ã seguranÃ§a e a minimizar os impactos ambientais
adv ersos;
GASES DE EFEITO ESTUFA: constituintes gasosos da atmosf era, naturais e
antrÃ³picos, que absorv em e reemitem radiaÃ§Ã£o inf rav ermelha, listados no Protocolo de
Quioto, identif icados pela sigla GEE;
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GERADORES DE RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS: pessoas f Ã
s icas ou jurÃ
dicas, de direito pÃºblico
ou priv ado, que geram resÃ
duos sÃ³lidos por meio de suas ativ idades, nelas incluÃ
do o
consumo;
GERENCIAMENTO DE RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS: conjunto de aÃ§Ãµes exercidas, direta ou
indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinaÃ§Ã£o
f inal ambientalmente adequada dos resÃ
duos sÃ³lidos e disposiÃ§Ã£o f inal ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos
sÃ³lidos ou com plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos, exigidos na f orma desta
Lei;
GESTÃƒO INTEGRADA DE RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS: conjunto de aÃ§Ãµes v oltadas para a
busca de soluÃ§Ãµes para os resÃ
duos sÃ³lidos, de f orma a considerar as dimensÃµes
polÃ
t ica, econÃ´mica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenv olv imento sustentÃ¡v el;
GRANDES GERADORES:

sÃ£o os domicÃ
lios ou estabelecimentos que produzem mais do

que 120 litros de resÃ
duos por dia.
LOGÃ
STICA REVERSA: instrumento de desenv olv imento econÃ´mico e social
caracterizado por um conjunto de aÃ§Ãµes, procedimentos e meios destinados a v iabilizar
a coleta e a restituiÃ§Ã£o dos resÃ
duos sÃ³lidos ao setor empresarial, para
reaprov eitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtiv os, ou outra destinaÃ§Ã£o f inal
ambientalmente adequada;
MATERIAIS EFETIVAMENTE RECICLÃ
VEIS:

materiais contidos no lixo domiciliar

ef etiv amente segregados pelos catadores de reciclÃ¡v eis, isoladamente ou em
cooperativ as, por serem mais f acilmente comercializÃ¡v eis;
MITIGAÃ‡ÃƒO: interv enÃ§Ã£o humana para reduzir as f ontes ou f ortalecer os sumidouros de
gases de ef eito estuf a;
MUDANÃ‡A DO CLIMA: alteraÃ§Ã£o do clima que possa ser, direta ou indiretamente,
atribuÃ
da Ã ativ idade humana, modif icando a composiÃ§Ã£o da atmosf era mundial, e que
se some Ã quela prov ocada pela v ariabilidade climÃ¡tica natural observ ada ao longo de
perÃ
odos comparÃ¡v eis;
PADRÃ•ES SUSTENTÃ
VEIS DE PRODUÃ‡ÃƒO E CONSUMO: produÃ§Ã£o e consumo de
bens e serv iÃ§os de f orma a atender as necessidades das atuais geraÃ§Ãµes e permitir
melhores condiÃ§Ãµes de v ida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento
das necessidades das geraÃ§Ãµes f uturas;
PROTOCOLO DE QUIOTO: documento aprov ado pelos paÃ
s es signatÃ¡rios da
Conv enÃ§Ã£o Quadro das NaÃ§Ãµes Unidas sobre MudanÃ§a do Clima, dentre eles o Brasil,
que estabelece a meta mundial de reduÃ§Ã£o de cinco por cento das emissÃµes antrÃ³picas
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dos gases de ef eito estuf a, em relaÃ§Ã£o aos nÃ
v eis do ano de 1990, no perÃ
odo de
compromisso de 2008 a 2012;
RECICLAGEM: processo de transf ormaÃ§Ã£o dos resÃ
duos sÃ³lidos que env olv e a
alteraÃ§Ã£o de suas propriedades f Ã
s icas, f Ã
s ico-quÃ
m icas ou biolÃ³gicas, com v istas Ã
transf ormaÃ§Ã£o em insumos ou nov os produtos, observ adas as condiÃ§Ãµes e os padrÃµes
estabelecidos pelos Ã³rgÃ£os competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do
SUASA;
REJEITOS: resÃ
duos sÃ³lidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperaÃ§Ã£o por processos tecnolÃ³gicos disponÃ
v eis e economicamente
v iÃ¡v eis, nÃ£o apresentem outra possibilidade que nÃ£o a disposiÃ§Ã£o f inal ambientalmente
adequada;
RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS: material, substÃ¢ncia, objeto ou bem descartado resultante de
ativ idades humanas em sociedade, a cuja destinaÃ§Ã£o f inal se procede, se propÃµe
proceder ou se estÃ¡ obrigado a proceder, nos estados sÃ³lido ou semissÃ³lido, bem como
gases contidos em recipientes e lÃ
quidos cujas particularidades tornem inv iÃ¡v el o seu
lanÃ§amento na rede pÃºblica de e

sgotos ou em corpos dâ€™ Ã¡gua, ou exijam para isso

soluÃ§Ãµes tÃ©cnica ou economicamente inv iÃ¡v eis em f ace da melhor tecnologia
disponÃ
v el.
Para ef eito deste Plano os resÃ
duos sÃ³lidos tÃªm a seguinte classif icaÃ§Ã£o, conf orme
estabelecido na Lei Federal nÂº 12.305/2010:
I - quanto Ã origem:
a) resÃ
duos domiciliares: os originÃ¡rios de ativ idades domÃ©sticas em residÃªncias
urbanas;
b) resÃ
duos de limpeza urbana: os originÃ¡rios da v arriÃ§Ã£o, limpeza de logradouros e v ias
pÃºblicas e outros serv iÃ§os de limpeza urbana;
d uos sÃ³lidos urbanos: os englobados nas alÃ
n eas â€œaâ€
e â€œbâ€
,
c ) resÃ

podendo ser aplicada

a seguinte subdiv isÃ£o:
i - o lixo domiciliar ou domÃ©stico produzido em habitaÃ§Ã£o unif amiliar ou multif amiliar com
caracterÃ
s ticas nÃ£o perigosas, especialmente aquele prov eniente das ativ idades de
preparaÃ§Ã£o de alimentos ou da limpeza regular desses locais;
ii - os bens inserv Ã
v eis oriundos de habitaÃ§Ã£o unif amiliar ou multif amiliar, especialmente
peÃ§as de mobÃ
lia, eletrodomÃ©sticos ou assemelhados, cuja f orma ou v olume os
impeÃ§am de ser remov idos pelo v eÃ
c ulo da coleta domiciliar regular, conf orme def inida
no art. 26;
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iii - os resÃ
duos de poda de manutenÃ§Ã£o de jardim, pomar ou horta de habitaÃ§Ã£o
unif amiliar ou multif amiliar, especialmente troncos, aparas, galhadas e assemelhados,
de acordo com as quantidades e periodicidade estabelecidas pelo Ã³rgÃ£o ou entidade
municipal competente;
iv - o entulho de pequenas obras de ref orma, de demoliÃ§Ã£o ou de construÃ§Ã£o em
habitaÃ§Ã£o unif amiliar ou multif amiliar, especialmente restos de alv enaria, concreto,
madeiras, f erragens, v idros e assemelhados, de acordo com as quantidades e
periodicidade estabelecidas pelo Ã³rgÃ£o ou entidade municipal competente;
v - o lixo pÃºblico, decorrente da limpeza de logradouros, especialmente av enidas, ruas,
praÃ§as e demais espaÃ§os pÃºblicos;
v i - o lixo oriundo de f eiras liv res;
v ii - o lixo oriundo de ev entos realizados em Ã¡reas pÃºblicas; nomeadamente parques,
praias, praÃ§as, sambÃ³dromo e demais espaÃ§os pÃºblicos;
v iii - os excrementos oriundos da def ecaÃ§Ã£o de animais em logradouros;
ix - o lixo que possa ser tipif icado como domiciliar produzido em estabelecimentos
comerciais, de serv iÃ§os ou unidades industriais ou instituiÃ§Ãµes/entidades pÃºblicas ou
priv adas ou unidades de trato de saÃºde humana ou animal ou mesmo em imÃ³v eis nÃ£o
residenciais, cuja natureza ou composiÃ§Ã£o sejam similares Ã quelas do lixo domiciliar e
cuja produÃ§Ã£o esteja limitada ao v olume diÃ¡rio, por contribuinte, de cento e v inte litros ou
sessenta quilogramas.
d) resÃ
duos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serv iÃ§os: os gerados
nessas atividades, excetuados os referidos nas alÃ
n eas â€œbâ€
, â€œeâ€
, â€œgâ€
, â€œhâ€
e â€œjâ€
;
e) resÃ
duos dos serv iÃ§os pÃºblicos de saneamento bÃ¡sico: os gerados nessas ativ idades,
excetuados os referidos na alÃ
n ea â€œcâ€
;
f ) resÃ
duos industriais: os gerados nos processos produtiv os e instalaÃ§Ãµes industriais;
g) resÃ
duos de serv iÃ§os de saÃºde: os gerados nos serv iÃ§os de saÃºde, conf orme def inido
em regulamento ou em normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e do SNVS;
h) resÃ
duos da construÃ§Ã£o civ il: os gerados nas construÃ§Ãµes, ref ormas, reparos e
demoliÃ§Ãµes de obras de construÃ§Ã£o civ il, incluÃ
dos os resultantes da preparaÃ§Ã£o e
escav aÃ§Ã£o de terrenos para obras civ is;
i) resÃ
duos agrossilv opastoris: os gerados nas ativ idades agropecuÃ¡rias e silv iculturais,
incluÃ
dos os relacionados a insumos utilizados nessas ativ idades;
j) resÃ
duos de serv iÃ§os de transportes: os originÃ¡rios de portos, aeroportos, terminais
alf andegÃ¡rios, rodov iÃ¡rios e f errov iÃ¡rios e passagens de f ronteira;
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k) resÃ
duos de mineraÃ§Ã£o: os gerados na ativ idade de pesquisa, extraÃ§Ã£o ou
benef iciamento de minÃ©rios;
II - quanto Ã periculosidade:
a) resÃ
duos perigosos: aqueles que, em razÃ£o de suas caracterÃ
s ticas de
inf lamabilidade,

corrosiv idade,

reativ idade,

toxicidade,

patogenicidade,

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam signif icativ o risco Ã
saÃºde pÃºblica ou Ã qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
tÃ©cnica;
b) resÃ
duos nÃ£o perigosos: aqueles nÃ£o enquadrados na alÃ
ParÃ¡graf o Ãºnico.

nea â€œaâ€
.

Respeitado o disposto no art. 20, os resÃ
d uos referidos na alÃ
n ea â€œdâ€

do inciso I do caput, se caracterizados como nÃ£o perigosos, podem, em razÃ£o de sua
natureza, composiÃ§Ã£o ou v olume, ser equiparados aos resÃ
duos domiciliares pelo poder
pÃºblico municipal.
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS:
conjunto de atribuiÃ§Ãµes indiv idualizadas e encadeadas dos f abricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serv iÃ§os pÃºblicos de
limpeza urbana e de manejo dos resÃ
duos sÃ³lidos, para minimizar o v olume de resÃ
duos
sÃ³lidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados Ã saÃºde
humana e Ã qualidade ambiental decorrentes do ciclo de v ida dos produtos, nos termos
desta Lei;
REUTILIZAÃ‡ÃƒO: processo de aprov eitamento dos resÃ
duos sÃ³lidos sem sua
transf ormaÃ§Ã£o biolÃ³gica, f Ã
s ica ou f Ã
s ico-quÃ
m ica, observ adas as condiÃ§Ãµes e os padrÃµes
estabelecidos pelos Ã³rgÃ£os competentes do SISNAMA, se couber, do SNVS e do
SUASA;
SERVIÃ‡O PÃšBLICO DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÃ
D UOS SÃ“LIDOS:
conjunto das seguintes ativ idades:
- de coleta, transbordo e transporte dos resÃ
duos;
- de triagem para f ins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusiv e por
compostagem, e de disposiÃ§Ã£o f inal dos resÃ
duos;
- de v arriÃ§Ã£o, capina e poda de Ã¡rv ores em v ias e logradouros pÃºblicos e outros
ev entuais serv iÃ§os pertinentes Ã limpeza pÃºblica urbana.
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ANEXO II - ABREVIATURAS

â€“AssociaÃ§Ã£o Brasileira de Normas T Ã©cnicas

ABNT

â€“Ã
rea de Especial Interesse Funcional
â€“Ã
rea de T ransbordo e T riagem
â€“Controladoria Geral do MunicÃ
CGM
pio
â€“Comando AÃ©reo Regional
COMAR
AEIF
AT T

â€“Companhia Municipal de Limpeza Urbana
â€“Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro
CONSEMAC
â€“
CSPRS
CÃ¢mara T Ã©cnica Permanente de ResÃ
duos SÃ³lidos
CT R â€“Centro de T ratamento de ResÃ
duos
COMLURB

â€“Casa Civil
â€“Estudo de Impacto Ambiental
â€“EstaÃ§Ã£o de T ratamento de Chorume
ET R â€“EstaÃ§Ã£o de T ransferÃªncia de ResÃ
duos
FCA â€“Fundo de ConservaÃ§Ã£o Ambiental
CVL
EIA

ET C

â€“FundaÃ§Ã£o Estadual de Engenharia de Meio Ambiente, atual INEA

FEEMA

â€“Gases de Efeito Estufa
â€“Grupo de T rabalho
IBGE â€“Instituto Brasileiro de Geografia e EstatÃ
s tica
INEA â€“Instituto Estadual do Ambiente
GEE
GT

â€“Ã
IPCA-E
ndice de PreÃ§o ao Consumidor Amplo Especial
IQR â€“Ã
ndice da Qualidade de Aterros de ResÃ
duos
LI â€“LicenÃ§a de InstalaÃ§Ã£o
â€“Lei Nacional de ResÃ
LNRS
duos SÃ³lidos
LO â€“LicenÃ§a de OperaÃ§Ã£o
LP â€“LicenÃ§a PrÃ©via
â€“OrganizaÃ§Ã£o NÃ£o Governamental
ONG
PCRJ â€“Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
â€“Plano de GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos
â€“Procuradoria Geral do MunicÃ
pio
â€“Plano Municipal de GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos
â€“PolÃ
PNRS
tica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos
â€“
PUC-RJ
PontifÃ
c ia Universidade CatÃ³lica do Rio de Janeiro
PGIRS
PGM

PMGIRS

â€“ResÃ
duo da ConstruÃ§Ã£o Civil
â€“ResÃ
duo Domiciliar

RCC
RDO
RIMA
RPU
RS

â€“RelatÃ³rio de Impacto Ambiental
â€“ResÃ
duo PÃºblico Urbano
â€“ResÃ
duo SÃ³lido

â€“ResÃ
duo SÃ³lido Urbano
â€“Secretaria Municipal de ConservaÃ§Ã£o e ServiÃ§os PÃºblicos
SECONSERVA
â€“Secretaria Especial de Desenvolvimento EconÃ´mico e SolidÃ¡rio
SEDES
RSU

SINIMA - Sistema Nacional de InformaÃ§Ã£o sobre Meio Ambiente
â€“Sistema Nacional de InformaÃ§Ãµes sobre a GestÃ£o dos ResÃ
duos SÃ³lidos
SINIR
SINISA - Sistema Nacional de InformaÃ§Ãµes em Saneamento BÃ¡sico
â€“Sistema Nacional de Meio Ambiente
SISNAMA
SLU â€“Sistema de Limpeza Urbana
SMAC

â€“Secretaria Municipal de Meio Ambiente
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SMU
SNIS
SNVS
SUASA
T CM

â€“Secretaria Municipal de Urbanismo
â€“Sistema Nacional de InformaÃ§Ã£o sobre Saneamento
â€“Sistema Nacional de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria
â€“Sistema Ãšnico de AtenÃ§Ã£o Ã Sanidade AgropecuÃ¡ria
â€“T ribunal de Contas do MunicÃ
pio

ANEXO III

â€“
RELAÃ‡ÃƒO DA LEGISLAÃ‡ÃƒO APLICÃ
VEL

1. LegislaÃ§Ã£o Federal

Lei Federal nÂº 11.445, de 05.01.2007, que estabelece diretrizes nacionais para o
saneamento bÃ¡sico, regulamentada pelo Decreto Federal 7.217, de 21.06.2010.

Lei Federal nÂº 12.305, de 02.08.2010, que institui a PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos
SÃ³lidos, regulamentada pelo Decreto Federal nÂº 7.404, de 23.12.2010 (Texto integrante
deste anexo).
o

Decreto Federal nÂº 7.217, de 21.06.2010, que regulamenta

a Lei n

11.445,

de 5 de janeiro

de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento bÃ¡sico, e dÃ¡ outras
prov idÃªncias.

2. LegislaÃ§Ã£o Estadual

Lei Estadual nÂº 4.191, de 30.09.2003, que institui a PolÃ
t ica Estadual de ResÃ
duos
SÃ³lidos.
Decreto Estadual nÂº 41.122, de 09.01.2008, que institui o Plano Diretor de GestÃ£o de
ResÃ
duos SÃ³lidos da RegiÃ£o Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.

3. LegislaÃ§Ã£o Municipal

Lei Municipal nÂº 2.687, de 27.11.1998, que institui a Taxa de Coleta Domiciliar do Lixo.
Lei Municipal nÂº 3.273, de 06.09.2001, que dispÃµe sobre a GestÃ£o do Sistema de
Limpeza Urbana no MunicÃ
pio do Rio de Janeiro.
Lei Municipal nÂº 4.969, de 03.12.2008, que dispÃµe sobre objetiv os, instrumentos,
princÃ
pios e diretrizes para a GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos no Ã¢mbito do
MunicÃ
pio do Rio de Janeiro.
Lei Municipal nÂº 5.248, de 27.01.2011, que institui a PolÃ
t ica Municipal sobre MudanÃ§a
do Clima e Desenv olv imento SustentÃ¡v el, e dispÃµe sobre o estabelecimento de metas
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de reduÃ§Ã£o de emissÃµes antrÃ³picas de gases de ef eito estuf a para o MunicÃ
pio do Rio
de Janeiro.
Lei Complementar Municipal n.Âº 111, de 01.02.2011, que institui o Plano Diretor de
Desenv olv imento Urbano SustentÃ¡v el do MunicÃ
pio do Rio de Janeiro.
Decreto Municipal nÂº 27.078, de 27.09.2006, que institui o Plano Integrado de
Gerenciamento de ResÃ
duos da ConstruÃ§Ã£o Civ il e dÃ¡ outras prov idÃªncias.
Decreto Municipal nÂº 30.624, de 22.04.2009, institui a separaÃ§Ã£o dos materiais
reciclÃ¡v eis descartados pela administraÃ§Ã£o pÃºblica municipal na f onte geradora e a sua
destinaÃ§Ã£o Ã s associaÃ§Ãµes e cooperativ as dos catadores de materiais reciclÃ¡v eis, e dÃ¡
outras prov idÃªncias.
Decreto Municipal nÂº 31.416, de 30.11.09, que determina que o Plano de GestÃ£o
Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos - PGIRS PÃºblico considere os objetiv os de reduÃ§Ã£o de
emissÃ£o de gases de ef eito estuf a na cidade do Rio de Janeiro.
P ortaria â€œNâ€
COMLURB nÂ° 010

, de 01/12/2011, que estabelece as diretrizes para o

credenciamento de pessoas f Ã
s icas e jurÃ
dicas que desejam prestar serv iÃ§os de coleta e
remoÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos especiais na Cidade do Rio de Janeiro.

Decreto Municipal nÂº 32.837, de 29.09.2010, que dispÃµe sobre a implantaÃ§Ã£o do Projeto
de AmpliaÃ§Ã£o da Coleta Seletiv a na Cidade do Rio de Janeiro.

Decreto Municipal nÂº 33.971, de 13.06.2011, que dispÃµe sobre a obrigatoriedade da
utilizaÃ§Ã£o de agregados reciclados, oriundos de resÃ
duos da construÃ§Ã£o civ il - RCC em
obras e serv iÃ§os de engenharia realizados pelo MunicÃ
pio do Rio de Janeiro e dÃ¡ outras
prov idÃªncias e rev oga os artigos 35 e 36 do Decreto nÂº 27.078, de 27.09.2006.
Decreto Municipal nÂº 34.873, de 06.12.2011, que dispÃµe sobre a obrigatoriedade da
utilizaÃ§Ã£o de misturas asf Ã¡lticas com asf alto borracha na pav imentaÃ§Ã£o de v ias
expressas e rodov ias no MunicÃ
pio do Rio de Janeiro.
Decreto Municipal nÂº 34.290, de 15.08.2011, que aprov a o Plano Municipal de
Saneamento para os Serv iÃ§os de Abastecimento de Ã
gua e Esgotamento SanitÃ¡rio

â€“

PMSB - AE no TerritÃ³rio do MunicÃ
pio, publicado no DOM de 16.08.2011, elaborado em
atendimento ao Decreto Municipal nÂº 32.775, de 13.09.2010.
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LEI NÂº 12.305, DE 2 DE AGOSTO DE 2010

Institui a PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos; altera a Lei nÂº 9.605, de 12 de fevereiro

de 1998; e dÃ¡ outras providÃªncias.

PRESIDENTE DA REPÃšBLICA FaÃ§o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÃ
T ULO I

DISPOSIÃ‡Ã•ES GERAIS

CAPÃ
T ULO I

DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÃ‡ÃƒO

Art. 1Âº Esta Lei institui a PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos, dispondo sobre seus princÃ
pios, objetivos e instrumentos, bem
como sobre as diretrizes relativas Ã gestÃ£o integrada e ao gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos, incluÃ
dos os perigosos, Ã s
responsabilidades dos geradores e do poder pÃºblico e aos instrumentos econÃ´micos aplicÃ¡veis.

Â§ 1Âº EstÃ£o sujeitas Ã observÃ¢ncia desta Lei as pessoas fÃ
sicas ou jurÃ
dicas, de direito pÃºblico ou privado, responsÃ¡veis, direta
ou indiretamente, pela geraÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos e as que desenvolvam aÃ§Ãµes relacionadas Ã gestÃ£o integrada ou ao
gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos.

Â§ 2Âº Esta Lei nÃ£o se aplica aos rejeitos radioativos, que sÃ£o regulados por legislaÃ§Ã£o especÃ
f ica.

os
Art. 2Âº Aplicam-se aos resÃ
duos sÃ³lidos, alÃ©m do disposto nesta Lei, nas Leis n

11.445, de 5 de janeiro de 2007, 9.974, de 6

de junho de 2000, e 9.966, de 28 de abril de 2000, as normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA), do Sistema Nacional de VigilÃ¢ncia SanitÃ¡ria (SNVS), do Sistema Unificado de AtenÃ§Ã£o Ã Sanidade
AgropecuÃ¡ria (SUASA) e do Sistema Nacional de Metrologia, NormalizaÃ§Ã£o e Qualidade Industrial (SINMETRO).

CAPÃ
T ULO II

DEFINIÃ‡Ã•ES

Art. 3Âº Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder pÃºblico e fabricantes, importadores, distribuidores ou
comerciantes, tendo em vista a implantaÃ§Ã£o da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;

II - Ã¡rea contaminada: local onde hÃ¡ contaminaÃ§Ã£o causada pela disposiÃ§Ã£o, regular ou irregular, de quaisquer substÃ¢ncias ou
resÃ
duos;

III - Ã¡rea Ã³rfÃ£ contaminada: Ã¡rea contaminada cujos responsÃ¡veis pela disposiÃ§Ã£o nÃ£o sejam identificÃ¡veis ou individualizÃ¡veis;

IV - ciclo de vida do produto: sÃ©rie de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenÃ§Ã£o de matÃ©rias-primas e
insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposiÃ§Ã£o final;

V - coleta seletiva: coleta de resÃ
duos sÃ³lidos previamente segregados conforme sua constituiÃ§Ã£o ou composiÃ§Ã£o;
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VI - controle social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam Ã sociedade informaÃ§Ãµes e participaÃ§Ã£o nos
processos de formulaÃ§Ã£o, implementaÃ§Ã£o e avaliaÃ§Ã£o das polÃ
t icas pÃºblicas relacionadas aos resÃ
duos sÃ³lidos;

VII - destinaÃ§Ã£o final ambientalmente adequada: destinaÃ§Ã£o de resÃ
duos que inclui a reutilizaÃ§Ã£o, a reciclagem, a
compostagem, a recuperaÃ§Ã£o e o aproveitamento energÃ©tico ou outras destinaÃ§Ãµes admitidas pelos Ã³rgÃ£os competentes do
SISNAMA, do SNVS e do SUASA, entre elas a disposiÃ§Ã£o final, observando normas operacionais especÃ
f icas de modo a evitar
danos ou riscos Ã saÃºde pÃºblica e Ã seguranÃ§a e a minimizar os impactos ambientais adversos;

VIII - disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada: distribuiÃ§Ã£o ordenada de rejeitos em aterros, observando normas
operacionais especÃ
f icas de modo a evitar danos ou riscos Ã saÃºde pÃºblica e Ã seguranÃ§a e a minimizar os impactos
ambientais adversos;

IX - geradores de resÃ
duos sÃ³lidos: pessoas fÃ
sicas ou jurÃ
dicas, de direito pÃºblico ou privado, que geram resÃ
duos sÃ³lidos por
meio de suas atividades, nelas incluÃ
do o consumo;

X - gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos: conjunto de aÃ§Ãµes exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinaÃ§Ã£o final ambientalmente adequada dos resÃ
duos sÃ³lidos e disposiÃ§Ã£o final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos ou com plano de
gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos, exigidos na forma desta Lei;

XI - gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos: conjunto de aÃ§Ãµes voltadas para a busca de soluÃ§Ãµes para os resÃ
duos sÃ³lidos, de
forma a considerar as dimensÃµes polÃ
t ica, econÃ´mica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do
desenvolvimento sustentÃ¡vel;

XII - logÃ
stica reversa: instrumento de desenvolvimento econÃ´mico e social caracterizado por um conjunto de aÃ§Ãµes,
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituiÃ§Ã£o dos resÃ
duos sÃ³lidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinaÃ§Ã£o final ambientalmente adequada;

XIII - padrÃµes sustentÃ¡veis de produÃ§Ã£o e consumo: produÃ§Ã£o e consumo de bens e serviÃ§os de forma a atender as
necessidades das atuais geraÃ§Ãµes e permitir melhores condiÃ§Ãµes de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o
atendimento das necessidades das geraÃ§Ãµes futuras;

XIV - reciclagem: processo de transformaÃ§Ã£o dos resÃ
duos sÃ³lidos que envolve a alteraÃ§Ã£o de suas propriedades fÃ
sicas, fÃ
sicoquÃ
micas ou biolÃ³gicas, com vistas Ã transformaÃ§Ã£o em insumos ou novos produtos, observadas as condiÃ§Ãµes e os padrÃµes
estabelecidos pelos Ã³rgÃ£os competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;

XV - rejeitos: resÃ
duos sÃ³lidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperaÃ§Ã£o por processos
tecnolÃ³gicos disponÃ
veis e economicamente viÃ¡veis, nÃ£o apresentem outra possibilidade que nÃ£o a disposiÃ§Ã£o final
ambientalmente adequada;

XVI - resÃ
duos sÃ³lidos: material, substÃ¢ncia, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja
destinaÃ§Ã£o final se procede, se propÃµe proceder ou se estÃ¡ obrigado a proceder, nos estados sÃ³lido ou semi-sÃ³lido, bem como
gases contidos em recipientes e lÃ
quidos cujas particularidades tornem inviÃ¡vel o seu lanÃ§amento na rede pÃºblica de esgotos
ou em corpos dâ€™Ã¡gua, ou exijam para isso soluÃ§Ãµes tÃ©cnica ou economicamente inviÃ¡veis em face da melhor tecnologia
disponÃ
vel;

XVII - responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuiÃ§Ãµes individualizadas e encadeadas
dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviÃ§os pÃºblicos de
limpeza urbana e de manejo dos resÃ
duos sÃ³lidos, para minimizar o volume de resÃ
duos sÃ³lidos e rejeitos gerados, bem como
para reduzir os impactos causados Ã saÃºde humana e Ã qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos
termos desta Lei;

XVIII - reutilizaÃ§Ã£o: processo de aproveitamento dos resÃ
duos sÃ³lidos sem sua transformaÃ§Ã£o biolÃ³gica, fÃ
sica ou fÃ
sico-quÃ
mica,
observadas as condiÃ§Ãµes e os padrÃµes estabelecidos pelos Ã³rgÃ£os competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do
SUASA;

XIX - serviÃ§o pÃºblico de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos: conjunto de atividades previstas no art. 7Âº da Lei nÂº
11.445, de 2007.

TÃ
T ULO II

DA POLÃ
T ICA NACIONAL DE RESÃ
DUOS SÃ“LIDOS

CAPÃ
T ULO I
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DISPOSIÃ‡Ã•ES GERAIS

Art. 4Âº A PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos reÃºne o conjunto de princÃ
pios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e
aÃ§Ãµes adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperaÃ§Ã£o com Estados, Distrito Federal, MunicÃ
pios
ou particulares, com vistas Ã gestÃ£o integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resÃ
duos sÃ³lidos.

Art. 5Âº

A PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos integra a PolÃ
t ica Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a PolÃ
t ica
o

Nacional de EducaÃ§Ã£o Ambiental, regulada pela Lei n

9.795, de 27 de abril de 1999, com a PolÃ
t ica Federal de Saneamento
o

BÃ¡sico, regulada pela Lei nÂº 11.445, de 2007, e com a Lei n

11.107, de 6 de abril de 2005.

CAPÃ
T ULO II

DOS PRINCÃ
PIOS E OBJETIVOS

Art. 6Âº SÃ£o princÃ
pios da PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos:

I - a prevenÃ§Ã£o e a precauÃ§Ã£o;

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III - a visÃ£o sistÃªmica, na gestÃ£o dos resÃ
duos sÃ³lidos, que considere as variÃ¡veis ambiental, social, cultural, econÃ´mica,
tecnolÃ³gica e de saÃºde pÃºblica;
IV - o desenvolvimento sustentÃ¡vel;

V - a ecoeficiÃªncia, mediante a compatibilizaÃ§Ã£o entre o fornecimento, a preÃ§os competitivos, de bens e serviÃ§os qualificados
que satisfaÃ§am as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a reduÃ§Ã£o do impacto ambiental e do consumo de
recursos naturais a um nÃ
vel, no mÃ
nimo, equivalente Ã capacidade de sustentaÃ§Ã£o estimada do planeta;

VI - a cooperaÃ§Ã£o entre as diferentes esferas do poder pÃºblico, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade;

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

VIII - o reconhecimento do resÃ
duo sÃ³lido reutilizÃ¡vel e reciclÃ¡vel como um bem econÃ´mico e de valor social, gerador de
trabalho e renda e promotor de cidadania;

IX - o respeito Ã s diversidades locais e regionais;

X - o direito da sociedade Ã informaÃ§Ã£o e ao controle social;

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.

Art. 7Âº SÃ£o objetivos da PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos:

I - proteÃ§Ã£o da saÃºde pÃºblica e da qualidade ambiental;

II - nÃ£o geraÃ§Ã£o, reduÃ§Ã£o, reutilizaÃ§Ã£o, reciclagem e tratamento dos resÃ
duos sÃ³lidos, bem como disposiÃ§Ã£o final
ambientalmente adequada dos rejeitos;

III - estÃ
mulo Ã adoÃ§Ã£o de padrÃµes sustentÃ¡veis de produÃ§Ã£o e consumo de bens e serviÃ§os;

IV - adoÃ§Ã£o, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais;

V - reduÃ§Ã£o do volume e da periculosidade dos resÃ
duos perigosos;

VI - incentivo Ã indÃºstria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matÃ©rias-primas e insumos derivados de materiais
reciclÃ¡veis e reciclados;

VII - gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos;
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VIII - articulaÃ§Ã£o entre as diferentes esferas do poder pÃºblico, e destas com o setor empresarial, com vistas Ã cooperaÃ§Ã£o
tÃ©cnica e financeira para a gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos;

IX - capacitaÃ§Ã£o tÃ©cnica continuada na Ã¡rea de resÃ
duos sÃ³lidos;

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalizaÃ§Ã£o da prestaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e de
manejo de resÃ
duos sÃ³lidos, com adoÃ§Ã£o de mecanismos gerenciais e econÃ´micos que assegurem a recuperaÃ§Ã£o dos custos
dos serviÃ§os prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nÂº 11.445, de
2007;

XI - prioridade, nas aquisiÃ§Ãµes e contrataÃ§Ãµes governamentais, para:

a) produtos reciclados e reciclÃ¡veis;

b) bens, serviÃ§os e obras que considerem critÃ©rios compatÃ
veis com padrÃµes de consumo social e ambientalmente
sustentÃ¡veis;

XII - integraÃ§Ã£o dos catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis nas aÃ§Ãµes que envolvam a responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XIII - estÃ
mulo Ã implementaÃ§Ã£o da avaliaÃ§Ã£o do ciclo de vida do produto;

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestÃ£o ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos
produtivos e ao reaproveitamento dos resÃ
duos sÃ³lidos, incluÃ
dos a recuperaÃ§Ã£o e o aproveitamento energÃ©tico;

XV - estÃ
mulo Ã rotulagem ambiental e ao consumo sustentÃ¡vel.

CAPÃ
T ULO III

DOS INSTRUMENTOS

Art. 8Âº SÃ£o instrumentos da PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos, entre outros:

I - os planos de resÃ
duos sÃ³lidos;

II - os inventÃ¡rios e o sistema declaratÃ³rio anual de resÃ
duos sÃ³lidos;

III - a coleta seletiva, os sistemas de logÃ
stica reversa e outras ferramentas relacionadas Ã implementaÃ§Ã£o da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

IV - o incentivo Ã criaÃ§Ã£o e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associaÃ§Ã£o de catadores de materiais
reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis;

V - o monitoramento e a fiscalizaÃ§Ã£o ambiental, sanitÃ¡ria e agropecuÃ¡ria;

VI - a cooperaÃ§Ã£o tÃ©cnica e financeira entre os setores pÃºblico e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos
produtos, mÃ©todos, processos e tecnologias de gestÃ£o, reciclagem, reutilizaÃ§Ã£o, tratamento de resÃ
duos e disposiÃ§Ã£o final
ambientalmente adequada de rejeitos;

VII - a pesquisa cientÃ
f ica e tecnolÃ³gica;

VIII - a educaÃ§Ã£o ambiental;

IX - os incentivos fiscais, financeiros e creditÃ
cios;

X - o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento CientÃ
f ico e TecnolÃ³gico;

XI - o Sistema Nacional de InformaÃ§Ãµes sobre a GestÃ£o dos ResÃ
duos SÃ³lidos (SINIR);

XII - o Sistema Nacional de InformaÃ§Ãµes em Saneamento BÃ¡sico (SINISA);
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XIII - os conselhos de meio ambiente e, no que couber, os de saÃºde;

XIV - os Ã³rgÃ£os colegiados municipais destinados ao controle social dos serviÃ§os de resÃ
duos sÃ³lidos urbanos;

XV - o Cadastro Nacional de Operadores de ResÃ
duos Perigosos;

XVI - os acordos setoriais;

XVII - no que couber, os instrumentos da PolÃ
t ica Nacional de Meio Ambiente, entre eles: a) os padrÃµes de qualidade
ambiental;

b) o Cadastro TÃ©cnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;

c) o Cadastro TÃ©cnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;

d) a avaliaÃ§Ã£o de impactos ambientais;

e) o Sistema Nacional de InformaÃ§Ã£o sobre Meio Ambiente (SINIMA);

f) o licenciamento e a revisÃ£o de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

XVIII - os termos de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; XIX - o incentivo Ã adoÃ§Ã£o de consÃ³rcios ou de
outras formas de cooperaÃ§Ã£o entre os entes federados, com vistas Ã elevaÃ§Ã£o das escalas de aproveitamento e Ã reduÃ§Ã£o dos
custos envolvidos.

TÃ
T ULO III

DAS DIRETRIZES APLICÃ
VEIS AOS RESÃ
DUOS SÃ“LIDOS

CAPÃ
T ULO I

DISPOSIÃ‡Ã•ES PRELIMINARES

Art. 9Âº

Na gestÃ£o e gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: nÃ£o geraÃ§Ã£o,

reduÃ§Ã£o, reutilizaÃ§Ã£o, reciclagem, tratamento dos resÃ
duos sÃ³lidos e disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Â§ 1Âº PoderÃ£o ser utilizadas tecnologias visando Ã recuperaÃ§Ã£o energÃ©tica dos resÃ
duos sÃ³lidos urbanos, desde que tenha sido
comprovada sua viabilidade tÃ©cnica e ambiental e com a implantaÃ§Ã£o de programa de monitoramento de emissÃ£o de gases
tÃ³xicos aprovado pelo Ã³rgÃ£o ambiental.

Â§ 2Âº

A PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos e as PolÃ
t icas de ResÃ
duos SÃ³lidos dos Estados, do Distrito Federal e dos
o

MunicÃ
pios serÃ£o compatÃ
veis com o disposto no caput e no Â§ 1
Lei.

deste artigo e com as demais diretrizes estabelecidas nesta

Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos MunicÃ
pios a gestÃ£o integrada dos resÃ
duos sÃ³lidos gerados nos respectivos
territÃ³rios, sem prejuÃ
zo das competÃªncias de controle e fiscalizaÃ§Ã£o dos Ã³rgÃ£os federais e estaduais do SISNAMA, do SNVS e
do SUASA, bem como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resÃ
duos, consoante o estabelecido nesta Lei.

Art. 11.
Estados:

Observadas as diretrizes e demais determinaÃ§Ãµes estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos

I - promover a integraÃ§Ã£o da organizaÃ§Ã£o, do planejamento e da execuÃ§Ã£o das funÃ§Ãµes pÃºblicas de interesse comum
relacionadas Ã gestÃ£o dos resÃ
duos sÃ³lidos nas regiÃµes metropolitanas, aglomeraÃ§Ãµes urbanas e microrregiÃµes, nos termos da
lei complementar estadual prevista no Â§ 3Âº do art. 25 da ConstituiÃ§Ã£o Federal;

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo Ã³rgÃ£o estadual do SISNAMA.

ParÃ¡grafo Ãºnico. A atuaÃ§Ã£o do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do MunicÃ
pio de soluÃ§Ãµes
consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais MunicÃ
pios.
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Art. 12. A UniÃ£o, os Estados, o Distrito Federal e os MunicÃ
pios organizarÃ£o e manterÃ£o, de forma conjunta, o Sistema
Nacional de InformaÃ§Ãµes sobre a GestÃ£o dos ResÃ
duos SÃ³lidos (SINIR), articulado com o SINISA e o SINIMA.

ParÃ¡grafo Ãºnico. Incumbe aos Estados, ao Distrito Federal e aos MunicÃ
pios fornecer ao Ã³rgÃ£o federal responsÃ¡vel pela
coordenaÃ§Ã£o do SINIR todas as informaÃ§Ãµes necessÃ¡rias sobre os resÃ
duos sob sua esfera de competÃªncia, na forma e na
periodicidade estabelecidas em regulamento.

Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resÃ
duos sÃ³lidos tÃªm a seguinte classificaÃ§Ã£o:

I - quanto Ã origem:

a) resÃ
duos domiciliares: os originÃ¡rios de atividades domÃ©sticas em residÃªncias urbanas;

b) resÃ
duos de limpeza urbana: os originÃ¡rios da varriÃ§Ã£o, limpeza de logradouros e vias pÃºblicas e outros serviÃ§os de limpeza
urbana;

c) resÃ
duos sÃ³lidos urbanos: os englobad

os nas alÃ
neas â€œaâ€
e â€œbâ€
;

d) resÃ
duos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviÃ§os: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos
nas alÃ
neas â€œbâ€
, â€œeâ€
, â€œgâ€
, â€œhâ€
e â€œjâ€
;

nessas atividades, excetuados os referidos na alÃ
nea â€œcâ€
;

e) resÃ
duos dos serviÃ§os pÃºblicos de saneamento bÃ¡sico: os gerados

f) resÃ
duos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalaÃ§Ãµes industriais;

g) resÃ
duos de serviÃ§os de saÃºde: os gerados nos serviÃ§os de saÃºde, conforme definido em regulamento ou em normas
estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e do SNVS;

h) resÃ
duos da construÃ§Ã£o civil: os gerados nas construÃ§Ãµes, reformas, reparos e demoliÃ§Ãµes de obras de construÃ§Ã£o civil,
incluÃ
dos os resultantes da preparaÃ§Ã£o e escavaÃ§Ã£o de terrenos para obras civis;

i) resÃ
duos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuÃ¡rias e silviculturais, incluÃ
dos os relacionados a insumos
utilizados nessas atividades;

j) resÃ
duos de serviÃ§os de transportes: os originÃ¡rios de portos, aeroportos, terminais alfandegÃ¡rios, rodoviÃ¡rios e ferroviÃ¡rios e
passagens de fronteira;

k) resÃ
duos de mineraÃ§Ã£o: os gerados na atividade de pesquisa, extraÃ§Ã£o ou beneficiamento de minÃ©rios;

II - quanto Ã periculosidade:

a) resÃ
duos perigosos: aqueles que, em razÃ£o de suas caracterÃ
sticas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade,
patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco Ã saÃºde pÃºblica ou Ã
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma tÃ©cnica;
b) resÃ
duos nÃ£o perigosos: aqueles nÃ£o enquadrados na alÃ
nea â€œaâ€
.

ParÃ¡grafo Ãºnico. Respeitado o disposto no art. 20, os resÃ
duos referidos na alÃ
nea â€œdâ€
do inciso I do

caput, se caracterizados

como nÃ£o perigosos, podem, em razÃ£o de sua natureza, composiÃ§Ã£o ou volume, ser equiparados aos resÃ
duos domiciliares
pelo poder pÃºblico municipal.

CAPÃ
T ULO II

DOS PLANOS DE RESÃ
DUOS SÃ“LIDOS

SeÃ§Ã£o I

DisposiÃ§Ãµes Gerais

Art. 14. SÃ£o planos de resÃ
duos sÃ³lidos:
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I - o Plano Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos;

II - os planos estaduais de resÃ
duos sÃ³lidos;

III - os planos microrregionais de resÃ
duos sÃ³lidos e os planos de resÃ
duos sÃ³lidos de regiÃµes metropolitanas ou aglomeraÃ§Ãµes
urbanas;

IV - os planos intermunicipais de resÃ
duos sÃ³lidos;

V - os planos municipais de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos;

VI - os planos de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos.

ParÃ¡grafo Ãºnico. Ã‰ assegurada ampla publicidade ao conteÃºdo dos planos de resÃ
duos sÃ³lidos, bem como controle social em
o
sua formulaÃ§Ã£o, implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o, observado o disposto na Lei n
47 da Lei nÂº 11.445, de 2007.

10.650, de 16 de abril de 2003, e no art.

SeÃ§Ã£o II

Do Plano Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos

Art. 15. A UniÃ£o elaborarÃ¡, sob a coordenaÃ§Ã£o do MinistÃ©rio do Meio Ambiente, o Plano Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos, com
vigÃªncia por prazo indeterminado e horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo como conteÃºdo
mÃ
nimo:

I - diagnÃ³stico da situaÃ§Ã£o atual dos resÃ
duos sÃ³lidos;

II - proposiÃ§Ã£o de cenÃ¡rios, incluindo tendÃªncias internacionais e macroeconÃ´micas;

III - metas de reduÃ§Ã£o, reutilizaÃ§Ã£o, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resÃ
duos e rejeitos
encaminhados para disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada;

IV - metas para o aproveitamento energÃ©tico dos gases gerados nas unidades de disposiÃ§Ã£o final de resÃ
duos sÃ³lidos;

V - metas para a eliminaÃ§Ã£o e recuperaÃ§Ã£o de lixÃµes, associadas Ã inclusÃ£o social e Ã emancipaÃ§Ã£o econÃ´mica de catadores
de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis;

VI - programas, projetos e aÃ§Ãµes para o atendimento das metas previstas;

VII - normas e condicionantes tÃ©cnicas para o acesso a recursos da UniÃ£o, para a obtenÃ§Ã£o de seu aval ou para o acesso a
recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade federal, quando destinados a aÃ§Ãµes e programas de interesse
dos resÃ
duos sÃ³lidos;

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestÃ£o regionalizada dos resÃ
duos sÃ³lidos;

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestÃ£o de resÃ
duos sÃ³lidos das regiÃµes integradas de
desenvolvimento instituÃ
das por lei complementar, bem como para as Ã¡reas de especial interesse turÃ
stico;

X - normas e diretrizes para a disposiÃ§Ã£o final de rejeitos e, quando couber, de resÃ
duos;

XI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizaÃ§Ã£o, no Ã¢mbito nacional, de sua implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o,
assegurado o controle social.

ParÃ¡grafo Ãºnico. O Plano Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos serÃ¡ elaborado mediante processo de mobilizaÃ§Ã£o e participaÃ§Ã£o
social, incluindo a realizaÃ§Ã£o de audiÃªncias e consultas pÃºblicas.

SeÃ§Ã£o III

Dos Planos Estaduais de ResÃ
duos SÃ³lidos
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Art. 16. A elaboraÃ§Ã£o de plano estadual de resÃ
duos sÃ³lidos, nos termos previstos por esta Lei, Ã© condiÃ§Ã£o para os Estados
terem acesso a recursos da UniÃ£o, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviÃ§os relacionados Ã gestÃ£o de
resÃ
duos sÃ³lidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crÃ©dito ou fomento
para tal finalidade. (VigÃªncia)

Â§ 1Âº

SerÃ£o priorizados no acesso aos recursos da UniÃ£o referidos no caput os Estados que instituÃ
rem microrregiÃµes,
o

consoante o Â§ 3
do art. 25 da ConstituiÃ§Ã£o Federal, para integrar a organizaÃ§Ã£o, o planejamento e a execuÃ§Ã£o das aÃ§Ãµes a
cargo de MunicÃ
pios limÃ
t rofes na gestÃ£o dos resÃ
duos sÃ³lidos.

Â§ 2Âº
artigo.

SerÃ£o estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da UniÃ£o na forma deste

Â§ 3Âº Respeitada Ã responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, as microrregiÃµes instituÃ
das conforme previsto no Â§ 1Âº
abrangem atividades de coleta seletiva, recuperaÃ§Ã£o e reciclagem, tratamento e destinaÃ§Ã£o final dos resÃ
duos sÃ³lidos urbanos,
a gestÃ£o de resÃ
duos de construÃ§Ã£o civil, de serviÃ§os de transporte, de serviÃ§os de saÃºde, agrossilvopastoris ou outros
resÃ
duos, de acordo com as peculiaridades microrregionais.

Art. 17. O plano estadual de resÃ
duos sÃ³lidos serÃ¡ elaborado para vigÃªncia por prazo indeterminado, abrangendo todo o
territÃ³rio do Estado, com horizonte de atuaÃ§Ã£o de 20 (vinte) anos e revisÃµes a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteÃºdo
mÃ
nimo:

I - diagnÃ³stico, incluÃ
da a identificaÃ§Ã£o dos principais fluxos de resÃ
duos no Estado e seus impactos socioeconÃ´micos e
ambientais;

II - proposiÃ§Ã£o de cenÃ¡rios;

III - metas de reduÃ§Ã£o, reutilizaÃ§Ã£o, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resÃ
duos e rejeitos
encaminhados para disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada;

IV - metas para o aproveitamento energÃ©tico dos gases gerados nas unidades de disposiÃ§Ã£o final de resÃ
duos sÃ³lidos;

V - metas para a eliminaÃ§Ã£o e recuperaÃ§Ã£o de lixÃµes, associadas Ã inclusÃ£o social e Ã emancipaÃ§Ã£o econÃ´mica de catadores
de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis;

VI - programas, projetos e aÃ§Ãµes para o atendimento das metas previstas;

VII - normas e condicionantes tÃ©cnicas para o acesso a recursos do Estado, para a obtenÃ§Ã£o de seu aval ou para o acesso de
recursos administrados, direta ou indiretamente, por entidade estadual, quando destinados Ã s aÃ§Ãµes e programas de interesse
dos resÃ
duos sÃ³lidos;

VIII - medidas para incentivar e viabilizar a gestÃ£o consorciada ou compartilhada dos resÃ
duos sÃ³lidos;

IX - diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestÃ£o de resÃ
duos sÃ³lidos de regiÃµes metropolitanas, aglomeraÃ§Ãµes
urbanas e microrregiÃµes;

X - normas e diretrizes para a disposiÃ§Ã£o final de rejeitos e, quando couber, de resÃ
duos, respeitadas as disposiÃ§Ãµes
estabelecidas em Ã¢mbito nacional;

XI - previsÃ£o, em conformidade com os demais instrumentos de planejamento territorial, especialmente o zoneamento
ecolÃ³gico-econÃ´mico e o zoneamento costeiro, de:

a) zonas favorÃ¡veis para a localizaÃ§Ã£o de unidades de tratamento de resÃ
duos sÃ³lidos ou de disposiÃ§Ã£o final de rejeitos;

b) Ã¡reas degradadas em razÃ£o de disposiÃ§Ã£o inadequada de resÃ
duos sÃ³lidos ou rejeitos a serem objeto de recuperaÃ§Ã£o
ambiental;

XII - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizaÃ§Ã£o, no Ã¢mbito estadual, de sua implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o,
assegurado o controle social.

Â§ 1Âº AlÃ©m do plano estadual de resÃ
duos sÃ³lidos, os Estados poderÃ£o elaborar planos microrregionais de resÃ
duos sÃ³lidos,
bem como planos especÃ
f icos direcionados Ã s regiÃµes metropolitanas ou Ã s aglomeraÃ§Ãµes urbanas.
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Â§ 2Âº A elaboraÃ§Ã£o e a implementaÃ§Ã£o pelos Estados de planos microrregionais de resÃ
duos sÃ³lidos, ou de planos de regiÃµes
o
metropolitanas ou aglomeraÃ§Ãµes urbanas, em consonÃ¢ncia com o previsto no Â§ 1

, dar-se-Ã£o obrigatoriamente com a

participaÃ§Ã£o dos MunicÃ
pios envolvidos e nÃ£o excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos MunicÃ
pios
previstas por esta Lei.

Â§ 3Âº Respeitada Ã responsabilidade dos geradores nos termos desta Lei, o plano microrregional de resÃ
duos sÃ³lidos deve
atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluÃ§Ãµes integradas para a coleta seletiva, a recuperaÃ§Ã£o e a
reciclagem, o tratamento e a destinaÃ§Ã£o final dos resÃ
duos sÃ³lidos urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais,
outros tipos de resÃ
duos.

SeÃ§Ã£o IV

Dos Planos Municipais de GestÃ£o Integrada de ResÃ
duos SÃ³lidos

Art. 18. A elaboraÃ§Ã£o de plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos, nos termos previstos por esta Lei, Ã©
condiÃ§Ã£o para o Distrito Federal e os MunicÃ
pios terem acesso a recursos da UniÃ£o, ou por ela controlados, destinados a
empreendimentos e serviÃ§os relacionados Ã limpeza urbana e ao manejo de resÃ
duos sÃ³lidos, ou para serem beneficiados por
incentivos ou financiamentos de entidades federais de crÃ©dito ou fomento para tal finalidade. (VigÃªncia)

Â§ 1Âº SerÃ£o priorizados no acesso aos recursos da UniÃ£o referidos no caput os MunicÃ
pios que:

I - optarem por soluÃ§Ãµes consorciadas intermunicipais para a gestÃ£o dos resÃ
duos sÃ³lidos, incluÃ
da a elaboraÃ§Ã£o e
implementaÃ§Ã£o de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntÃ¡ria nos planos microrregionais de resÃ
duos sÃ³lidos
referidos no Â§ 1Âº do art. 16;

II - implantarem a coleta seletiva com a participaÃ§Ã£o de cooperativas ou outras formas de associaÃ§Ã£o de catadores de materiais
reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis formadas por pessoas fÃ
sicas de baixa renda.

Â§ 2Âº

SerÃ£o estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da UniÃ£o na forma deste

artigo.

Art. 19. O plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos tem o seguinte conteÃºdo mÃ
nimo:

I - diagnÃ³stico da situaÃ§Ã£o dos resÃ
duos sÃ³lidos gerados no respectivo territÃ³rio, contendo a origem, o volume, a caracterizaÃ§Ã£o
dos resÃ
duos e as formas de destinaÃ§Ã£o e disposiÃ§Ã£o final adotadas;

II - identificaÃ§Ã£o de Ã¡reas favorÃ¡veis para disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de
que trata o Â§ 1Âº do art. 182 da ConstituiÃ§Ã£o Federal e o zoneamento ambiental, se houver;

III - identificaÃ§Ã£o das possibilidades de implantaÃ§Ã£o de soluÃ§Ãµes consorciadas ou compartilhadas com outros MunicÃ
pios,
considerando, nos critÃ©rios de economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenÃ§Ã£o dos
riscos ambientais;

IV - identificaÃ§Ã£o dos resÃ
duos sÃ³lidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento especÃ
f ico nos termos do art. 20 ou a
sistema de logÃ
stica reversa na forma do art. 33, observadas as disposiÃ§Ãµes desta Lei e de seu regulamento, bem como as
normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e do SNVS;

V - procedimentos operacionais e especificaÃ§Ãµes mÃ
nimas a serem adotados nos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e de
manejo de resÃ
duos sÃ³lidos, incluÃ
da a disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nÂº 11.445, de
2007;

VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos
sÃ³lidos;

VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos de que trata o art. 20, observadas as
normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e do SNVS e demais disposiÃ§Ãµes pertinentes da legislaÃ§Ã£o federal e
estadual;

VIII - definiÃ§Ã£o das responsabilidades quanto Ã sua implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o, incluÃ
das as etapas do plano de
gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder pÃºblico;
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IX - programas e aÃ§Ãµes de capacitaÃ§Ã£o tÃ©cnica voltados para sua implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o;

X - programas e aÃ§Ãµes de educaÃ§Ã£o ambiental que promovam a nÃ£o geraÃ§Ã£o, a reduÃ§Ã£o, a reutilizaÃ§Ã£o e a reciclagem de
resÃ
duos sÃ³lidos;

XI - programas e aÃ§Ãµes para a participaÃ§Ã£o dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou outras formas de
associaÃ§Ã£o de catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis formadas por pessoas fÃ
sicas de baixa renda, se houver;

XII - mecanismos para a criaÃ§Ã£o de fontes de negÃ³cios, emprego e renda, mediante a valorizaÃ§Ã£o dos resÃ
duos sÃ³lidos;

XIII - sistema de cÃ¡lculo dos custos da prestaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos,
bem como a forma de cobranÃ§a desses serviÃ§os, observada a Lei nÂº 11.445, de 2007;

XIV - metas de reduÃ§Ã£o, reutilizaÃ§Ã£o, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos
encaminhados para disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada;

XV - descriÃ§Ã£o das formas e dos limites da participaÃ§Ã£o do poder pÃºblico local na coleta seletiva e na logÃ
stica reversa,
respeitado o disposto no art. 33, e de outras aÃ§Ãµes relativas Ã responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalizaÃ§Ã£o, no Ã¢mbito local, da implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o dos
planos de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logÃ
stica reversa previstos no art. 33;

XVII - aÃ§Ãµes preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de monitoramento;

XVIII - identificaÃ§Ã£o dos passivos ambientais relacionados aos resÃ
duos sÃ³lidos, incluindo Ã¡reas contaminadas, e respectivas
medidas saneadoras;

XIX - periodicidade de sua revisÃ£o, observado prioritariamente o perÃ
odo de vigÃªncia do plano plurianual municipal.

Â§ 1Âº O plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos pode estar inserido no plano de saneamento bÃ¡sico previsto
no art. 19 da Lei nÂº 11.445, de 2007, respeitado o conteÃºdo mÃ
nimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no Â§
2Âº, todos deste artigo.

Â§ 2Âº Para MunicÃ
pios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, o plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos
terÃ¡ conteÃºdo simplificado, na forma do regulamento.

Â§ 3Âº O disposto no Â§ 2Âº nÃ£o se aplica a MunicÃ
pios:

I - integrantes de Ã¡reas de especial interesse turÃ
stico;

II - inseridos na Ã¡rea de influÃªncia de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de Ã¢mbito regional
ou nacional;

III - cujo territÃ³rio abranja, total ou parcialmente, Unidades de ConservaÃ§Ã£o.

Â§ 4Âº A existÃªncia de plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos nÃ£o exime o MunicÃ
pio ou o Distrito Federal do
licenciamento ambiental de aterros sanitÃ¡rios e de outras infraestruturas e instalaÃ§Ãµes operacionais integrantes do serviÃ§o
pÃºblico de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos pelo Ã³rgÃ£o competente do SISNAMA.

Â§ 5Âº Na definiÃ§Ã£o de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput deste artigo, Ã© vedado atribuir ao serviÃ§o pÃºblico de
limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos a realizaÃ§Ã£o de etapas do gerenciamento dos resÃ
duos a que se refere o art.
20 em desacordo com a respectiva licenÃ§a ambiental ou com normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e, se couber,
do SNVS.

Â§ 6Âº AlÃ©m do disposto nos incisos I a XIX do caput deste artigo, o plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos
contemplarÃ¡ aÃ§Ãµes especÃ
f icas a serem desenvolvidas no Ã¢mbito dos Ã³rgÃ£os da administraÃ§Ã£o pÃºblica, com vistas Ã utilizaÃ§Ã£o
racional dos recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdÃ
cio e Ã minimizaÃ§Ã£o da geraÃ§Ã£o de resÃ
duos
sÃ³lidos.

Â§ 7Âº O conteÃºdo do plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos serÃ¡ disponibilizado para o SINIR, na forma do
regulamento.
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Â§ 8Âº A inexistÃªncia do plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos nÃ£o pode ser utilizada para impedir a instalaÃ§Ã£o
ou a operaÃ§Ã£o de empreendimentos ou atividades devidamente licenciados pelos Ã³rgÃ£os competentes.

Â§ 9Âº Nos termos do regulamento, o MunicÃ
pio que optar por soluÃ§Ãµes consorciadas intermunicipais para a gestÃ£o dos resÃ
duos
sÃ³lidos, assegurado que o plano intermunicipal preencha os requisitos estabelecidos nos incisos I a XIX do caput deste artigo,
pode ser dispensado da elaboraÃ§Ã£o de plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos.

SeÃ§Ã£o V

Do Plano de Gerenciamento de ResÃ
duos SÃ³lidos

Art. 20. EstÃ£o sujeitos Ã elaboraÃ§Ã£o de plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos:
duos sÃ³lidos previstos nas alÃ
neas â€œeâ€
, â€œfâ€
, â€œgâ€
e â€œkâ€
do inciso I do art. 13;
I - o s geradores de resÃ

II - os estabelecimentos comerciais e de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os que:

a) gerem resÃ
duos perigosos;

b) gerem resÃ
duos que, mesmo caracterizados como nÃ£o perigosos, por sua natureza, composiÃ§Ã£o ou volume, nÃ£o sejam
equiparados aos resÃ
duos domiciliares pelo poder pÃºblico municipal;

III - as empresas de construÃ§Ã£o civil, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA;
nsÃ¡veis pelos terminais e outras instalaÃ§Ãµes referidas na alÃ
nea â€œjâ€do inciso I do art. 13 e, nos termos do
IV - os respo
regulamento ou de normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;

V - os responsÃ¡veis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo Ã³rgÃ£o competente do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA.

ParÃ¡grafo Ãºnico. Observado o disposto no CapÃ
t ulo IV deste TÃ
t ulo, serÃ£o estabelecidas por regulamento exigÃªncias
especÃ
f icas relativas ao plano de gerenciamento de resÃ
duos perigosos.

Art. 21. O plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos tem o seguinte conteÃºdo mÃ
nimo:

I - descriÃ§Ã£o do empreendimento ou atividade;

II - diagnÃ³stico dos resÃ
duos sÃ³lidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterizaÃ§Ã£o dos resÃ
duos,
incluindo os passivos ambientais a eles relacionados;

III - observadas as normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA, do SNVS e do SUASA e, se houver, o plano municipal de
gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos:

a) explicitaÃ§Ã£o dos responsÃ¡veis por cada etapa do gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos;

b) definiÃ§Ã£o dos procedimentos operacionais relativos Ã s etapas do gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos sob responsabilidade
do gerador;

IV - identificaÃ§Ã£o das soluÃ§Ãµes consorciadas ou compartilhadas com outros geradores;

V - aÃ§Ãµes preventivas e corretivas a serem executadas em situaÃ§Ãµes de gerenciamento incorreto ou acidentes;

VI - metas e procedimentos relacionados Ã minimizaÃ§Ã£o da geraÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos e, observadas as normas
estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, Ã reutilizaÃ§Ã£o e reciclagem;

VII - se couber, aÃ§Ãµes relativas Ã responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, na forma do art. 31;

VIII - medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resÃ
duos sÃ³lidos;

IX - periodicidade de sua revisÃ£o, observado, se couber, o prazo de vigÃªncia da respectiva licenÃ§a de operaÃ§Ã£o a cargo dos
Ã³rgÃ£os do SISNAMA.
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Â§ 1Âº O plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos atenderÃ¡ ao disposto no plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos
sÃ³lidos do respectivo MunicÃ
pio, sem prejuÃ
zo das normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA, do SNVS e do SUASA.

Â§ 2Âº A inexistÃªncia do plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos nÃ£o obsta a elaboraÃ§Ã£o, a implementaÃ§Ã£o ou a
operacionalizaÃ§Ã£o do plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos.

Â§ 3Âº SerÃ£o estabelecidos em regulamento:

I - normas sobre a exigibilidade e o conteÃºdo do plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos relativo Ã atuaÃ§Ã£o de
cooperativas ou de outras formas de associaÃ§Ã£o de catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis;

II - critÃ©rios e procedimentos simplificados para apresentaÃ§Ã£o dos planos de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos para
microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do art. 3Âº da Lei
Complementar nÂº 123, de 14 de dezembro de 2006, desde que as atividades por elas desenvolvidas nÃ£o gerem resÃ
duos
perigosos.

Art. 22. Para a elaboraÃ§Ã£o, implementaÃ§Ã£o, operacionalizaÃ§Ã£o e monitoramento de todas as etapas do plano de
gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos, nelas incluÃ
do o controle da disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada dos rejeitos, serÃ¡
designado responsÃ¡vel tÃ©cnico devidamente habilitado.

Art. 23. Os responsÃ¡veis por plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos manterÃ£o atualizadas e disponÃ
veis ao Ã³rgÃ£o
municipal competente, ao Ã³rgÃ£o licenciador do SISNAMA e a outras autoridades, informaÃ§Ãµes completas sobre a
implementaÃ§Ã£o e a operacionalizaÃ§Ã£o do plano sob sua responsabilidade.

Â§ 1Âº Para a consecuÃ§Ã£o do disposto no caput, sem prejuÃ
zo de outras exigÃªncias cabÃ
veis por parte das autoridades, serÃ¡
implementado sistema declaratÃ³rio com periodicidade, no mÃ
nimo, anual, na forma do regulamento.

Â§ 2Âº As informaÃ§Ãµes referidas no caput serÃ£o repassadas pelos Ã³rgÃ£os pÃºblicos ao SINIR, na forma do regulamento.

Art. 24. O plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos Ã© parte integrante do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento ou atividade pelo Ã³rgÃ£o competente do SISNAMA.

Â§ 1Âº Nos empreendimentos e atividades nÃ£o sujeitos a licenciamento ambiental, a aprovaÃ§Ã£o do plano de gerenciamento de
resÃ
duos sÃ³lidos cabe Ã autoridade municipal competente.

Â§ 2Âº No processo de licenciamento ambiental referido no Â§ 1Âº a cargo de Ã³rgÃ£o federal ou estadual do SISNAMA, serÃ¡
assegurada oitiva do Ã³rgÃ£o municipal competente, em especial quanto Ã disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada de rejeitos.

CAPÃ
T ULO III

DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÃšBLICO

SeÃ§Ã£o I

DisposiÃ§Ãµes Gerais

Art. 25. O poder pÃºblico, o setor empresarial e a coletividade sÃ£o responsÃ¡veis pela efetividade das aÃ§Ãµes voltadas para
assegurar a observÃ¢ncia da PolÃ
t ica Nacional de ResÃ
duos SÃ³lidos e das diretrizes e demais determinaÃ§Ãµes estabelecidas
nesta Lei e em seu regulamento.

Art. 26. O titular dos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos Ã© responsÃ¡vel pela organizaÃ§Ã£o e
prestaÃ§Ã£o direta ou indireta desses serviÃ§os, observados o respectivo plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos,
a Lei nÂº 11.445, de 2007, e as disposiÃ§Ãµes desta Lei e seu regulamento.

Art. 27. As pessoas fÃ
sicas ou jurÃ
dicas referidas no art. 20 sÃ£o responsÃ¡veis pela implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o integral
do plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos aprovado pelo Ã³rgÃ£o competente na forma do art. 24.

Â§ 1Âº A contrataÃ§Ã£o de serviÃ§os de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinaÃ§Ã£o final de resÃ
duos
sÃ³lidos, ou de disposiÃ§Ã£o final de rejeitos, nÃ£o isenta as pessoas fÃ
sicas ou jurÃ
dicas referidas no art. 20 da responsabilidade
por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resÃ
duos ou rejeitos.
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Â§ 2Âº Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder pÃºblico
serÃ£o devidamente remuneradas pelas pessoas fÃ
sicas ou jurÃ
dicas responsÃ¡veis, observado o disposto no Â§ 5Âº do art. 19.

Art. 28. O gerador de resÃ
duos sÃ³lidos domiciliares tem cessada sua responsabilidade pelos resÃ
duos com a disponibilizaÃ§Ã£o
adequada para a coleta ou, nos casos abrangidos pelo art. 33, com a devoluÃ§Ã£o.

Art. 29. Cabe ao poder pÃºblico atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou cessar o dano, logo que tome conhecimento
de evento lesivo ao meio ambiente ou Ã saÃºde pÃºblica relacionado ao gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos.

ParÃ¡grafo Ãºnico. Os responsÃ¡veis pelo dano ressarcirÃ£o integralmente o poder pÃºblico pelos gastos decorrentes das aÃ§Ãµes
empreendidas na forma do caput.

SeÃ§Ã£o II

Da Responsabilidade Compartilhada

Art. 30. Ã‰ instituÃ
da a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma
individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os
titulares dos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos, consoante as atribuiÃ§Ãµes e procedimentos
previstos nesta SeÃ§Ã£o.

ParÃ¡grafo Ãºnico. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:

I - compatibilizar interesses entre os agentes econÃ´micos e sociais e os processos de gestÃ£o empresarial e mercadolÃ³gica com
os de gestÃ£o ambiental, desenvolvendo estratÃ©gias sustentÃ¡veis;

II - promover o aproveitamento de resÃ
duos sÃ³lidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias
produtivas;

III - reduzir a geraÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos, o desperdÃ
cio de materiais, a poluiÃ§Ã£o e os danos ambientais;

IV - incentivar a utilizaÃ§Ã£o de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produÃ§Ã£o e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e
reciclÃ¡veis;
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiÃªncia e sustentabilidade;

VII - incentivar as boas prÃ¡ticas de responsabilidade socioambiental.

Art. 31. Sem prejuÃ
zo das obrigaÃ§Ãµes estabelecidas no plano de gerenciamento de resÃ
duos sÃ³lidos e com vistas a fortalecer a
responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes tÃªm
responsabilidade que abrange:

I - investimento no desenvolvimento, na fabricaÃ§Ã£o e na colocaÃ§Ã£o no mercado de produtos:

a) que sejam aptos, apÃ³s o uso pelo consumidor, Ã reutilizaÃ§Ã£o, Ã reciclagem ou a outra forma de destinaÃ§Ã£o ambientalmente
adequada;

b) cuja fabricaÃ§Ã£o e uso gerem a menor quantidade de resÃ
duos sÃ³lidos possÃ
vel;

II - divulgaÃ§Ã£o de informaÃ§Ãµes relativas Ã s formas de evitar, reciclar e eliminar os resÃ
duos sÃ³lidos associados a seus
respectivos produtos;

III - recolhimento dos produtos e dos resÃ
duos remanescentes apÃ³s o uso, assim como sua subsequente destinaÃ§Ã£o final
ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logÃ
stica reversa na forma do art. 33;

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o MunicÃ
pio, participar das aÃ§Ãµes previstas no
plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos, no caso de produtos ainda nÃ£o inclusos no sistema de logÃ
stica
reversa.
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Art. 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilizaÃ§Ã£o ou a reciclagem.

Â§ 1Âº Cabe aos respectivos responsÃ¡veis assegurar que as embalagens sejam:

I - restritas em volume e peso Ã s dimensÃµes requeridas Ã proteÃ§Ã£o do conteÃºdo e Ã comercializaÃ§Ã£o do produto;

II - projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viÃ¡vel e compatÃ
vel com as exigÃªncias aplicÃ¡veis ao
produto que contÃªm;

III - recicladas, se a reutilizaÃ§Ã£o nÃ£o for possÃ
vel.

Â§ 2Âº O regulamento disporÃ¡ sobre os casos em que, por razÃµes de ordem tÃ©cnica ou econÃ´mica, nÃ£o seja viÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o
do disposto no caput.
Â§ 3Âº Ã‰ responsÃ¡vel pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que:

I - manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricaÃ§Ã£o de embalagens;

II - coloca em circulaÃ§Ã£o embalagens, materiais para a fabricaÃ§Ã£o de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da
cadeia de comÃ©rcio.

Art. 33. SÃ£o obrigados a estruturar e implementar sistemas de logÃ
stica reversa, mediante retorno dos produtos apÃ³s o uso
pelo consumidor, de forma independente do serviÃ§o pÃºblico de limpeza urbana e de manejo dos resÃ
duos sÃ³lidos, os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:

I - agrotÃ³xicos, seus resÃ
duos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, apÃ³s o uso, constitua resÃ
duo
perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resÃ
duos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas
estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas tÃ©cnicas;

II - pilhas e baterias;

III - pneus;

IV - Ã³leos lubrificantes, seus resÃ
duos e embalagens;

V - lÃ¢mpadas fluorescentes, de vapor de sÃ³dio e mercÃºrio e de luz mista;

VI - produtos eletroeletrÃ´nicos e seus componentes.

Â§ 1Âº Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder pÃºblico e
o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serÃ£o estendidos a produtos comercializados em embalagens plÃ¡sticas,
metÃ¡licas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensÃ£o do impacto Ã
saÃºde pÃºblica e ao meio ambiente dos resÃ
duos gerados.

Â§ 2Âº A definiÃ§Ã£o dos produtos e embalagens a que se refere o Â§ 1Âº considerarÃ¡ a viabilidade tÃ©cnica e econÃ´mica da logÃ
stica
reversa, bem como o grau e a extensÃ£o do impacto Ã saÃºde pÃºblica e ao meio ambiente dos resÃ
duos gerados.

Â§ 3Âº Sem prejuÃ
zo de exigÃªncias especÃ
f icas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos Ã³rgÃ£os do
SISNAMA e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder pÃºblico e o setor empresarial,
cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos
produtos e embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o Â§ 1Âº tomar todas as medidas necessÃ¡rias para
assegurar a implementaÃ§Ã£o e operacionalizaÃ§Ã£o do sistema de logÃ
stica reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido
neste artigo, podendo, entre outras medidas:

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;

II - disponibilizar postos de entrega de resÃ
duos reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis;

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associaÃ§Ã£o de catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis,
nos casos de que trata o Â§ 1Âº.
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Â§ 4Âº

Os consumidores deverÃ£o efetuar a devoluÃ§Ã£o apÃ³s o uso, aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das

embalagens a que se referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de logÃ
stica reversa, na
forma do Â§ 1Âº.

Â§ 5Âº Os comerciantes e distribuidores deverÃ£o efetuar a devoluÃ§Ã£o aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e
embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos Â§Â§ 3Âº e 4Âº.

Â§ 6Âº Os fabricantes e os importadores darÃ£o destinaÃ§Ã£o ambientalmente adequada aos produtos e Ã s embalagens reunidos ou
devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo Ã³rgÃ£o
competente do SISNAMA e, se houver, pelo plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos.

Â§ 7Âº Se o titular do serviÃ§o pÃºblico de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos, por acordo setorial ou termo de
compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logÃ
stica reversa dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as
aÃ§Ãµes do poder pÃºblico serÃ£o devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes.

Â§ 8Âº Com exceÃ§Ã£o dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de logÃ
stica reversa manterÃ£o atualizadas e
disponÃ
veis ao Ã³rgÃ£o municipal competente e a outras autoridades informaÃ§Ãµes completas sobre a realizaÃ§Ã£o das aÃ§Ãµes sob
sua responsabilidade.

Art. 34. Os acordos setoriais ou termos de compromisso referidos no inciso IV do caput do art. 31 e no Â§ 1Âº do art. 33 podem
ter abrangÃªncia nacional, regional, estadual ou municipal.

Â§ 1Âº Os acordos setoriais e termos de compromisso firmados em Ã¢mbito nacional tÃªm prevalÃªncia sobre os firmados em
Ã¢mbito regional ou estadual, e estes sobre os firmados em Ã¢mbito municipal.

Â§ 2Âº Na aplicaÃ§Ã£o de regras concorrentes consoante o Â§ 1Âº, os acordos firmados com menor abrangÃªncia geogrÃ¡fica podem
ampliar, mas nÃ£o abrandar, as medidas de proteÃ§Ã£o ambiental constantes nos acordos setoriais e termos de compromisso
firmados com maior abrangÃªncia geogrÃ¡fica.

Art. 35. Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos sÃ³lidos e na
aplicaÃ§Ã£o do art. 33, os consumidores sÃ£o obrigados a:

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resÃ
duos sÃ³lidos gerados;

II - disponibilizar adequadamente os resÃ
duos sÃ³lidos reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis para coleta ou devoluÃ§Ã£o.

ParÃ¡grafo Ãºnico. O poder pÃºblico municipal pode instituir incentivos econÃ´micos aos consumidores que participam do sistema
de coleta seletiva referido no caput, na forma de lei municipal.

Art. 36. No Ã¢mbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviÃ§os pÃºblicos de
limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos, observado, se houver, o plano municipal de gestÃ£o integrada de resÃ
duos
sÃ³lidos:

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resÃ
duos sÃ³lidos reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis oriundos dos serviÃ§os pÃºblicos de
limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos;

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;

III - articular com os agentes econÃ´micos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resÃ
duos sÃ³lidos
reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis oriundos dos serviÃ§os de limpeza urbana e de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos;

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do Â§ 7Âº do art. 33, mediante a
devida remuneraÃ§Ã£o pelo setor empresarial;

V - implantar sistema de compostagem para resÃ
duos sÃ³lidos orgÃ¢nicos e articular com os agentes econÃ´micos e sociais
formas de utilizaÃ§Ã£o do composto produzido;

VI - dar disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada aos resÃ
duos e rejeitos oriundos dos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e
de manejo de resÃ
duos sÃ³lidos.

Â§ 1Âº Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviÃ§os pÃºblicos de limpeza urbana e de manejo
de resÃ
duos sÃ³lidos priorizarÃ¡ a organizaÃ§Ã£o e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associaÃ§Ã£o de
catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis formadas por pessoas fÃ
sicas de baixa renda, bem como sua contrataÃ§Ã£o.
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Â§ 2Âº A contrataÃ§Ã£o prevista no Â§ 1Âº Ã© dispensÃ¡vel de licitaÃ§Ã£o, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei nÂº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

CAPÃ
T ULO IV

DOS RESÃ
DUOS PERIGOSOS

Art. 37. A instalaÃ§Ã£o e o funcionamento de empreendimento ou atividade que gere ou opere com resÃ
duos perigosos somente
podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsÃ¡vel comprovar, no mÃ
nimo, capacidade
tÃ©cnica e econÃ´mica, alÃ©m de condiÃ§Ãµes para prover os cuidados necessÃ¡rios ao gerenciamento desses resÃ
duos.

Art. 38. As pessoas jurÃ
dicas que operam com resÃ
duos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, sÃ£o obrigadas a
se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de ResÃ
duos Perigosos.

Â§ 1Âº

O cadastro previsto no caput serÃ¡ coordenado pelo Ã³rgÃ£o federal competente do SISNAMA e implantado de forma

conjunta pelas autoridades federais, estaduais e municipais.

Â§ 2Âº Para o cadastramento, as pessoas jurÃ
dicas referidas no caput necessitam contar com responsÃ¡vel tÃ©cnico pelo
gerenciamento dos resÃ
duos perigosos, de seu prÃ³prio quadro de funcionÃ¡rios ou contratado, devidamente habilitado, cujos
dados serÃ£o mantidos atualizados no cadastro.

Â§ 3Âº O cadastro a que se refere o caput Ã© parte integrante do Cadastro TÃ©cnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e do Sistema de InformaÃ§Ãµes previsto no art. 12.

Art. 39. As pessoas jurÃ
dicas referidas no art. 38 sÃ£o obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resÃ
duos perigosos e
submetÃª-lo ao Ã³rgÃ£o competente do SISNAMA e, se couber, do SNVS, observado o conteÃºdo mÃ
nimo estabelecido no art. 21 e
demais exigÃªncias previstas em regulamento ou em normas tÃ©cnicas.

Â§ 1Âº O plano de gerenciamento de resÃ
duos perigosos a que se refere o caput poderÃ¡ estar inserido no plano de
gerenciamento de resÃ
duos a que se refere o art. 20.

Â§ 2Âº Cabe Ã s pessoas jurÃ
dicas referidas no art. 38:

I - manter registro atualizado e facilmente acessÃ
vel de todos os procedimentos relacionados Ã implementaÃ§Ã£o e Ã
operacionalizaÃ§Ã£o do plano previsto no caput;

II - informar anualmente ao Ã³rgÃ£o competente do SISNAMA e, se couber, do SNVS, sobre a quantidade, a natureza e a
destinaÃ§Ã£o temporÃ¡ria ou final dos resÃ
duos sob sua responsabilidade;

III - adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos resÃ
duos sob sua responsabilidade, bem como a
aperfeiÃ§oar seu gerenciamento;

IV - informar imediatamente aos Ã³rgÃ£os competentes sobre a ocorrÃªncia de acidentes ou outros sinistros relacionados aos
resÃ
duos perigosos.

Â§ 3Âº Sempre que solicitado pelos Ã³rgÃ£os competentes do SISNAMA e do SNVS, serÃ¡ assegurado acesso para inspeÃ§Ã£o das
instalaÃ§Ãµes e dos procedimentos relacionados Ã implementaÃ§Ã£o e Ã operacionalizaÃ§Ã£o do plano de gerenciamento de resÃ
duos
perigosos.

Â§ 4Âº No caso de controle a cargo de Ã³rgÃ£o federal ou estadual do SISNAMA e do SNVS, as informaÃ§Ãµes sobre o conteÃºdo, a
implementaÃ§Ã£o e a operacionalizaÃ§Ã£o do plano previsto no caput serÃ£o repassadas ao poder pÃºblico municipal, na forma do
regulamento.

Art. 40. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades que operem com resÃ
duos perigosos, o Ã³rgÃ£o
licenciador do SISNAMA pode exigir a contrataÃ§Ã£o de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente
ou Ã saÃºde pÃºblica, observadas as regras sobre cobertura e os limites mÃ¡ximos de contrataÃ§Ã£o fixados em regulamento.

ParÃ¡grafo Ãºnico. O disposto no caput considerarÃ¡ o porte da empresa, conforme regulamento.

Art. 41. Sem prejuÃ
zo das iniciativas de outras esferas governamentais, o Governo Federal deve estruturar e manter
instrumentos e atividades voltados para promover a descontaminaÃ§Ã£o de Ã¡reas Ã³rfÃ£s.
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ParÃ¡grafo Ãºnico. Se, apÃ³s descontaminaÃ§Ã£o de sÃ
t io Ã³rfÃ£o realizada com recursos do Governo Federal ou de outro ente da
FederaÃ§Ã£o, forem identificados os responsÃ¡veis pela contaminaÃ§Ã£o, estes ressarcirÃ£o integralmente o valor empregado ao
poder pÃºblico.

CAPÃ
T ULO V

DOS INSTRUMENTOS ECONÃ”MICOS

Art. 42. O poder pÃºblico poderÃ¡ instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, Ã s
iniciativas de:

I - prevenÃ§Ã£o e reduÃ§Ã£o da geraÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos no processo produtivo;

II - desenvolvimento de produtos com menores impactos Ã saÃºde humana e Ã qualidade ambiental em seu ciclo de vida;

III - implantaÃ§Ã£o de infraestrutura fÃ
sica e aquisiÃ§Ã£o de equipamentos para cooperativas ou outras formas de associaÃ§Ã£o de
catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis formadas por pessoas fÃ
sicas de baixa renda;

IV - desenvolvimento de projetos de gestÃ£o dos resÃ
duos sÃ³lidos de carÃ¡ter intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput
do art. 11, regional;

V - estruturaÃ§Ã£o de sistemas de coleta seletiva e de logÃ
stica reversa;

VI - descontaminaÃ§Ã£o de Ã¡reas contaminadas, incluindo as Ã¡reas Ã³rfÃ£s;

VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicÃ¡veis aos resÃ
duos sÃ³lidos;

VIII - desenvolvimento de sistemas de gestÃ£o ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao
reaproveitamento dos resÃ
duos.

Art. 43. No fomento ou na concessÃ£o de incentivos creditÃ
cios destinados a atender diretrizes desta Lei, as instituiÃ§Ãµes oficiais
de crÃ©dito podem estabelecer critÃ©rios diferenciados de acesso dos beneficiÃ¡rios aos crÃ©ditos do Sistema Financeiro Nacional
para investimentos produtivos.

Art. 44. A UniÃ£o, os Estados, o Distrito Federal e os MunicÃ
pios, no Ã¢mbito de suas competÃªncias, poderÃ£o instituir normas
com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditÃ
cios, respeitadas as limitaÃ§Ãµes da Lei Complementar nÂº 101,
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a:

I - indÃºstrias e entidades dedicadas Ã reutilizaÃ§Ã£o, ao tratamento e Ã reciclagem de resÃ
duos sÃ³lidos produzidos no territÃ³rio
nacional;

II - projetos relacionados Ã responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou
outras formas de associaÃ§Ã£o de catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis formadas por pessoas fÃ
sicas de baixa renda;

III - empresas dedicadas Ã limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.

Art. 45. Os consÃ³rcios pÃºblicos constituÃ
dos, nos termos da Lei nÂº 11.107, de 2005, com o objetivo de viabilizar a
descentralizaÃ§Ã£o e a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos que envolvam resÃ
duos sÃ³lidos, tÃªm prioridade na obtenÃ§Ã£o dos incentivos
instituÃ
dos pelo Governo Federal.

Art. 46. O atendimento ao disposto neste CapÃ
t ulo serÃ¡ efetivado em consonÃ¢ncia com a Lei Complementar nÂº 101, de 2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal), bem como com as diretrizes e objetivos do respectivo plano plurianual, as metas e as
prioridades fixadas pelas leis de diretrizes orÃ§amentÃ¡rias e no limite das disponibilidades propiciadas pelas leis orÃ§amentÃ¡rias
anuais.

CAPÃ
T ULO VI

DAS PROIBIÃ‡Ã•ES

Art. 47. SÃ£o proibidas as seguintes formas de destinaÃ§Ã£o ou disposiÃ§Ã£o final de resÃ
duos sÃ³lidos ou rejeitos:
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I - lanÃ§amento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hÃ
dricos;

II - lanÃ§amento in natura a cÃ©u aberto, excetuados os resÃ
duos de mineraÃ§Ã£o;

III - queima a cÃ©u aberto ou em recipientes, instalaÃ§Ãµes e equipamentos nÃ£o licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder pÃºblico.

Â§ 1Âº Quando decretada emergÃªncia sanitÃ¡ria, a queima de resÃ
duos a cÃ©u aberto pode ser realizada, desde que autorizada e
acompanhada pelos Ã³rgÃ£os competentes do SISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA.

Â§ 2Âº Assegurada a devida impermeabilizaÃ§Ã£o, as bacias de decantaÃ§Ã£o de resÃ
duos ou rejeitos industriais ou de mineraÃ§Ã£o,
devidamente licenciadas pelo Ã³rgÃ£o competente do SISNAMA, nÃ£o sÃ£o consideradas corpos hÃ
dricos para efeitos do disposto
no inciso I do caput.

Art. 48. SÃ£o proibidas, nas Ã¡reas de disposiÃ§Ã£o final de resÃ
duos ou rejeitos, as seguintes atividades:

I - utilizaÃ§Ã£o dos rejeitos dispostos como alimentaÃ§Ã£o;

II - cataÃ§Ã£o, observado o disposto no inciso V do art. 17;

III - criaÃ§Ã£o de animais domÃ©sticos;

IV - fixaÃ§Ã£o de habitaÃ§Ãµes temporÃ¡rias ou permanentes;

V - outras atividades vedadas pelo poder pÃºblico.

Art. 49. Ã‰ proibida a importaÃ§Ã£o de resÃ
duos sÃ³lidos perigosos e rejeitos, bem como de resÃ
duos sÃ³lidos cujas caracterÃ
sticas
causem dano ao meio ambiente, Ã saÃºde pÃºblica e animal e Ã sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso,
reutilizaÃ§Ã£o ou recuperaÃ§Ã£o.

TÃ
T ULO IV

DISPOSIÃ‡Ã•ES TRANSITÃ“RIAS E FINAIS

Art. 50. A inexistÃªncia do regulamento previsto no Â§ 3Âº do art. 21 nÃ£o obsta a atuaÃ§Ã£o, nos termos desta Lei, das cooperativas
ou outras formas de associaÃ§Ã£o de catadores de materiais reutilizÃ¡veis e reciclÃ¡veis.

Art. 51. Sem prejuÃ
zo da obrigaÃ§Ã£o de, independentemente da existÃªncia de culpa, reparar os danos causados, a aÃ§Ã£o ou
omissÃ£o das pessoas fÃ
sicas ou jurÃ
dicas que importe inobservÃ¢ncia aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os
infratores Ã s sanÃ§Ãµes previstas em lei, em especial Ã s fixadas na Lei nÂº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
as sanÃ§Ãµes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dÃ¡ outras providÃªnciasâ€
, e

, que â€œdispÃµe sobre

em seu regulamento.

Art. 52. A observÃ¢ncia do disposto no caput do art. 23 e no Â§ 2Âº do art. 39 desta Lei Ã© considerada obrigaÃ§Ã£o de relevante
interesse ambiental para efeitos do art. 68 da Lei nÂº 9.605, de 1998, sem prejuÃ
zo da aplicaÃ§Ã£o de outras sanÃ§Ãµes cabÃ
veis nas
esferas penal e administrativa.

Art. 53. O Â§ 1Âº do art. 56 da Lei nÂº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, passa a vigorar com a seguinte redaÃ§Ã£o:

â€œArt. 56. .................................................................................

Â§ 1Âº Nas mesmas penas incorre quem:

I - abandona os produtos ou substÃ¢ncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo com as normas
ambientais ou de seguranÃ§a;

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dÃ¡ destinaÃ§Ã£o final a resÃ
duos
perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou regulamento.
.............................................................................................â€
(NR)
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Art. 54. A disposiÃ§Ã£o final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no Â§ 1Âº do art. 9Âº, deverÃ¡ ser
implantada em atÃ© 4 (quatro) anos apÃ³s a data de publicaÃ§Ã£o desta Lei.

Art. 55. O disposto nos arts. 16 e 18 entra em vigor 2 (dois) anos apÃ³s a data de publicaÃ§Ã£o desta Lei.

Art. 56. A logÃ
stica reversa relativa aos produtos de que tratam os incisos V e VI do caput do art. 33 serÃ¡ implementada
progressivamente segundo cronograma estabelecido em regulamento.

Art. 57. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÃ§Ã£o.

BrasÃ
lia, 2 de agosto de 2010; 189Âº da IndependÃªncia e 122Âº da RepÃºblica.
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ANEXO IV
RELATÃ“RIO FINAL

â€“GT ATERRO SANITÃ
RIO: Plano para DestinaÃ§Ã£o dos ResÃ
duos

SÃ³lidos da Cidade do Rio de Janeiro (DOM 25/09/2009)
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