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APRESENTAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Planejamento - SMP, responsável pela elaboração do Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e do Plano Municipal de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS), apresenta neste documento a versão preliminar do Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), contendo o Diagnóstico 
de Resíduos Sólidos, bem como o Prognóstico e Analises Alternativas para a melhoria do 
sistema de Gestão desses serviços, incluindo a definição de Programas, Projetos e 
Ações para alcance dos objetivos do Plano. 

Este documento está dividido da seguinte forma: 

 TOMO I - DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 TOMO II – PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 TOMO III – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 
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1 Introdução 
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A elaboração do PMSB e do PMGIRS constitui iniciativa da Prefeitura Municipal de Volta 
Redonda com vistas a instrumentalizar o município quanto às políticas públicas de sua 
competência destinadas ao equacionamento das questões relativas ao suprimento de 
água potável e manejo adequado das águas pluviais, ao esgotamento sanitário, bem 
como, a coleta e disposição final ambientalmente adequada dos resíduos, em suas 
diversas tipologias, no território municipal. 

O município de Volta Redonda já consolidou avanços institucionais e operacionais quanto 
a estas duas frentes de serviços públicos. A elaboração dos referidos Planos é uma 
iniciativa da administração municipal destinada ao aprimoramento dos processos 
existentes, e que, no seu conjunto, visam elevar a qualidade destes serviços, o que 
demandará esforços adicionais de gestão. A resultante destes esforços será uma melhor 
qualidade para o ambiente urbano e rural do município e melhoria substancial nos índices 
de qualidade de vida de sua população.   

Os serviços públicos de saneamento básico são objeto de uma política federal, com base 
na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que orienta e regula procedimentos 
visando sua universalização a todos os domicílios brasileiros. Esta política nacional 
encontra-se ampliada através da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Esta, tratando especificamente 
dos resíduos sólidos urbanos, cria metas importantes direcionadas a melhorar os índices 
de gerenciamento e disposição final ambientalmente adequada e institui instrumentos de 
planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano 
e, ainda, municipal. Nesta perspectiva impõe a necessidade da elaboração de seus 
respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

A efetividade das políticas locais, a nível municipal, deve, portanto, estar alicerçada em 
Planos locais de Saneamento. O planejamento que consubstancia os respectivos Planos 
deve envolver o conjunto de serviços, a infraestrutura, as instalações operacionais e 
sistemas de controle e deve tratar do abastecimento de água potável, da drenagem de 
águas pluviais, do esgotamento sanitário, da limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos, prevendo-se sua realização de formas adequadas à saúde pública e à proteção 
do meio ambiente. 

O planejamento destes serviços, na forma de Planos estratégicos, pode tratar de todos 
os serviços conjuntamente ou de forma individualizada para cada tipologia de serviço e 
deve abarcar o universo temporal para os próximos vinte anos, com previsão para serem 
revistos a cada quatro anos, em tempo hábil para subsidiar o Plano Plurianual municipal.  
Planos setoriais são mais efetivos já que permitem abordagem mais aprofundada do 
tema de que trata, com diagnósticos e prognósticos mais precisos além de comportar 
maior detalhamento para as metas e ações de gerenciamento do respectivo serviço.  

É relevante ressaltar, como um indicador de fundamentos para a composição do referido 
PMGIRS, que ora o município de Volta Redonda passa a elaborar, que o Estado do Rio 
de Janeiro, através do INEA/SEA vem, nesta oportunidade, construindo o seu próprio 
Plano Estadual de Resíduos Sólidos, na perspectiva de atender as expectativas contidas 
na Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e, especificamente, àquelas ações 
estabelecidas na Meta 2 no âmbito do Convênio do Estado do Rio de Janeiro com o MMA 
(Convênio 010/2007), o qual prevê a eliminação, até o final de 2014, dos lixões ainda 
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existentes e a disposição inadequada de resíduos, assim como também a remediação 
das áreas correspondentes até 2016, no território estadual.  

Neste sentido, a Secretaria de Estado do Ambiente vem apoiando com estudos e 
recursos a implantação de aterros sanitários e centros de tratamento de resíduos sólidos 
(CTR’s), ao mesmo tempo em que incentiva e apoia a implantação de consórcios 
públicos visando o enfrentamento conjunto, pelos municípios com proximidades 
geográficas, dos problemas vivenciados por eles quanto à disposição final adequada de 
resíduos sólidos urbanos.  

Volta Redonda opta pela elaboração de dois planos sendo: (i) o PMSB que trata do 
fornecimento de água potável, macrodrenagem e esgotamento sanitário; e (ii) o PMGIRS, 
que tem como objeto o manejo dos resíduos sólidos e a limpeza urbana. Os esforços do 
município, portanto, estão em acordo com diretrizes nacionais e visam adicionar 
qualidade gerencial aos respectivos serviços de responsabilidade da municipalidade. 

Para ambos os Planos, os estudos prospectivos estarão baseados nas informações a 
serem levantadas junto ao município de Volta Redonda quanto aos aspectos 
socioeconômicos, como também aqueles relativos à estrutura, estratégias e rotinas 
existentes nos dois modais de serviços, assim como as expectativas futuras da 
municipalidade, quanto aos serviços objeto do escopo do Termo de Referência desta 
Licitação.  

Os estudos estarão igualmente consubstanciados em estatísticas oficiais geradas pelo 
IBGE e em dados disponibilizados pelas diversas instituições que direcionam esforços na 
área do desenvolvimento socioeconômico do Estado e dos Municípios e que apresentem 
interface com o Município de Volta Redonda. Este é o caso dos estudos desenvolvidos 
por instituições como a Fundação Getulio Vargas, o TCE/TRJ, o Ministério Público 
Estadual, o governo do estado através do INEA, CEDAE, SEOBRAS, SEA, e SEHAB, o 
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do Sul, o Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (FUNDRHI) e FIRJAN, órgãos, que de forma direta ou indireta, estão envolvidos 
com o desenvolvimento do Estado e suas interfaces com a geração e destinação final de 
resíduos e com o suprimento de água potável e manejo de águas pluviais, constituindo-
se em fontes alternativas de dados.  

O conjunto de informações multidisciplinares e dados coletados, uma vez colocados em 
confronto com as políticas públicas oficiais no âmbito federal, estadual e municipal para 
estes serviços essenciais, permitirá a concepção de um adequado diagnóstico assim 
como a formulação de prognósticos para a construção de cenários que passem a 
configurar o desenvolvimento destes serviços, no Município de Volta Redonda, nos 
próximos 20 anos. 

Diante destas questões e da alta complexidade técnica que circunda o tema, o Município 
de Volta Redonda contratou a Ecologus Engenharia Consultiva Ltda. para apoiar na 
elaboração dos PMSB e PMGIRS, buscando estabelecer a melhor Política Municipal para 
o Saneamento Básico em seu território, além de atender as diretrizes estabelecidas pela 
Legislação Federal sob o tema, sempre considerando as diretrizes e os recursos 
financeiros disponibilizados pelos Governos Federal e Estadual. 
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2 Diretrizes Gerais Adotadas 
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As diretrizes adotadas para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento e de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos consideram as diretrizes nacionais para o 
saneamento básico estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445/2007, pelo Ministério das 
Cidades, além de estarem em consonância com o Plano Diretor do Município e com a 
legislação municipal. 

A seguir, encontram-se relacionadas as principais diretrizes legais que sustentam o 
PMSB e o PMGIRS: 

 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;  

 Lei Federal n.º 10.257/2001 - Estatuto da Cidade;  

 Lei Federal n.º 9.433/1997 - Política Nacional de Recursos Hídricos;  

 Lei Federal n.º 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde;  

 Lei Federal n.º 6.938/1981 - Política Nacional de Meio Ambiente;  

 Lei Federal nº 11.445/2007 - Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico; 

 Lei Federal nº 12.305/2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 1989;  

 Decreto Estadual n.º 42.930/2011- Programa Estadual “Pacto pelo Saneamento”;  

 Lei Estadual n.º 4.191/2003 - Política Estadual de Resíduos Sólidos;  

 Lei Estadual n.º 3.239/1999 - Política Estadual de Recursos Hídricos;  

 Lei Orgânica do Município de Volta Redonda;  

 Lei Municipal n.º 4.438/2008 - Código Municipal de Meio Ambiente;  

 Lei Municipal n.º 3.704/2001 - Código Sanitário;  

 Lei Municipal n.º 4.441/2008 - Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 
Urbano. 
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3 Caracterização do Município 
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3.1 HISTÓRICO 

O desbravamento da região conhecida por "sertão bravio" deu-se por volta de 1727, 
quando os jesuítas buscavam a demarcação da fazenda Santa Cruz. Um ano mais tarde, 
o governador Luiz Vaia Monteiro, procurando melhorar as condições de comunicação 
entre Rio de Janeiro e São Paulo, ordenou que fosse aberta uma estrada ligando as duas 
regiões. Inúmeros pousos de tropeiros foram, então, estabelecidos ao longo do caminho. 

Somente em 1744, no entanto, os primeiros desbravadores denominaram a curiosa curva 
do Rio Paraíba do Sul de Volta Redonda, quando a região era explorada apenas por 
garimpeiros em busca de ouro e pedras preciosas. 

Grandes fazendas foram instaladas na região, com alguns nomes que ficaram até hoje, 
como Três Poços, Belmonte, Santa Cecília, Retiro e Santa Rita. Entre 1860 e 1870, a 
navegação pelo Rio Paraíba do Sul viveu seu período áureo entre Resende e Barra do 
Piraí. Ao mesmo tempo,  os trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II chegam a  Barra do 
Piraí e Barra Mansa.  

Por volta de 1862, deu-se início à construção de uma ponte ligando as duas margens do 
rio Paraíba, abrindo condições para que a região tivesse uma estação ferroviária, 
construída em 1864.  

A partir de 1875, o povoado de Santo Antônio de Volta Redonda começou a ter grande 
impulso, contando perto de duas dezenas de estabelecimentos comerciais. As primeiras 
aspirações de autonomia do lugarejo surgiram em 1874, quando os moradores 
pleitearam a elevação do povoado à categoria de freguesia. Somente no ano de 1926 
Volta Redonda conseguiria o seu estabelecimento definitivo como oitavo distrito de Barra 
Mansa.  

A exaustão dos solos mais férteis e a liberação do braço escravo provocaram o declínio 
da cafeicultura e o êxodo rural, tendo a cultura do café cedido lugar à pecuária de corte 
extensiva, evoluindo posteriormente para a produção leiteira.  

No final da década de 1930, teve início o desenvolvimento industrial do município, com a 
implantação de setores ligados às indústrias alimentares. O grande marco da expansão 
industrial no Brasil, deflagrado no pós-guerra, foi representado pela instalação, na década 
de 1940, da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) na cidade, na época ainda distrito de 
Barra Mansa, marcando as bases da industrialização brasileira. 

Volta Redonda conquista sua emancipação em 17 de julho, marcando um novo ciclo no 
desenvolvimento de sua história. Em 1973, o município foi considerado Área de 
Segurança Nacional, situação que prevaleceu até 15 de novembro de 1985, quando 

foram restabelecidas as eleições diretas para prefeito. 
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3.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

3.2.1 Localização 

O município de Volta Redonda está localizado às margens do rio Paraíba do Sul, na 
Região do Médio Paraíba do Sul, entre as coordenadas 22º 23' a 22º 40' de latitude Sul e 
44º a 44º 12' de longitude Oeste.  

O município limita-se ao norte, noroeste e oeste com o Município de Barra Mansa; a 
sudeste, com Barra Mansa e Rio Claro; ao sul, sudeste e leste, com Piraí e Pinheiral; e a 
nordeste com Barra do Piraí e Piraí. 

A Figura, a seguir, ilustra a localização geográfica do município de Volta Redonda. 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 19 

 

FIGURA 3.2.1-1: MACROLOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA NO  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
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3.2.2 Ordenamento territorial 

Segundo a Lei Municipal nº 4.441/2008 - Plano Diretor Participativo de Volta Redonda, o 
município é organizado em Bairros, Setores de Gestão Urbana, além de uma subdivisão 
de que define o Macrozoneamento Municipal. 

Segundo o Art. 13 da Lei 4.441/2008, "A divisão político-administrativa do município de 
Volta redonda dar-se-á pela porção territorial denominada bairro." Ainda, segundo o Art. 
14 da referida lei, "Os bairros correspondem a frações especiais do território municipal 
que possuem homogeneidade nas formas de parcelamento e usos do solo que 
caracterizam, no tempo e no espaço, determinada identidade espacial e cultural e, ainda, 
apresentam atividades comuns que geram práticas sociais coletivas cotidianas". 

O município é organizado em 51 (cinquenta e um) bairros, ilustrados no mapa a seguir. 
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Quanto aos Setores de Gestão Urbana, estes, segundo o Art. 16 da Lei 4.441/2008, 
"correspondem às frações do Município que expressam similaridade em seus aspectos e 
dinâmicas urbana, econômica, social e ambiental, caracterizando-se como contiguidades 
espaciais de vínculos locais e expressam os processos e tendências de estruturação 
espacial da cidade", "... voltadas ao planejamento e gestão das ações de 
desenvolvimento urbano da cidade em suas dimensões físico-ambiental, socioeconômica 
e institucional". 

O município de Volta Redonda é constituído de 7 (sete) Setores de Gestão Urbana, a 
saber: 

I. Setor de Gestão Urbana Norte; 
II. Setor de Gestão Urbana Centro-Norte; 

III. Setor de Gestão Urbana Sul; 
IV. Setor de Gestão Urbana Centro-Sul; 
V. Setor de Gestão Urbana Leste; 

VI. Setor de Gestão Urbana Oeste; 
VII. Setor de Gestão Urbana Sudoeste. 

O Mapa, a seguir, apresenta os Setores de Gestão Urbana de Volta Redonda. 
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Quanto ao Macrozoneamento, o Art. 20 do Plano Diretor Participativo define que "o 
município de Volta Redonda subdivide-se em grandes territórios que consagram suas 
vocações em função de suas características atuais e potencialidades presentes". 

A Secretaria Municipal de Planejamento (SMO) e Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR) vêm trabalhando no detalhamento do 
Macrozoneamento municipal, onde estão definidos os seguintes espaços territoriais: 

I. Zona Estratégica (ZE); 
II. Zona de Expansão 1 (ZEX-1); 

III. Zona de Expansão 2 (ZEX-2); 
IV. Zona de Produção 1 (ZPR-1); 
V. Zona de Produção 2 (ZPR-2); 

VI. Zona de Produção 3 (ZPR-3); 
VII. Zona de Produção Especial (ZPRX); 

VIII. Zona Rural (ZR); 
IX. Zona Urbana Consolidada (ZUC); 
X. Zona de Ambiência Relevante (ZAR); 

XI. Zona de Conservação do Verde (ZCV); 
XII. Zona de Preservação Ambiental (ZPA). 

O Mapa, a seguir, apresenta o Macrozoneamento Municipal. 
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3.2.3 Densidade demográfica 

Segundo o IBGE (2010), Volta Redonda possui uma população de 257.803 habitantes, 
correspondente a 30,1% do contingente da Região do Médio Paraíba. Apresenta uma 
superfície de 182 Km² e densidade demográfica de 1.412,75 hab/Km². 

O Mapa, a seguir, apresenta a densidade demográfica de Volta Redonda por bairros. 

  



Rio P
ara

íba
 do

 Sul

Ribeirão Brandão

Rib
eir

ão
 Ca

chi
mb

al

Rio Bocaina

Córrego Pouso Seco

Ribeirão do Inferno
Có

rre
go

 C
oti

ara

Córrego do Peixe

Rio
 Tu

rvo

Có
rre

go
 C

ac
ho

eir
inh

a

Córrego Pau d´alho

Córrego Boa Esperança
Rio

 Ba
na

na
l

Rio B
oca

ina

Retiro
Açude

Três Poços

Roma

Vila Rica

Água Limpa

Vila Santa Cecília

Vila Brasília

Rio das Flores

Santo Agostinho

Jardim Amália

Belmonte

São Luiz

Aterrado

Conforto

Siderlândia

Casa de Pedra

Sessenta São Geraldo

Aero Clube

Jardim Belvedere

Vila Mury

Laranjal

Ponte Alta

Santa Rita do Zarur
Santa Cruz

Eucaliptal

Voldac

Candelária

Sao João Batista

Pinto da Serra

Jd. Padre Josimo Tavares

Niterói

São João

Siderópolis

Jardim Belmonte

São Lucas

Vila Americana

Brasilândia

Bela Vista
Monte Castelo

Dom Bosco

Santa Cruz 2

Barreira Cravo

Rústico

Minerlândia
São Cristóvão

Nossa Sra das Graças

Jardim Paraíba

Belo Horizonte

Jardim Suiça

Jardim Europa

BR-116

BR-393

RJ-155

585000 590000 595000 600000 605000

75
00

00
0

75
05

00
0

75
10

00
0

75
15

00
0

75
20

00
0

0 1.000 2.000 3.000 4.000500
Metros

±

MAPA DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA
POR BAIRROS - CENSO 2010

Consultoria

Título

Mapa

Data Geoprocessamento Coordenação Geral Versão

Rodrigo ImbelloniGreicieli Sant'Anna

LEGENDA
Densidade demográfica (hab/km²)

0 - 3000
3001 - 6000
6001- 6500
6501 - 6850

6851 - 8850
8851 - 10000
10001-12000
12001 - 12300
12301 - 13500

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS
Rodovia
Linha Férrea
Hidrografia
Limite de Bairros
Limite Municipal

 Caracterização do Município de Volta Redonda

01Setembro/2015

PGIRS
4/15



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 28 

3.2.4 Principais acessos 

As principais vias de acesso ao município de Volta Redonda são pelas Rodovias BR-116 
(Presidente Dutra, no trecho conhecido como Rio-São Paulo), BR-494 e BR-393.  

A Rodovia BR-393, com início no município de Barra mansa, faz conexão da Rodovia BR 
116 (Presidente Dutra) com a Rodovia BR-040 (Presidente Juscelino Kubitschek), no 
município fluminense de Três Rios, e também com a Rodovia BR 116 (Rodovia Santos 
Dumont) no município fluminense de Sapucaia, no trecho conhecido como Rio-Bahia. 

Outro acesso ao município de Volta Redonda é feito por via férrea, para fins de transporte 
de carga, e de concessão da MRS Logística. 

A figura, a seguir, apresenta as principais vias de acesso ao município de Volta Redonda. 
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FIGURA 3.2.4-1: VIAS DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 
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4 Breve Caracterização do Sistema de 

Saneamento de Volta redonda 
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O Município de Volta Redonda é dotado de um Sistema de Saneamento Básico bastante 
abrangente geograficamente, onde 100% dos núcleos urbanos são cobertos por 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, limpeza 
urbana e coleta de resíduos sólidos urbanos, cuja gestão e planejamento do sistema é 
distribuída entre secretarias de governo e autarquias municipais. 

O sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário é responsabilidade do 
Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR), autarquia municipal 
criada no ano de 1967 e que é responsável pela manutenção e operação de 1 (uma) 
Estação de Tratamento de Água, 6 (seis) Estações de Tratamento de Esgotos, e 
aproximadamente 1.800 quilômetros de redes de abastecimento de água e coleta de 
esgoto, atendendo a 90.000 residências e estabelecimentos comerciais. 

O sistema de manejo de águas pluviais é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 
Obras (SMO) que, entre outras, é responsável pela manutenção, operação e ampliação 
do sistema, e também responsabilidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Volta Redonda (IPPU-VR), autarquia municipal criada na década de 1970 com a 
finalidade de atuar no planejamento do desenvolvimento físico e urbano da cidade, 
inclusive no que concerne ao planejamento da macro e micro drenagem. 

Já o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), atuando no planejamento e operação 
de um sistema que, se comparado às demais componentes do sistema de saneamento 
básico municipal, atua em uma quantidade maior de serviços, como coleta semi-
mecanizada de resíduos sólidos urbanos, varrição de logradouros públicos, limpeza de 
vias e monumentos, limpeza de praças, destino final de resíduos, entre outros serviços, 
incluindo a coleta seletiva municipal. 

No entanto, é importante demonstrar que estes serviços não se restringem apenas aos 
órgãos da administração municipal citados, havendo outras conexões e inter-relações 
com demais órgãos da administração municipal, onde busca-se, na figura a seguir, 
ilustrar essas inter-relações e promover um nivelamento inicial de conhecimento a 
respeito dos temas que serão tratados. 
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FIGURA 4-1: INTER-RELAÇÃO ENTRE OS SETORES RESPONSÁVEIS PELO  
SISTEMA DE SANEAMENTO DE VOLTA REDONDA 

Legenda: 

 SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda 
 SMSP - Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
 IPPU - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda 
 Secretaria Municipal de Obras 
 SMMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
 SMAC - Secretaria Municipal de Ações Comunitárias 
 CIOSP - Centro Integrado de Operações de Segurança Pública 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 33 

5 Caracterização do Ambiente 
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5.1 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO SOCIOECONÔMICO 

5.1.1 Contexto Regional 

Volta Redonda pertence à Região do Médio Vale do Paraíba, que também abrange os 
municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, 
Resende, Rio Claro, Rio das Flores e Valença. Trata-se de um importante eixo 
econômico localizado entre as maiores metrópoles nacionais (São Paulo e Rio de 
Janeiro). 

Atualmente, o Médio Vale do Paraíba constitui-se como a mais dinâmica e industrializada 
região do interior do Estado do Rio de Janeiro, resultado das políticas governamentais do 
Governo Federal das décadas de 1930/40 de industrialização do Brasil e que se 
materializou na região através da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN)1 
em Volta Redonda em 1941. 

A instalação da CSN se configurou como o principal marco do desenvolvimento industrial 
não apenas da região em estudo, uma vez que se configurou como a ponta de lança do 
processo de industrialização brasileira. Contudo, atualmente os centros urbanos do 
médio Vale do Paraíba caracterizam-se como local de comércio e prestação de serviços, 
simultaneamente ao surgimento de novos eixos industriais, como Resende e Porto Real. 

A conurbação formada pelos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa representa o 
principal centro urbano regional, extrapolando até mesmo os limites regionais à medida 
que exerce forte influência em municípios pertencentes a outras regiões, polarizando com 
isso grande parcela dos fluxos de mercadorias e pessoas, principalmente no que se 
refere à demanda por serviços (BENTES, 2008). 

A economia desses municípios está baseada na indústria metal-mecânica, automotiva, 
metalúrgica, siderúrgica, cimenteira, alimentícia, energética, turística, têxtil e nas 
atividades agropecuárias, destacando-se a criação de gado leiteiro e a produção de 
hortifrutigranjeiros.  

5.1.2 Aspectos Históricos 

A história de Volta Redonda tende a estar relacionada com a construção da CSN em 
1941 no município. Entretanto, a formação socioespacial de Volta Redonda remonta aos 
ciclos econômicos anteriores a instalação da usina, a partir dos surtos econômicos da 

                                                 
1
 A CSN foi criada durante o Estado Novo por decreto do presidente Getúlio Vargas, após um acordo diplomático, 

denominado Acordos de Washington, feito entre os governos brasileiro e estadunidense. Este acordo que previa a 
construção de uma usina siderúrgica que pudesse fornecer aço para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial  
e que posteriormente ajudasse no desenvolvimento econômico do Brasil. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acordos_de_Washington
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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cana-de-açúcar e do café. Ainda assim, conforme afirmam Castro e Mello2, “a 
historiografia que torna cidade e companhia em uma só ontologia é, em certa medida, 
justificável”. Esta relação entre a usina e a cidade resulta do fato de que tanto a cultura 
da cana-de-açúcar no século XVIII, quanto o café e a pecuária extensiva não foram 
capazes de fazer com que a área do redondo meandro do rio Paraíba do Sul adquirisse 
identidade tão expressiva como a instalação da CSN. 

Até meados do século XVIII, a região era habitada pelos índios puris-coroados. A 
ocupação não indígena em Volta Redonda teve início quando os jesuítas cruzaram a 
Serra do Mar abrindo caminho para a colonização do que hoje se define como Médio 
Vale do Paraíba. Um marco na ocupação desta área foi à abertura, em 1728, de uma 
estrada ligando Rio de Janeiro à São Paulo. No entanto, somente em 1744 os primeiros 
colonizadores denominaram a curva do Rio Paraíba do Sul de Volta Redonda. Nesta 
época a região era explorada apenas por garimpeiros em busca de ouro e pedras 
preciosas. 

Sucessivamente grandes fazendas de café foram instaladas na região. Entre 1860 e 
1870, a navegação pelo Rio Paraíba do Sul viveu seu período áureo entre Resende e 
Barra do Piraí. Ao mesmo tempo, os trilhos da Estrada de Ferro D. Pedro II chegaram à 
Barra do Piraí e Barra Mansa. Todos estes aspectos, combinados, fomentaram o 
desenvolvimento da região. Por volta de 1875, o povoado de Santo Antônio de Volta 
Redonda experimenta um crescimento intenso, onde foi possível observar a presença 
duas dezenas de estabelecimentos comerciais. 

As primeiras pretensões de autonomia do lugarejo surgiram em 1874, quando os 
moradores pleitearam a elevação do povoado à categoria de freguesia. Contudo, apenas 
no ano de 1926 Volta Redonda se estabeleceu como 8ª distrito de Barra Mansa. Neste 
período, as fazendas de café da região foram sendo gradualmente substituídas por 
fazendas de gado leiteiro a partir do declínio da produção cafeeira após a abolição da 
escravatura, em 1888. 

Dessa época até a chegada da CSN, o então distrito denominado Santo Antônio de Volta 
Redonda cresceu lentamente, com o aparecimento de pequenas indústrias e 
cooperativas. Em 1941 teve início o ciclo de industrialização de Volta Redonda, escolhida 
como local para instalação da CSN em meio à 2ª Guerra Mundial. A partir deste ano, 
Volta Redonda passou a vivenciar um crescimento populacional muito superior ao 
verificado até o momento, com a chegada de pessoas atraídas pela possibilidade de 
emprego na CSN. Em 1946, a CSN entrou em operação e a população de Volta Redonda 
continuou crescendo rapidamente. Este fato foi decisivo no processo de urbanização do 
município. 

Devido a presença da CSN, Volta Redonda era considerada como a maior cidade 
industrial do país. Das empresas estatais criadas no governo de Getúlio Vargas, a CSN 
foi a única que chegou a construir uma cidade associando o mundo fabril ao urbano no 
processo desenvolvimento do espaço urbano. A construção da usina concentrou 
população urbana em duas áreas principais: “as áreas controladas diretamente pela 
CSN, a cidade “oficial” da Companhia (a típica cidade empresa), abrangendo inicialmente 

                                                 
2
 Texto Online: Castro e Mello. Evolução urbana na cidade de Volta Redonda (RJ) Disponível em: 

<http://www.unig.br/cadernosdafael/vol1_num3/ARTIGO%20CLEBER%20E%20EDUARDO%20CADERNOS%203.pdf>. 
Acesso em 17 fev. 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Puris
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coroados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abolicionismo_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abolicionismo_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Sider%C3%BArgica_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Volta_Redonda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Volta_Redonda
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
http://www.unig.br/cadernosdafael/vol1_num3/ARTIGO%20CLEBER%20E%20EDUARDO%20CADERNOS%203.pdf
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os bairros de Vila Santa Cecília, Laranjal, Conforto e Bela Vista; e a “cidade velha” 
representada pelo povoado de Niterói, situado ao norte do rio Paraíba do Sul", com maior 
dinâmica na organização interna, em contraste com a cidade operária, rígida e estática” 
(CASTRO; MELLO). A chamada então de "Cidade Nova", que só passaria à 
administração municipal em 1968, possuía melhor infraestrutura urbana e de serviços 
públicos que o restante do município. Até essa data, a prefeitura da cidade somente 
administrava a área correspondente à margem esquerda e alguns poucos bairros 
situados na margem direita, que ainda careciam de vários serviços básicos. 

Após uma série de marchas políticas, Volta Redonda conquistou sua emancipação em 17 
de julho de 1954, marcando um novo ciclo no desenvolvimento. Em 1973, a cidade foi 
declarada pelo governo federal "área de segurança nacional", situação que perdurou até 
1985 e que impossibilitou a população de eleger o prefeito do município, sendo este 
indicado pelo presidente da República. 

Desta forma, podemos considerar que Volta Redonda tornou-se município a partir da 
iniciativa do Estado em construir a CSN e a infraestrutura urbano social necessária para 
fixar seus operários à localidade. Desde então, verifica-se uma relação simbiótica entre 
empresa e cidade, que se manteve por aproximadamente seis décadas, até a retirada do 
Estado do setor produtivo. 

Em 1993, com a privatização da companhia, a empresa desobrigou-se do papel de 
provedora do município, que por sua vez viu-se responsável pelo desenvolvimento de 
políticas para atração de novos investimentos objetivando a geração de emprego e renda 
para seus habitantes. Ações do governo municipal reorientaram a economia municipal 
para o comércio e a prestação de serviços, sendo a mais forte nesses quesitos no Sul 
Fluminense. 

5.1.3 Ocupação do solo 

Volta Redonda ocupa uma área total de 182,5 Km², o que correspondente a 2,9% da área 
da Região do Médio Vale do Paraíba.  

O município possui um único distrito-sede, contudo, conforme já mencionado 
anteriormente, está dividido em 7 (sete) Setores de Gestão Urbana onde se distribuem os 
51 (cinquenta e um) bairros regulamentados, conforme pode ser observado no  Quadro 
5.1.3-1, a seguir, e no Mapa I-1 anterior. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
http://pt.wikipedia.org/wiki/1973
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_seguran%C3%A7a_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul_Fluminense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul_Fluminense
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QUADRO 5.1.3-1: SETORES E BAIRROS DE VOLTA REDONDA 

SETORES BAIRROS 

Zona Leste 
Água Limpa, Brasilândia, Santo Agostinho, Três Poços, Vila Americana e Vila 
Rica 

Zona Sul Casa de Pedra, Jardim Belvedere, Roma e Siderópolis 

Zona Central 
Centro, Aterrado, Bela Vista, Jardim Amália, Jardim Paraíba, Laranjal, Monte 
Castelo, Nossa Senhora das Graças, São João, Sessenta, Vila Santa Cecília e 
Vila São Geraldo 

Zona Oeste 

Açude, Belmonte, Conforto, Duzentos e Quarenta e Nove, Eucaliptal, Jardim 
Belmonte, Jardim Europa, Jardim Padre Josimo Tavares, Jardim Suíça, 
Minerlândia, Ponte Alta, Rústico, Santa Rita de Cássia, São Cristóvão, São 
Lucas, Santa Inez e Siderlândia 

Zona Norte 
Aero Clube, Barreira Cravo, Belo Horizonte, Candelária, Dom Bosco, Niterói, 
Pinto da Serra, Retiro, São João Batista, São Luiz, Santa Cruz, Santa Cruz II, 
Santa Rita do Zarur, Vila Brasília, Vila Mury e Voldac 

A instalação da CSN em Volta Redonda na metade do século XX alterou as bases 
produtivas e transformou a paisagem do município, que se urbanizou rapidamente após a 
criação da usina. Como relatado nos aspectos históricos do município, a construção da 
usina configurou duas áreas principais de concentração da população: as áreas 
controladas diretamente pela CSN, ou seja, a cidade “oficial” da Companhia, abrangendo 
os bairros de Vila Santa Cecília, Laranjal, Conforto e Bela Vista; e a “cidade velha” 
representada pelo povoado de Niterói, situado ao norte do rio Paraíba do Sul. 

O mapeamento das características atuais de uso e ocupação do solo mostra que Volta 
Redonda caracteriza-se por manter cerca de 20% do seu território composto por 
vegetação em diferentes estágios de composição. Contudo, grande parte do uso do solo 
refere-se às pastagens que recobrem quase metade do município (49,5%). A área urbana 
de Volta Redonda ocupa 26,4% do território (Quadro 5.1.3-2 e Mapa I-7 a seguir).  
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QUADRO 5.1.3-2: CLASSE DE USO E COBERTURA DO SOLO 

CLASSE DE USO E COBERTURA DO SOLO KM % 

Água 2,8 1,6 

Vegetação em estágio inicial de sucessão 10,5 5,8 

Vegetação em estágio médio de sucessão 25,5 14,1 

Áreas reflorestadas 4,8 2,6 

Área urbana 47,6 26,4 

Pastagem 89,4 49,5 

Total 182,5 100 

       FONTE: INEA, 2011. 
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5.1.4 Aspectos Demográficos 

Em 2010, de acordo com o censo Demográfico, o município de Volta Redonda tinha 
população de 257.803 habitantes, correspondente a 30,1% do contingente da Região do 
Médio Paraíba. 

A expansão demográfica acelerada no município começou após a instalação da 
siderúrgica da CSN. O povoado, que não passava de três mil habitantes concentrados na 
margem do Rio Paraíba do Sul nos anos de 1940, triplicou seu número após o início das 
atividades industriais. Na década de 1970, com uma população recenseada de 126.805 
habitantes, Volta Redonda era uma das cidades brasileiras de maior taxa de crescimento 
demográfico e, juntamente com Barra Mansa, constituíam um polo de crescimento 
regional. O crescimento populacional em Volta Redonda se manteve em intensidade 
considerável até a década de 1980. Já após esse período, o município experimentou 
taxas mais baixas de crescimento. 

Desta forma, a dinâmica populacional de Volta Redonda na segunda metade do século 
XX reflete o quadro brasileiro, no qual a partir da década de 1950, o processo de 
urbanização no Brasil tornou-se cada vez mais acelerado. Isso se deve, sobretudo, a 
intensificação do processo de industrialização brasileiro. 

Nas décadas mais recentes, quando comparado os Censos de 1991 e 2000 e de 2000 e 
2010, verifica-se uma diminuição da taxa de crescimento ano a ano. A taxa de 
crescimento populacional em Volta Redonda é inferior ao verificado no Estado do Rio de 
Janeiro e no Brasil nos mesmos períodos. O baixo crescimento está ligado às baixas 
taxas de mortalidade, fecundidade e a predominância de movimento emigratório na 
última década do século XX e início do século XXI. Esse movimento que vem ocorrendo 
nas últimas décadas, provavelmente está ligado à diminuição de postos de trabalho 
industriais no município e aos baixos salários oferecidos em outras atividades 
econômicas (Quadro 5.1.4-1). 

QUADRO 5.1.4-1: POPULAÇÃO E TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL – 1991 2000 E 2010.  

UNIDADE  1991 2000 
CRESC. 

A.A. 
1991/2000 

2010 
CRESC. A.A. 

2000/2010 

Volta Redonda 220.305 242.063 0,95 257.803 0,63 

Rio de Janeiro 12.807.706 14.391.282 1,17 15.989.929 1,06 

Brasil 146.825.475 169.799.170 1,46 190.755.799 1,17 

FONTE: IBGE – CENSOS DEMOGRÁFICOS 1991, 2000 E 2010. 

A densidade demográfica em 2010 era de 1.412,7 habitantes por km², contra 138,1 
habitantes por km² da região do Médio Vale do Paraíba, sendo considerada uma área de 
alta densidade demográfica. 
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Trata-se de um município, desde a instalação da usina, predominantemente urbano, 
expressando taxas de urbanização bastante elevadas (mais de 99% da população) 
(Quadro 5.1.4-2). 

QUADRO 5.1.4-2: POPULAÇÃO URBANA E RURAL 2010.  

POPULAÇÃO Nº % 

Urbana 257.686 99,95 

Rural 117 0,05 

Total 257.803 100 

       FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

A população do município é 47,7% masculina e 52,3% feminina, resultando em uma 

proporção de 91,1 homens para cada 100 mulheres (Quadro 5.1.4-3). 

QUADRO 5.1.4-3: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES 2010.  

POPULAÇÃO Nº % 

Homens 122.919 47,68 

Mulheres 134.884 52,32 

Total 257.803 100 

       FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

Em relação à estrutura etária, observa-se que o município apresentava um estreitamento 
na base e alargamento no meio da figura e uma reentrância nos grupos entre 30 e 49 
anos. Essa reentrância pode estar relacionada a movimentos de emigração 
empreendidos a partir do processo de reestruturação produtiva pela qual o município 
passou na década de 1990. Há também um maior número de mulheres que homens nas 
fases adultas e de idosos (Figura 5.1.4-1). 

Também é possível identificar que Volta Redonda possui uma população relativamente 
jovem, onde 14% da população tinham até 14 anos; e a população em idade ativa (10 e 
mais anos) representava 86%. 
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FIGURA 5.1.4-1: PIRÂMIDE SEXO ETÁRIA DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA – 2010. 

FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

A comparação entre as pirâmides do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil revela 
semelhanças com o perfil demográfico do Rio de Janeiro e diferença com a pirâmide do 
Brasil, uma vez que ainda esta apresente base estreita, há uma maior proporção de 
jovens (Figura 5.1.4-2 e Figura 5.1.4-3). 

 

FIGURA 5.1.4-2: PIRÂMIDE SEXO ETÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 2010.  

FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 
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FIGURA 5.1.4-3: PIRÂMIDE SEXO-ETÁRIA DO BRASIL – 2010. 

FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

5.1.5 Atividades Econômicas 

Após a privatização da CSN, a evolução do quadro econômico de Volta Redonda foi 
marcado por duas vertentes distintas. A primeira, diz respeito ao processo de 
reestruturação da própria usina, cujo foco estava fixado na elevação da sua 
produtividade, o que resultou em uma redução significativa do seu quadro de 
trabalhadores. A segunda vertente reflete o redirecionamento das ações que deveriam 
ser desenvolvidas pelo município de Volta Redonda, considerando a desestruturação dos 
conjuntos econômicos locais que tradicionalmente serviam à indústria e que por força das 
alterações implantadas em sua base produtiva perderam a posição de fornecedores e 
geradores de emprego. 

Além da CSN, Volta Redonda abriga as fábricas de cimento do Grupo Votorantim e Tupi, 
da CP - Cimento e Participações, a Usina de Oxigênio e Nitrogênio da White Martins, a 
Indústria Nacional de Aços Laminados (INAL), além da Companhia Estanifera Brasileira 
(CESBRA) e da S/A Tubonal (fabricante de tubos de aço). 

Apesar de ainda fortemente marcada pela indústria, Volta Redonda não é mais 
considerada uma cidade operária. Até a privatização da CSN, a indústria de 
transformação era a maior geradora de emprego. A partir dos anos 2000, o setor que 
mais gerou emprego foi de serviços. 

Desta forma, o mercado de trabalho do Município de Volta Redonda parece repetir uma 
tendência do mercado em geral, cujo padrão é a apresentação de queda de postos na 
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produção industrial e consequentemente no número de postos de trabalho no setor de 
serviços. Volta Redonda possui uma infraestrutura de comércio e serviços espalhada 
pelo município, o que o faz ser o município mais economicamente dinâmico de toda a 
região Sul Fluminense. Na Vila Santa Cecília, área central do município, estão 
localizados clínicas e consultórios, shoppings, escritórios de profissionais liberais que 
atendem a população local e atraem pessoas da região do Médio Vale do Paraíba e de 
municípios do Vale do Paraíba Paulista e Sul de Minas Gerais. 

A agropecuária possui pouca expressão na economia municipal, uma vez que o 
município direcionou, por muitos anos, a sua economia para indústria. Entretanto, a 
agropecuária se faz presente, principalmente, na criação de gado no extremo Sul (na 
divisa com Rio Claro), no extremo Norte (próximo ao distrito de Nossa Senhora do 
Amparo - Barra Mansa), e no extremo Leste, no bairro Três Poços, próximo à divisa com 
Pinheiral, com destaque para a produção de leite. No extremo Oeste do município, o 
bairro Santa Rita de Cássia é o maior produtor de hortaliças do Sul Fluminense. 

A análise da população economicamente ativa por setores de atividades mostra que 
cerca de 2% dos trabalhadores ainda atuavam, em 2010, no setor primário da economia. 
O setor secundário absorvia em 2010, em torno de 15% dos trabalhadores. Mais de 78% 
dos trabalhadores da área estava, alocados no setor terciário (Quadro 5.1.5-1). 

QUADRO 5.1.5-1: PESSOAS DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE POR 
 SETORES DE ATIVIDADES DO TRABALHO PRINCIPAL – 2010. 

SEÇÃO DE ATIVIDADE DO TRABALHO PRINCIPAL Nº % 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 49 1,93 

Indústrias de transformação 291 11,55 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 8 0,31 

Construção 83 3,3 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 1.180 46,83 

Transporte, armazenagem e correio 35 1,38 

Alojamento e alimentação 188 7,48 

Informação e comunicação 37 1,47 

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 25 1,01 

Atividades imobiliárias 23 0,92 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 89 3,52 

Atividades administrativas e serviços complementares 28 1,11 

Administração pública, defesa e seguridade social 10 0,39 

Educação 64 2,54 

Saúde humana e serviços sociais 143 5,66 

Artes, cultura, esporte e recreação 23 0,91 

Outras atividades de serviços 125 4,95 

Atividades mal especificadas 120 4,75 

Total 2.520 100 

FONTE: CENSO DEMOGRÁFICO 2010 - IBGE. 
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Ao considerar a População Economicamente Ativa (PEA - Pessoas de 10 anos ou mais 
de idade) por grandes grupos de ocupação no trabalho principal em Volta Redonda, 
verificou-se que em 2010 os trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em 
lojas e mercados eram quase 20% do total de trabalhadores da região (Quadro 5.1.5-2). 

Os trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes mecânicas 
e outros ofícios compreendiam o 2º maior grupo de ocupações, correspondendo a 14,7% 
dos trabalhadores. Os trabalhadores ligados ao setor primário (trabalhadores 
agropecuários, florestais, de caça e pesca) eram apenas 0,4% do total de trabalhadores 
da área em estudo. 

QUADRO 5.1.5-2: GRANDES GRUPOS DE OCUPAÇÃO NO TRABALHO PRINCIPAL  
EM VOLTA REDONDA – 2010.  

GRANDES GRUPOS DE OCUPAÇÃO NO TRABALHO 
PRINCIPAL 

VARIÁVEL 

Nº % 

Diretores e gerentes 5.130 4,44 

Profissionais das ciências e intelectuais 15.447 13,37 

Técnicos e profissionais de nível médio 11.491 9,94 

Trabalhadores de apoio administrativo 8.363 7,24 

Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e 
mercados 

22.696 19,64 

Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da 
caça e da pesca 

460 0,4 

Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da 
construção, das artes mecânicas e outros ofícios 

16.969 14,68 

Operadores de instalações e máquinas e montadores 9.347 8,09 

Ocupações elementares 16.896 14,62 

Membros das forças armadas, policiais e bombeiros 
militares 

896 0,78 

Ocupações mal definidas 7.871 6,81 

Total 115.567 100 

FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

5.1.6 Sistema viário 

As principais rodovias de acesso a Volta Redonda são a rodovia BR-116 (Rodovia 
Presidente Dutra), cujo acesso se dá pela Rodovia BR-494, rodovia BR-393 e a RJ-153, 
em trecho coincidente com a BR-494, seguindo rumo norte para a localidade de Nossa 
Senhora do Amparo, em Barra Mansa (MAPA I-6).  
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A rodovia BR-393 faz a conexão da BR 116 (Rodovia Presidente Dutra - trecho Rio - São 
Paulo) com a BR 040 (Rodovia Rodovia Presidente Juscelino Kubitschek - Trecho 
Petrópolis - Brasília) e a BR 116 (Rodovia Santos Dumont - Trecho Rio - Fortaleza). Esta 
rodovia, que começa em Barra Mansa, na Via Dutra, segue por Volta Redonda, Barra do 
Piraí, Vassouras e Paraíba do Sul, encontra-se com a BR-040 em Três Rios e com a BR-
116 em Sapucaia, na fronteira com o município de Carmo e o estado de Minas Gerais. 

A antiga Ferrovia do Aço situada no município possui caráter industrial. Ela liga o 
município de Volta Redonda aos principais produtores de minério de ferro e dolomita em 
Minas Gerais. Desta forma, a ferrovia possui um papel fundamental no transporte de 
insumos e matéria-prima na produção de aço pela CSN (MARINHO; et. al., 2013). 
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5.1.7 Patrimônio Histórico-natural 

O município de Volta Redonda guarda um acervo histórico de grande importância tanto 
para o município quanto no que diz respeito a história do Brasil. Há bens tombados por 
leis, municipais e estaduais, e decretos. Além dos bens tombados, já foram identificadas, 
pela comunidade, outras áreas e edificações de interesse para a preservação histórica e 
turística (Quadro 5.1.7-1). 

QUADRO 5.1.7-1: BENS NATURAIS E ARQUITETÔNICOS TOMBADOS EM VOLTA REDONDA 

BEM 
TOMBADO 

ÓRGÃO DEFINIÇÃO IMAGEM 

Cinema 
Nove de Abril 

Instituto 
Estadual 

do 
Patrimônio 

Cultural 
(Inepac) 

Esta edificação é 
considerada a maior sala de 
projeção da América Latina. 
O cinema foi construído pela 
CSN, utilizando arrojadas 
linhas modernas para a 
época, ele tinha a finalidade 
de levar cultura e 
entretenimento para toda 
população.  

Chaminé da 
Antiga Olaria 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Única parte restante de um 
antigo engenho de açúcar. A 
chaminé foi construída em 
1903, junto com o prédio do 
engenho que foi demolido no 
governo do prefeito João 
Paulo Pio de Abreu, na 
década de 1960, para a 
passagem do viaduto de 
Nossa Senhora das Graças, 
que liga os bairros Centro e 
Aterrado. Porém, a chaminé 
do engenho foi mantida por 
ter sido considerada marco 
histórico da cidade, já que 
representa uma das 
primeiras indústrias 
instaladas no município. 

 

Sede da 
Fazenda 

Três Poços 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Umas das mais expressivas 
fazendas do "ciclo do café" 
no Sul Fluminense. 
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BEM 
TOMBADO 

ÓRGÃO DEFINIÇÃO IMAGEM 

Igreja Santa 
Cecília 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Foi construída pela CSN em 
1943, projetada pelo 
arquiteto Antônio Santos 
Pinto, sua criação está 
intimamente ligada aos 
projetos de urbanização da 
então vila operária. 

 

Fazenda 
Santa Cecília 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Fazenda doada à CSN pelo 
Governo do Estado com 
objetivo de instalar a Usina 
Presidente Vargas e a vila 
operária. 

 

Obras, 
estátuas e 

Praça Brasil 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Construída para o lazer dos 
trabalhadores da CSN. 

 

Colégio 
estadual 
Manuel 
Marinho 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Construído para ser o 
primeiro hotel da CSN. 
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BEM 
TOMBADO 

ÓRGÃO DEFINIÇÃO IMAGEM 

Antigo 
Centro de 

Puericultura 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Construído em estilo de 
arquitetura inglesa, o único 
no gênero em todo território 
nacional, teve a finalidade de 
dar assistência às mães 
gestantes e crianças, 
especialmente as esposas e 
filhos dos funcionários da 
CSN. 

 

Igreja Santo 
Antônio 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Inserida no mais antigo 
núcleo urbano da cidade, 
arraial de Santo Antônio da 
Volta Redonda, atual bairro 
Niterói, a igreja de Santo 
Antônio foi construída em 
1870, no terreno doado pelo 
casal José Teixeira e 
Belarmina Ferraz Teixeira, 
conforme escritura lavrada 
em 16/09/1897. A primitiva 
igreja era muito pequena e 
não possuía sacristia. Em 
1955, foi demolida para dar 
lugar à construção da nova 
igreja, inaugurada no mesmo 
ano. 

 

Grêmio 
Artístico e 
Cultural 

Edmundo de 
Macedo 
Soares e 

Silva 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

O Grêmio Artístico e Cultural 
Edmundo de Macedo Soares 
e Silva nasceu da 
necessidade da população 
de Voltar Redonda em dar 
continuidade as suas 
atividades antes da ida para 
trabalhar na CSN. 

 

Clube Foto-
Filatélico e 

Numismático 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

O Clube Foto-Filatélico e 
Numismático caracteriza-se 
como uma sociedade civil 
sem fins lucrativos, que tem 
por finalidade difundir as 
artes fotográficas, filatélicas, 
numismáticas e culturais. 
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BEM 
TOMBADO 

ÓRGÃO DEFINIÇÃO IMAGEM 

Memorial 
Zumbi dos 
Palmares 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Projetado pelo arquiteto 
Celso Dal Belo em 1989, o 
Memorial Zumbi dos 
Palmares é composto por um 
anfiteatro e um salão de 
exposições. Sua utilização é 
principalmente voltada para 
manifestações da cultura 
negra. 

 

Monumento 
aos Ex-

Combatentes 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

O Monumento aos Ex-
Combatentes foi construído 
em homenagem àqueles que 
lutaram na frente de batalha 
em defesa da democracia e 
da soberania na Segunda 
Guerra Mundial. 

 

Encosta da 
Margem 

Esquerda do 
Rio Paraíba 
do Sul, na 

Av. 
Francisco 

Torres 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

 

 

Área de terra 
de 

propriedade 
da CSN, que 
não seja do 
seu parque 
industrial 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

 

 

Colégio 
Estadual 
Barão de 

Mauá 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Uma das primeiras escolas 
públicas construídas no 
município de Volta Redonda, 
para as famílias dos 
operários da CSN e 
empregados do comércio 
local, entre outros. 
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BEM 
TOMBADO 

ÓRGÃO DEFINIÇÃO IMAGEM 

Associação 
de 

Aposentados 
e 

Pensionistas 
de Volta 
Redonda 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Surgiu da união e da 
organização da classe dos 
aposentados e pensionistas 
e hoje é a maior Associação 
de Aposentados da América 
Latina, prestando assistência 
médica, odontológica, social 
e funerária aos associados e 
aos seus dependentes 

 

Hotel Bela 
Vista 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Um dos cartões postais da 
cidade, o hotel teve sua obra 
iniciada em 1942 pela 
Companhia Siderúrgica 
Nacional para atender seus 
fornecedores, funcionários e 
clientes. 

 

Antigo Tiro 
de Guerra 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

O Tiro de Guerra 01/004 foi 
fundado com a finalidade de 
atender às necessidades de 
prestação de Serviço Militar 
dos empregados da CSN 
através de um convênio do 
então Ministério do Exército 
com a CSN 

 

Sede da 
Fazenda São 
João Batista 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

A fazenda deu origem a 
vários loteamentos que se 
transformaram em bairros 
dessa cidade, entre eles, 
Voldac, onde fica a sede da 
fazenda, Jardim Primavera, 
São João Batista, Barreira 
Cravo, Jardim Veneza e San 
Remo. 
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BEM 
TOMBADO 

ÓRGÃO DEFINIÇÃO IMAGEM 

Prédio da 
antiga Rádio 
Siderúrgica 

Prefeitura 
Municipal 
de Volta 
Redonda 

Inaugurada no dia 9 de abril 
de 1955, a Rádio Siderúrgica 
da CSN foi criada para 
proporcionar lazer e 
contribuir para a educação 
dos jovens da época, a 
maioria filhos de funcionários 
da CSN, empresa detentora 
da permissão de 
funcionamento da emissora. 

 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, 2009. 

5.1.8 Educação 

No que diz respeito aos aspectos educacionais em Volta Redonda, é importante destacar 
que em 2010 cerca de 97% da população de Volta Redonda era alfabetizada. Essa taxa 
de alfabetização é superior ao verificado ao Estado do Rio de Janeiro (95,9%) e do Brasil 
(91,0%) (Quadro 5.1.8-1). 

QUADRO 5.1.8-1: TAXA DE ALFABETIZAÇÃO EM VOLTA REDONDA – 2010.  

UNIDADE 
TERRITORIAL 

ALFABETIZADAS NÃO ALFABETIZADAS 
TOTAL 

Nº % Nº % 

Volta Redonda 219.708 96,9 7.027 3,1 226.735 

Rio de Janeiro 13.342.382 95,9 566.905 4,1 13.909.323 

Brasil 147.385.581 91,0 14.604.155 9,0 161.990.266 

FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

Entre a população, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, cerca de 25% não 
tinha instrução ou possuía apenas o ensino fundamental incompleto, 18% completou o 
ensino fundamental ou cursou o ensino sem completá-lo, 37% possuía ensino médio ou 
não completou a graduação e apenas 18% completou o ensino superior (Quadro 
5.1.8-2). 
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QUADRO 5.1.8-2: NÍVEL DE INSTRUÇÃO EM VOLTA REDONDA – 2010.  

NÍVEL DE INSTRUÇÃO Nº % 

Sem instrução e fundamental incompleto 29.278 25,33 

Fundamental completo e médio incompleto 21.375 18,50 

Médio completo e superior incompleto 43.229 37,41 

Superior completo 21.158 18,31 

Não determinado 528 0,40 

Total 115.567 100 

 FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revelam que a 
porcentagem de criança e jovens de 6 a 17 anos em Volta Redonda frequentando a 
escola é de 96%. Ou seja, cerca de 4% da população em idade escolar estão longe dos 
bancos escolares. Em relação aos adultos de 18 a 24 anos, 40% está vinculado à escola 
(Quadro 5.1.8-3). 

QUADRO 5.1.8-3: PORCENTAGEM DA POPULAÇÃO  
QUE FREQUENTA ESCOLA.  

FAIXA ETÁRIA % 

De 0 a 3 anos 31,28 

De 4 a 5 anos 92,13 

De 5 a 6 anos 97,37 

 De 6 a 17 anos 96,14 

De 18 a 24 anos  38,96 

De 25 a 29 anos  16,63 

     FONTE: PNUD BRASIL 2013. 

O município possui uma rede de ensino que oferece desde a educação infantil até o 
ensino superior. Os cursos universitários e formação técnica profissional especializada 
concentram-se nas áreas mecânica e metalúrgica. A Universidade Federal Fluminense 
(UFF) possui um campus em Volta Redonda localizado na Vila Santa Cecília. Ainda estão 
situados no município o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), Centro 
Universitário Geraldo Di Biase (UGB), Centro Universitário de Barra Mansa - (UBM) e o 
Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ).  

5.1.9 Saúde 

A rede de saúde do município de Volta Redonda configura-se como uma das mais 
completas do interior do estado do Rio de Janeiro, sendo, portanto, referência para toda a 
região do Médio Vale do Paraíba Fluminense. 

http://www.voltaredonda.com.br/
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O município conta com 580 unidades de saúde, sendo 83 % dos estabelecimentos 
privados, 1% filantrópico e, apenas 15% públicos (Quadro 5.1.9-1). 

QUADRO 5.1.9-1: ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE POR NATUREZA DO PRESTADOR.  

TIPO DE 
PRESTADOR 

PÚBLICO 
FILANTRÓPI

CO 
PRIVADO TOTAL 

Nº 88 6 486 580 

 FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE  
 SAÚDE DO BRASIL– CNES – DEZ 2013. 

Segundo o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil – CNES, a 

população do município dispõe de 2 postos de saúde, 1 pronto socorro, 11 hospitais e 

130 clínicas de diversas especialidades (QUADRO 5.1.9-2) 

Os principais hospitais são o Hospital Evangélico Regional, Hospital Vita, Hospital 
Municipal do Retiro, Hospital e Maternidade São Camilo, Hospital São José, Hospital 
Infantil e Maternidade Jardim Amália, Hospital São João Batista e Hospital São João 
Batista UHG. 
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QUADRO 5.1.9-3: ESTABELECIMENTO SEGUNDO TIPO DE ATENDIMENTO PRESTADO. 

ATENDIMENTO PRESTADO Nº 

Central de regulação 1 

Central de regulação médica das urgências 1 

Centro de apoio a saúde da família-casf 1 

Centro de atenção hemoterápica e/ou hematológica 1 

Centro de atenção psicossocial-caps 5 

Centro de saúde/unidade básica de saúde 49 

Central de regulação de serviços de saúde 2 

Clinica especializada/ambulatório especializado 130 

Consultório 313 

Cooperativa 1 

Farmácia 2 

Hospital especializado 3 

Hospital geral 8 

Policlínica 5 

Posto de saúde 2 

Pronto atendimento 2 

Pronto socorro especializado 1 

Secretaria de saúde 1 

Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia 46 

Unidade de vigilância em saúde 1 

Unidade móvel de nível pré-hosp-urgência/emergência 4 

Telesaúde 1 

Total 580 

        FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE  
            DO BRASIL – CNES – DEZ 2013. 

No ano de 2013, as principais causas de óbitos em Volta Redonda foram parto e 
puerpério (17,4%), seguida de doenças do aparelho circulatório (11,7%), lesões, 
envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas (11%), doenças 
do aparelho geniturinário (10,9%) e doenças do aparelho digestivo (10,7%). 

O quadro, a seguir, apresenta as principais causas de internação no município de Volta 
Redonda.
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QUADRO 5.1.9-4: CAUSAS DE MORBIDADE POR INTERNAÇÃO.  

CAUSAS DE INTERNAÇÃO Nº % 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 42 4,6 

Neoplasmas (tumores) 66 7,2 

Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e 
alguns transtornos imunitários 

16 1,7 

Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 10 1,1 

Transtornos mentais e comportamentais 25 2,7 

Doenças do sistema nervoso 20 2,2 

Doenças do olho e anexos 5 0,5 

Doenças do ouvido e da apófise mastóide 1 0,1 

Doenças do aparelho circulatório 108 11,7 

Doenças do aparelho respiratório 63 6,8 

Doenças do aparelho digestivo 98 10,7 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 14 1,5 

Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo 37 4,0 

Doenças do aparelho geniturinário 100 10,9 

Gravidez, parto e puerpério 160 17,4 

Algumas afecções originadas no período perinatal 14 1,5 

Malformações congênitas, deformidades e anomalias 
cromossômicas 

6 0,7 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de 
laboratório, não classificados em outra parte 

17 1,8 

Lesões, envenenamentos e algumas outras consequências 
de causas externas 

101 11,0 

Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com 
os serviços de saúde 

17 1,8 

Total 920 100,0 

      FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE - CADASTRO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE  
      DO BRASIL – CNES – DEZ 2013. 

A população de baixa renda do município também é assistida pelo "Programa Saúde da 
Família", no qual jovens médicos recém-formados lhe prestam assistência visitando suas 
moradias. 
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5.1.10 Infraestrutura urbana 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE-VR), sob forma de órgão de administração 
indireta do município, é o responsável pelo sistema de abastecimento de água e de 
coleta e tratamento de esgoto. A autarquia já foi eleita duas vezes a melhor empresa 
pública prestadora de serviços do Estado. 

Em 2010, conforme o censo do IBGE Volta Redonda contava com 84.307 domicílios 
permanentes. O abastecimento de água é feito adequadamente, através da rede geral de 
distribuição para quase 99% da população. Formas inadequadas, como a utilização de 
poço ou nascente dentro ou fora da propriedade, ou o armazenamento de água da chuva, 
são utilizadas por 1% da população (Quadro 5.1.10-1). 

QUADRO 5.1.10-1: ACESSO À REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – 2010.  

FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº % 

Rede geral 254217 98,8 

Poço ou nascente na propriedade 2131 0,8 

Poço ou nascente fora da propriedade 476 0,2 

Carro-pipa 3 0,0 

Água da chuva armazenada em cisterna 12 0,0 

Água da chuva armazenada de outra forma 5 0,0 

Rio, açude, lago ou igarapé 18 0,0 

Outra 469 0,2 

Total 257331 100 

      FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

O esgotamento sanitário distribui-se entre a rede geral de esgoto ou pluvial (95,6% da 
população) e fossa séptica (0,5%). Outros 3,9% da população utilizam formas 
inadequadas como fossa rudimentar, rio, lago ou mar e valas.  

QUADRO 5.1.10-2: ACESSO À REDE GERAL DE ESGOTO OU PLUVIAL – 2010. 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº % 

Rede geral de esgoto ou pluvial 246.048 95,62 

Fossa séptica 1.357 0,53 

Fossa rudimentar 593 0,23 

Vala 2.101 0,82 

Rio, lago ou mar 6.678 2,60 

Outro 554 0,22 

Total 257.331 100 

      FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 
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A coleta de lixo domiciliar no município de Volta Redonda é realizado pela Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, e atingia, no ano de 2010, cerca de 97% da população. 
Quando considerada a coleta pública através de caçambas, sabe-se que esta atendia a 
2% da população. A prática de queima de lixo é utilizada por 0,17% da população. 

QUADRO 5.1.10-3: COLETA DE LIXO – 2010. 

DESTINO DO LIXO Nº % 

Coletado por serviço de limpeza 251.636 97,79 

Coletado em caçamba de serviço de 
limpeza 

5.065 1,97 

Queimado (na propriedade) 429 0,17 

Enterrado (na propriedade) 6 0 

Jogado em terreno baldio ou logradouro 67 0,03 

Jogado em rio, lago ou mar 2 0 

Outro destino 126 0,05 

Total 257.331 100 

       FONTE: IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO 2010. 

É notório que saneamento ambiental é um dos maiores fatores no declínio das taxas de 
morbidade e mortalidade em todo o mundo. A universalização dos serviços de 
saneamento, em particular daqueles relacionados diretamente com os recursos hídricos, 
são fundamentais para a manutenção dos padrões adequados de qualidade ambiental e, 
consequentemente, de saúde pública, proporcionando a melhoria da qualidade de vida 
da população. 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

Os atributos do meio físico devem ser investigados quantitativamente e qualitativamente, 
levando-se em consideração as formas e tipos de solos e rochas, o clima e microclima 
predominantes, a hidrografia local e a composição e formação do relevo. Esses atributos 
possuem distribuição espacial e, isoladamente ou em conjunto, definem unidades de 
análise que facilitam os estudos necessários. 

Assim sendo, apresenta-se, a seguir, um diagnóstico compartimentado dos principais 
atributos do meio físico de Volta Redonda, aliando a descrição sucinta de seus 
componentes com a análise integrada entre os mesmos e, quando possível, destes com 
os dos demais meios (biótico e socioeconômico). 

5.2.1 Aspectos Geológicos 

O diagnóstico acerca das características geológicas e geomorfológicas de Volta Redonda 
e região foi realizado com base no documento Programa Geologia do Brasil - PGB 
(CPRM, 2007). Este estudo representa a retomada em larga escala dos levantamentos 
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geológicos básicos do país e tem como objetivo a ampliação acelerada do conhecimento 
geológico do território brasileiro, fornecendo subsídios, dentre outros, para a 
consolidação de programas de gestão territorial e de recursos hídricos, e inúmeras outras 
aplicações na área social e, claro, de pesquisa mineral. 

Segundo o documento supracitado, a região do vale do Médio Paraíba do Sul pertence 
ao Sistema de Riftes da Serra do Mar (Almeida, 1976 apud CPRM, 2007) ou Riftes 
Continentais do Sudeste do Brasil (Riccomini, 1989 apud CPRM, 2007), encaixado entre 
as serras do Mar e da Mantiqueira, na província do Planalto Atlântico. O limite entre as 
zonas geomorfológicas reflete a influência da geologia sobre a fisiografia local marcando, 
assim, uma estreita relação entre os compartimentos tectônicos que estão, por sua vez, 
associados aos processos tectônicos ligados à tectônica mesozóica-cenozóica e a outros 
eventos mais modernos, considerados como neotectônicos. 

No caso específico da Bacia de Volta Redonda, sabe-se que a área sofreu um processo 
de depressão tectônica há milhares de anos e a partir disso passou a acumular materiais 
sedimentares, como arenitos, folhelhos, argilitos e conglomerados. No contexto geológico 
do município destaca-se também a existência de um importante afloramento rochoso, 
localizado no Vale da Colina, onde se pode observar camadas de composições litológicas 
diferentes, que revelam a cronologia de sedimentação fluvial e de movimentação 
tectônica. Pelo registro geológico, observa-se ainda que a região já sofreu abalos 
sísmicos, do mesmo modo que há aproximadamente 50 milhões de anos possuía um 
expressivo sistema fluvial. O Mapa de Geologia (Mapa I-7) revela detalhes sobre a 
composição do substrato geológico do município de Volta Redonda. 
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No ano de 2008 o projeto “Caminhos Geológicos” do Departamento de Recursos 
Minerais do Rio de Janeiro (DRM-RJ), em parceria com o Instituto de Geociências da 
UFRJ, inaugurou em Volta Redonda o primeiro painel explicativo na região do Médio 
Paraíba. Entende-se que o mapeamento e indicação de lugares que possuem resquícios 
de material geológico significativo possui diversos aspectos relevantes, tanto no aspecto 
científico como no social. 

Com efeito, para os responsáveis pelo projeto "Caminhos Geológicos", a valorização do 
patrimônio geológico vai além das questões puramente cientificas e pode representar 
desenvolvimento econômico para as cidades, especialmente quando se viabiliza o 
potencial turístico desses patrimônios. Cabe ressaltar que a própria curva do Rio Paraíba 
do Sul, que originou o nome da cidade, pode ter sido causada pela formação geológica 
aliada às falhas tectônicas. Nesse aspecto é importante lembrar que a forma como 
ocorreu a urbanização da cidade está totalmente ligada ao desenho do rio. Ou seja, a 
conservação e estudo desse patrimônio geológico permitem a análise e o conhecimento 
de parte da história da ocupação e desenvolvimento da cidade. 

Por fim, destaca-se que, devido à sua formação na superfície, a rocha sedimentar 
evidencia antigas condições ambientais que prevaleciam em determinada região em 
determinado tempo geológico. Ou seja, a análise desse arcabouço geológico pode 
revelar conjunturas ambientais e climáticas pretéritas e contribuir para o entendimento 
acerca da dinâmica geológica e geomorfológica local e do planeta como um todo. 

5.2.2 Geomorfologia 

De acordo com informações disponibilizadas no site da prefeitura de Volta Redonda 
(portalvr.com), o município é dividido em duas áreas geomorfológicas: a área de planície 
aluvial e a área de mar de morros. Ainda segundo o site, a área da planície aluvial tem 
aproximadamente 20 Km², sendo 15 Km² na margem direita e 5 Km² na margem 
esquerda do Rio Paraíba do Sul, e encontra-se embutida no conjunto de elevações 
circundantes, que formam a área do mar de morros. 

A mesma fonte afirma ainda que o rio Paraíba do Sul atravessa o município no sentido 
sudoeste-leste, e a área urbana está situada às suas margens, em planície circundada 
por colinas, cujas altitudes variam de 350 metros, às margens do Rio, a 707 metros, na 
ponta nordeste. 

Contudo, na perspectiva de análise integrada entre os atributos do meio físico e destes 
com os dos meios biótico e socioeconômico, a mera descrição quantitativa não atende ao 
objetivo de concepção de uma abordagem holística que efetivamente contribua para a 
elaboração e implantação de políticas públicas coerentes com a realidade local.  

Sobre essa questão, Graeff (2011), afirma que a geomorfologia surge como ciência 
integradora de processos para abrir caminho na organização e coordenação da 
interdisciplinaridade dos diagnósticos e avaliações ambientais. Ainda segundo o referido 
autor, a geomorfologia é o estudo das formas de relevo que leva em consideração a sua 
natureza, origem, desenvolvimento de processo e a composição dos materiais 
envolvidos. Assim sendo, estudar as formas de relevo pressupõe conhecimento prévio 
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acerca do arcabouço geológico original. Requer, igualmente, o entendimento da atuação 
do clima sobre os materiais originais, assim como sua recíproca, ou seja, como as formas 
de relevo condicionam a climatologia. Ligada ao clima e à geologia, surge ainda a 
hidrologia a responder sobre o transporte de solos e partículas, influenciando ou 
determinando o modelado do relevo. 

O autor continua sua defesa da geomorfologia enquanto ciência de análise integradora 
afirmando que se o foco da abordagem se voltar do campo físico para o campo biótico, 
serão observadas a flora e a fauna, além da vegetação ou fitofisionomia, direta ou 
indiretamente ligadas às formas do relevo e aos fatores supracitados. 

Por fim, Graeff ressalta que nessa perspectiva o homem não poderia ficar de fora. Para o 
autor, por ser razão final da própria conservação ambiental e do desenvolvimento, há 
quase uma associação lógica entre homem e a geomorfologia, em suas determinações 
e/ou influências mútuas. 

Dessa forma, a análise qualitativa e integrada dos aspectos geomorfológicos regionais e 
locais, apresentada a seguir, pode ser de grande valia no contexto de concepção, 
planejamento e elaboração de políticas públicas urbanas, especialmente aquelas ligadas 
ao uso e ocupação do solo no município de Volta Redonda. 

Classificações mais recentes inserem a região do Planalto Atlântico do sudeste brasileiro 
em três principais domínios de relevo: domínios serranos escarpados (Serra do Mar e da 
Mantiqueira); planaltos suspensos (da Bocaina e reversos da Mantiqueira, entre outros); 
domínios colinosos ou de mar de morros das depressões interplanálticas, destacando o 
vale do rio Paraíba do Sul, onde se localiza o município de Volta Redonda. 

Conforme informado no item anterior (item 5.2.1. Aspectos Geológicos), a região do 
vale do Médio Paraíba do Sul integra o Sistema de Riftes Continentais do Sudeste 
brasileiro, acomodado entre as serras do Mar e da Mantiqueira. A região limítrofe entre as 
zonas geomorfológicas representa a influência da geologia sobre a fisiografia local 
definindo, dessa forma, uma estreita relação entre os compartimentos tectônicos que 
estão, por sua vez, associados aos processos tectônicos antigos e modernos. 

A configuração geomorfológica atual da paisagem no Sudeste brasileiro resulta de uma 
evolução morfológica desse arcabouço geológico, desencadeada a partir do processo de 
separação do continente sul-americano decorrente de um regime distintivo, responsável 
por um soerguimento regional seguido de grandes desnivelamentos de blocos através de 
falhas predominantemente NE, responsáveis pela individualização das serras ancestrais 
do Mar e da Mantiqueira e pela geração dos grábens terciários. Posteriormente, houve a 
compartimentação da região em grandes domínios morfológicos com características 
diversas, principalmente transpressivas, que refletem a partição do strain. Esta partição 
associa-se ao regime tectônico intraplaca de caráter transcorrente responsável pela 
atuação da neotectônica. 

Na perspectiva de concepção da geomorfologia enquanto ciência de análise integradora 
de diversas variáveis pode-se dizer que além das características morfoestruturais e 
morfotectônicas, os processos exogenéticos que atuaram no passado, especialmente o 
clima (item 5.2.5. Clima) e a hidrografia (item 5.2.6. Hidrologia), deixaram suas marcas 
na paisagem através das feições erosivas e sedimentares. 
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Ou seja, a intensa dinâmica de dissecação através de processos exógenos que afetou o 
Planalto Atlântico evidencia uma erosão concentrada nos vales dos rios Paraíba do Sul, 
Pomba e drenagens costeiras na baixada da Baía de Guanabara, além do rio Grande e o 
alto curso do Tietê, que drenam para o interior, rumo à bacia do Rio Paraná. A 
dissecação resulta na criação de planaltos suspensos (da Bocaina e reversos da 
Mantiqueira, entre outros) com bordas escarpadas (Serra do Mar e da Mantiqueira) e 
domínios colinosos ou de mar de morros das depressões interplanálticas, destacando o 
vale do rio Paraíba do Sul, onde está localizado o município de Volta Redonda. 

Segundo o documento "Programa Geologia do Brasil - PGB" (CPRM, 2007), esse relevo 
colinoso das depressões interplanálticas foi inicialmente subdividido por Hasui et al. 
(1982) em dois domínios: Morros Cristalinos, esculpidos sobre rochas metamórficas pré-
cambrianas, configurando a clássica morfologia de “mares de morros” (Figura 5.2.2-1) do 
Planalto Sudeste do Brasil (Ab’Saber, 1970), e colinas sedimentares de topos planos, 
esculpidas nos sedimentos terciários das bacias de Resende e de Volta Redonda. 

 
FIGURA 5.2.2-1: RELEVO COLINOSO “MARES DE MORRO” DA 

 DEPRESSÃO INTERPLANÁLTICA DO PARAÍBA DO SUL.  

FONTE: PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL - PGB 

Ainda segundo o PGB, o compartimento de colinas (também chamado de “mares de 
morro”) possui encostas com formas convexo-côncavas, marcadas pela presença de 
concavidades estruturais suspensas ou ajustadas à rede de drenagem (Coelho Netto, 
1999). A morfologia dos vales fluviais no domínio das colinas alterna segmentos 
preenchidos por terraços e planícies de inundação e segmentos estrangulados gerando 
knickpoints rochosos (Dantas & Coelho Netto, 1991).  

Na bacia do rio Bananal os knickpoints são controlados pelo substrato geológico, 
especialmente pela relação entre fraturas NW e a foliação/bandamento NE, bem como 
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pelos litotipos mais resistentes à erosão. Desta maneira, os knickpoints promovem vales 
suspensos remontantes que contribuem para dissecação e estocagem de sedimentos 
diferenciais das bacias de drenagem (Eirado Silva et al., 1993; Dantas et al., 1994, 1995). 

Autores como Dantas (2001) destacaram a vulnerabilidade à erosão deste domínio de 
mares de morro, atestado pela presença frequente de voçorocas. Esse conhecimento 
acerca da susceptibilidade erosiva dos solos (erodibilidade), adquirido através da análise 
conjunta com de fatores geológicos, tectônicos e hidrológicos, é de grande valia para o 
planejamento e a gestão de sistemas urbanos (Item 5.2.3). 

O mapa a seguir (Mapa I-8), além de fornecer maiores detalhes sobre a geomorfologia do 
município de Volta Redonda, permite a análise integrada com outros fatores, como a 
hidrografia, por exemplo. 
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5.2.3 Solos 

Em Volta Redonda observa-se a presença de solos argilosos profundos, ácidos e com 
baixa porosidade (geralmente latossolo e podzólicos), comuns nas áreas de relevo 
fortemente ondulado (mar de morros). Já nas áreas de baixada, às margens dos rios, o 
solo é fértil (aluvião), pois são sujeitos a encharcamentos e acumulação de matéria 
orgânica. 

Segundo Silva, em seu artigo publicado no livro Geomorfologia Urbana (Guerra, 2011), 
os problemas ambientais que ocorrem nas áreas urbanas geralmente passam pela 
questão do uso do solo, associados à ocupação de encostas, de áreas com solos 
altamente suscetíveis à erosão ou mesmo dos fundos de vale e áreas sujeitas a 
inundações.  

O autor afirma ainda que a formação e transformação dos solos é o resultado de 
processo de alteração física e química dos minerais que formam as rochas e que os 
solos possuem características específicas que são herdadas do material de origem e do 
ambiente  de formação. Por sua vez, os fatores de formação e transformação dos solos 
são: clima, organismos, material de origem, relevo e o tempo (cronológico). A atuação 
desses fatores e suas inter-relações, conclui Silva, irão resultar em solos com diferentes 
características e graus de evolução. 

Se consideramos essas inter-relações apontadas pelo autor, podemos afirmar que a 
ocupação desordenada, a retirada da cobertura vegetal e a impermeabilização do terreno 
(ações comuns em grandes áreas urbanas) produzem alterações drásticas no ciclo 
hidrológico (Item 6.2.6. Hidrologia) que, por sua vez, poderão influenciar no processo de 
degradação dos solos, gerando mais riscos de inundações, movimentos de massas e, 
especialmente, processos erosivos. 

A respeito dessa erosividade e erodibilidade na região do Médio Paraíba, autores como 
Cunha e Guerra (Cunha et. al. 1998) afirmam que a erosão dos solos pode ser 
constatada através da forte incidência de processo erosivos difusos - erosão laminar, 
com perda parcial ou total de horizonte superficial, e de processo erosivos lineares - 
ravinas e voçorocas (Figura 5.2.3-1). Também o Mapa I-8 - Geomorfologia, 
apresentado anteriormente, mostra áreas de ocorrência de erosão superficial 
generalizada em Volta Redonda. 

 
FIGURA 5.2.3-1: VOÇOROCA OBSERVADA EM ENCOSTA DO DOMÍNIO DE MAR DE MORROS.  

FONTE: PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL - PGB 
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Os autores mencionados afirmam ainda que, além dos fatores de formação e 
transformação dos solos citados anteriormente, a história da ocupação da região possui 
um peso significativo no entendimento acerca do quadro erosivo atual, marcado não só 
pela perda de volumes de solo e de sua fertilidade, mas também pelo assoreamento de 
rios, reservatórios e barragens, pelo aumento do risco de enchentes e comprometimento 
de mananciais e pela perda material e humana decorrente de 
deslizamentos/escorregamentos. 

Há, ainda, um estudo chamado "Áreas Críticas de Erosão de Solo no Município de Volta 
Redonda - RJ", produzido por Dias et. al. (2005) e publicado na Revista online Caminhos 
de Geografia, no qual foi realizado um mapeamento temático das áreas mais suscetíveis 
à erosão do solo em Volta Redonda. 

As avaliações ambientais realizadas por este estudo, apoiadas pela ferramenta de 
geoprocessamento, possibilitaram realçar parte da realidade ambiental do município, 
traduzida pela frequência e magnitude das áreas críticas de erosão do solo mapeadas.  

Para a definição dessas áreas críticas de erosão, processou-se a conjugação do mapa 
digital de riscos de erosão do solo com o mapa básico cobertura vegetal/uso e ocupação 
do solo, gerando-se o mapa digital classificatório de “Áreas Críticas de Erosão do Solo”. 

Os resultados mostraram que, no município de Volta Redonda, as médias encostas são 
as áreas que se apresentam mais vulneráveis à erosão do solo. Com base nesses 
resultados, foram feitas recomendações visando mitigar os impactos da erosão no 
município, destacando-se: levar em consideração resultados em longo prazo; induzir o 
processo de sucessão vegetal, controlando incêndios; e deixar que a vegetação 
espontaneamente chegue a pasto, pasto sujo, capoeira, floresta secundária (área de 
domínio ecológico da Mata Atlântica). O estudo apontou, ainda, que, neste caso 
específico, a adoção medidas biológicas não vale a pena por serem muito dispendiosas. 

Assim sendo, entende-se que somente uma política concreta de conservação de solos, 
com desenvolvimento de projetos integrados e participativos de manejo em microbacias 
(Item 5.2.6. Hidrografia), poderá reverter ou atenuar esse quadro de erosão que se 
configura na região e, por conseguinte, reduzir ou eliminar a perda material e humana 
decorrente de deslizamentos/escorregamentos. 

5.2.4 Topografia 

Segundo informações disponibilizadas no site da prefeitura municipal de Volta Redonda 
(portalvr.com), o relevo da cidade caracteriza-se por morros com alturas que variam de 
50 a 200 metros de declividades da ordem de 25 a 50%. Ainda segundo esta fonte, as 
áreas mais planas correspondem a pequenos setores descontínuos, situados nos topos 
achatados dos morros e no fundo dos pequenos vales intermediários. 

Na porção sul encontram-se algumas áreas planas ou de topografia suave, que formam 
dois conjuntos de áreas planas agregadas (clareiras topográficas), cada um deles com, 
aproximadamente, um quilômetro quadrado. O primeiro conjunto é o que vem sendo 
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ocupado nas últimas décadas por empreendimentos habitacionais, a partir de Casa de 
Pedra e Siderópolis, no sentido norte-sul. O segundo localiza-se nas proximidades da 
Rodovia Presidente Dutra, nos limites do Município. 

Observa-se, ainda, que as altitudes e declividades vão se acentuando conforme se 
aproxima da Serra do Mar, ao sul, e da Serra da Mantiqueira, ao norte. Em especial, na 
porção norte do Município são encontradas encostas íngremes e as maiores altitudes. 

Como destaca Goudie (1995), as encostas ocupam grande parte das paisagens 
brasileiras e, no âmbito das bacias hidrográficas, elas fornecem água e sedimentos para 
os canais fluviais (a esse respeito, ver Item 5.2.6. Hidrografia). Dessa forma, nas últimas 
quatro décadas, as encostas têm sido o foco central na geomorfologia, e grande esforço 
tem sido feito para se avançar no seu conhecimento, por meio do monitoramento da sua 
evolução e das taxas de perda de solo, bem como de sua situação dentro das bacias 
hidrográficas. 

A intervenção humana sobre o relevo terrestre, tanto em áreas urbanas como em áreas 
rurais, requer a ocupação e a transformação da superfície do terreno. Dependendo da 
magnitude dessa intervenção, das políticas públicas e práticas conservacionistas 
empregadas e dos riscos geomorfológicos envolvidos, os impactos ambientais 
associados poderão causar prejuízos significativos ao meio físico e aos seres humanos. 

Segundo Gerra (2011), os processos de movimentos de massa (Itens 5.2.2. e 5.2.3.) têm 
um impacto direto no uso da terra e podem, em casos extremos, constituir riscos à vida 
humana e às construções. Ao mesmo tempo, o impacto antropogênico sobre as encostas 
naturais representa o principal fator de influência sobre os processos, as formas e a 
evolução das encostas, de maneira deliberada ou não. Sendo assim, a produção de 
encostas artificiais, feita por cortes para construção de estradas, ruas, casas e prédios, 
mineração, represas, terraços etc., torna-se muito importante, em escala local. 

Portanto, as características tipicamente induzidas dos escorregamentos em encostas 
urbanas, incluindo a participação de materiais como lixo e esgoto, de características 
mecânicas e hidráulicas pouco conhecidas, bem como a sua extrema frequência em 
locais já afetados no passado e em áreas recém ocupadas, exigem que os instrumentos 
técnicos preparados para sua prevenção trabalhem com uma realidade bem árdua: 
definir de maneira muito rápida e sempre atualizada o que é mais crítico dentro de um 
contexto em geral extremamente problemático. 

Segundo Gerra e Vitte (2004), no Brasil, tradicionalmente, apesar de ainda receberem 
pouca atenção por parte dos administradores públicos, as análises de risco que devem 
funcionar como ferramenta básica para gerenciamento de desastres e escorregamentos 
têm uma boa qualidade, em função de um controle sobre procedimentos de campo e de 
uma certa homogeneização de critérios.  
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5.2.5 Clima 

O clima em Volta Redonda é tropical mesotérmico (Cwa), com a variação clássica entre 
verão quente e chuvoso e inverno frio e seco. A umidade relativa do ar é considerada 
alta, geralmente na faixa dos 77%. Até mesmo no inverno, época em que é comum a 
baixa umidade relativa do ar, Volta Redonda registra valores elevados, entre 71% e 72%. 

A temperatura média compensada é de 20º C, com média mínima anual de 16,5º C e 
média máxima anual de 27,8º C. É comum, no inverno, o fenômeno da inversão térmica, 
em que há uma troca (inversão) entre as camadas quente e fria da atmosfera. Essa 
inversão diminui e até mesmo impede a circulação atmosférica a baixas atitudes, 
formando uma "zona tampão". Essa zona tampão, quase estática, retem os poluentes 
presentes nas camadas atmosféricas mais próximas à superfície terrestre, podendo 
trazer danos à saúde humana e animal. No caso de Volta Redonda este fenônemo é 
bastante relevante, haja vista a presença de significativas fontes de emissão de 
poluentes, como a CSN - Companhia Siderúrgica Nacional. 

A direção predominante dos ventos é sentido noroeste. Contudo, por estar localizado em 
fundo de vale, Volta Redonda apresenta um cenário predominantemente de calmaria 
atmosférica. Isso dificulta a dispersão dos gases e partículas e, no inverno, pode 
potencializar os efeitos negativos da inversão térmica.  

A precipitação média anual é de 1.377,9 mm, sendo os meses mais chuvosos os de 
dezembro, janeiro e fevereiro. No outro extremo, os meses de junho, julho e agosto 
aparecem como os mais secos (Figura 5.2.5-1). 

 
FIGURA 5.2.5-1: CLIMOGRAMA DE VOLTA REDONDA 

FONTE: CLIMATEDATA.ORG 
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5.2.6 Hidrologia 

A bacia hidrográfica é reconhecida como unidade espacial na disciplina Geografia desde 
o fim dos anos 60. Contudo, durante as últimas décadas ela foi incorporada, de maneira 
mais incisiva, pelos profissionais não só da geografia, mas também da área das 
chamadas Ciências Ambientais, em seus estudos e projetos de pesquisa. 

Entendida como célula básica de análise e gestão ambiental, a bacia hidrográfica permite 
conhecer e avaliar seus diversos componentes e os processos e interações que nela 
ocorrem. A visão sistêmica e integrada do ambiente está implícita na adoção desta 
unidade fundamental. Ao distinguirmos o estado dos elementos que compôem o sistema 
hidrológico (geologia, solo, água, ar, vegetação etc.) e os processos a eles realcionados 
(infiltração, escoamento, erosão, assoreamento, inundação, contaminação etc), somos 
capazes de avaliar o equilíbrio do sistema ou ainda a qualidade ambiental nele existente.  

Considerando que Volta Redonda integra a bacia do Rio Paraíba do Sul e que, segundo 
Franz (2011), sofre atuação do Comitê de Bacia da Região Hidrográfica Médio Paraíba 
do Sul, apresenta-se no Mapa I-9 as principais sub-bacias hidrográficas presentes no 
município de Volta Redonda, com os córregos, riachos e rio mais importantes.  
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Observando-se o mapa apresentado nota-se que quase todas as sub-bacias presentes 
em Volta Redonda extrapolam os limites administrativos do município. Desta forma, o 
planejamento da bacia subentende ação conjunta envolvendo diferentes entes 
municipais, e que muitas vezes possuem diferenças políticas, campo este de atuação dos 
diversos comitês de bacia formados para dirimir tais diferenças e promover o 
planejamento conjunto e integrado destes importantes espaços territoriais. 

O Mapa I-9 revela, também, que Volta Redonda possui uma densa malha hidrográfica, 
com a presença de diversos cursos d'água, em sua maioria perpendiculares ao corpo 
hídrico principal, o Rio Paraíba do Sul. Ao se contrapor esta informação acerca das 
características hidrológicas do município com os dados apresentados nos itens 
anteriores, especialmente aqueles relativos à Geomorfologia (Item 7.2.2.), Solos (Item 
7.2.3.), Topografia (Item 7.2.4.) e Clima (Item 7.2.5.), pode-se fazer várias correlações e, 
dessa forma, elevar as análises a um grau sinérgico e integrado de suma importância 
para as autoridades locais. 

Especificamente sobre a correlação entre Hidrologia e Clima (Item 7.2.5.), Botelho (2011) 
afirma que, nas áreas urbanas, todos os possíveis caminhos do ciclo hidrológico que a 
água pode fazer  a partir da precipitação, ficam  reduzidos ao binômio escoamento e 
infiltração, com maior participação do primeiro. Em virtude da quase total ausência de 
cobertura vegetal, e consequentemente da serrapilheira, as demais possibilidades de 
trajetória da água são praticamente eliminadas. 

Com efeito, em áreas urbanas novos elementos são adicionados pelo homem, como 
edificações, pavimentação, canalização e retificação de rios, entre outros, que acabam 
por reduzir drasticamente a infiltração e favorecem o escoamento das águas, que 
atingem seu exultório mais rapidamente e de forma mais concentrada, gerando aumento 
da magnitude das enchentes nessas áreas. 

As bacias hidrográficas urbanas são, portanto, marcadas pela diminuição do tempo de 
concentração de suas águas e pelo aumento dos picos de cheias, quando comparadas 
às condições anteriores à urbanização. Além disso, somam-se às águas pluviais as 
águas servidas, de uso doméstico, comercial e industrial, que muitas vezes são 
conduzidas juntamente com as águas pluviais, não havendo sistemas de recolhimento e 
escoamento individualizados.  

Ainda sobre a questão das cheias e enchentes, a Secretaria Municipal de Planejamento 
em parceria com o IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) realizou, em 
2012, um estudo hidrológico que apontou a  necessidade de construção de uma 
barragem no Rio Brandão para evitar as cheias que afetam periodicamente diversas 
áreas da cidade, especialmente os bairros Sessenta e Vila Santa Cecília. O referido 
estudo levou em consideração, dentre outros fatores, as médias históricas de chuva no 
município, as condições do leito do Rio Brandão e das pontes que atravessam o rio em 
vários pontos do seu curso. 
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5.2.7 Hidrogeologia 

Diversos autores descrevem a hidrogeologia do Estado do Rio de Janeiro como um todo 
ou em partes, seja propondo suas províncias hidrogeológicas, suas faixas de 
favorabilidade à acumulação de água subterrânea ou ainda, aquíferos individualizados 
por bacias ou regiões estudadas. Assim sendo, o Estado do Rio de Janeiro pode ser 
dividido, em termos gerais, em: aquíferos porosos das regiões costeiras e Bacia 
Sedimentar de Resende e aquíferos fissurais, com ênfase ao Gráben do Rio Paraíba do 
Sul (ver Item 5.2.1. Aspectos Geológicos). 

De toda forma, o conhecimento atual acerca da hidrogeologia do Estado aponta para 
uma consistência de caráter regional, isto é, em alguns locais existe muita informação 
disponível e em outros apenas uma avaliação prévia dessas condições hidrogeológicas. 

De acordo com o DRM-RJ, o Estado do Rio de Janeiro é constituído majoritariamente por 
rochas cristalinas e, por tal razão, as águas subterrâneas estão espacialmente mais 
distribuídas em aquíferos fissurais, uma vez que os aquíferos de características porosas 
localizam-se nas planícies litorâneas e bacias sedimentares, que representam apenas 
cerca de 20% do Estado. 

No que diz respeito à caracterização hidrogeológica regional, sabe-se que a Bacia 
Sedimentar de Resende atinge uma área total de 368 km² e está localizada ao sul do 
estado do Rio de Janeiro, abrangendo os municípios de Itatiaia, Porto Real, Quatis e 
Resende. Com efeito, essa bacia sedimentar representa uma importante unidade 
aquífera do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que suas águas são utilizadas para 
prover necessidades industriais de diversas fábricas, instaladas nesse grande polo 
industrial fluminense. 

Especificamente sobre o município de Volta Redonda, observa-se uma carência de 
estudos que abordem a temática hidrogeológica local. Ainda assim, Barboza et. al (2007) 
desenvolveram um estudo visando a caracterização de parâmetros hidráulicos dos 
depósitos fluviais paleogênicos da Bacia de Volta Redonda, através de ensaios de 
condutividade hidráulica e análises granulométricas, no intuito de produzir uma base de 
dados hidrogeológicos aplicáveis à caracterização de hidrofácies (corpos sedimentares 
interconectados com distintas propriedades hidráulicas) e à modelagem de fluxo das 
águas subterrâneas. 

Ainda com relação ao referido estudo, os resultados estimados da condutividade 
hidráulica apresentaram-se coerentes às características sedimentológicas. Os depósitos 
sedimentares da Formação Resende são constituídos por areia fina a média com 
presença de matriz argilosa e apresentaram condutividade hidráulica moderada a muito 
baixa, variando de 10-4 a 10-8 cm/s. Estes valores indicam um reservatório pobre. A 
Formação Pinheiral apresenta camadas arenosas com níveis conglomeráticos, limitadas 
por intervalos pelíticos pouco espessos. Esses pelitos possuem muito baixa 
permeabilidade, com condutividade hidráulica variando de 10-5 a 10-7 cm/s. O topo 
dessa formação teve a mais alta permeabilidade, em torno de 10-3 cm/s. A Formação 
Pinheiral apresenta, portanto características de reservatório e deve-se levar em 
consideração que seu topo funciona como recarga do aquífero. A partir dos resultados 
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obtidos de condutividade hidráulica, que variaram de 10-8 a 10-3 cm/s, para as 
formações Resende e Pinheiral da área em estudo, concluiu-se que esses depósitos 
possuem de muito baixa a média condutividade hidráulica, predominando as 
permeabilidades mais baixas, o que explica a baixa produtividade do aquífero 
multicamadas de Volta Redonda. 

 
FIGURA 5.2.7-1: CLIMOGRAMA DE VOLTA REDONDA 

FONTE: CLIMATEDATA.ORG 

Conforme já informado, a pluviosidade é uma variável de extrema importância na análise 
de risco, aqui entendida como um instrumento essencial para o gerenciamento de 
desastres associados a escorregamentos de encostas (Item 5.2.3. Solos e 5.2.4. 
Topografia). Deve, portanto, ser considerada em conjunto com outros fatores para a 
elaboração e implantação de políticas públicas municipais de planejamento e 
gerenciamento territorial (ver Item 5.2.6. Hidrografia). 
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5.3 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO 

5.3.1 Flora 

O município de Volta Redonda encontra-se no Sul do Estado do Rio de Janeiro, no trecho 
inferior do médio vale do Rio Paraíba do Sul, sob as coordenadas de latitude 22º29’00” S 
e longitude 44º05’00”W (COSTA, 2004). 

O Vale da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul é formado ao norte pela Serra da 
Mantiqueira e ao sul pela Serra do Mar, divisores de águas da bacia. Esse vale está 
inserido no Bioma da Mata Atlântica, que possuía originalmente uma densa cobertura 
vegetal de floresta tropical latifoliada em quase toda a sua extensão (COSTA, 2004). 

Hoje, porém, a sua cobertura vegetal predominante é a de pastagens pobres, cobertas 
em maior escala pela variedade de capim “gordura” (COSTA, 2004). Há pouquíssimas 
exceções em áreas cuja topografia acidentada impediu a ocupação humana e a 
agropecuária, com fragmentos florestais desconectados uns dos outros. A topografia no 
Médio Paraíba fluminense se caracteriza por um vale de planalto, com relevo onde 
predomina o “mar de morros”, colinas baixas e achatadas no topo emborcadas, com 
altitudes variando entre 50 e 200 metros e declividades de 25 a 50 %. Ao longo do rio 
Paraíba surgem áreas de baixada aluvial, que anteriormente o rio ocupava nos períodos 
de cheia, havendo o depósito de nutrientes, sendo esses solos aluviais muito férteis e 
favoráveis à agricultura (SEMA-RJ, 1999). Essas características topográficas foram 
decisivas na história dos municípios, com a ocupação ocorrendo inicialmente nas 
baixadas. Porém, devido ao acelerado processo de urbanização, motivado pela 
industrialização, ocupou-se também os morros. 

O município de Volta Redonda está situado em uma região que têm grande importância 
estratégica para o Estado do Rio de Janeiro. Sua cobertura vegetal original encontra-se 
quase totalmente devastada (FEEMA, 1991).  

Atualmente restam apenas dois fragmentos de Mata Atlântica, instituídos oficialmente 
como Unidades de Conservação, o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do 
Ingá e a Floresta da Cicuta classificada como Área de Relevante Interesse Ecológico 
(ARIE). 

O Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, com 211 hectares, é 
considerado a maior área verde do município de Volta Redonda, sob as coordenadas de 
latitude 22º27’34”S e longitude 44º4’51”W.  

A área do Parque pertence ao município de Volta Redonda desde 1955, adquirido pela 
prefeitura pelo seu potencial hídrico de abastecimento urbano. Com o objetivo de evitar a 
degradação ou desvio de sua finalidade, em 1962 foi assinado um convênio com o 
Ministério da Agricultura para a criação do Parque Florestal Municipal, permanecendo 
assim até 1988, quando foi transformada em Área de Proteção Ambiental pela Lei 
Orgânica do município. Em 2005, através do decreto nº 10.468, passou a ser Parque 
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Natural Municipal Santa Cecília, que segundo o SNUC passou a ser uma Unidade de 
Proteção Integral através da Lei nº 9.985/2000 (RAGGI e JUNIOR, 2010). 

Os principais objetivos desta unidade de conservação são proteger a biodiversidade, 
regular a qualidade do ar e resguardar a saúde da população. Além disso, existe a 
produção e doação de mudas para arborização urbana, reflorestamento, contenção de 
encostas e recuperação de áreas degradadas (FERNANDES et al., 2012). 

Sua vegetação é caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual Submontana 
(IBGE, 1992), composta por matas em estágio inicial e intermediário de sucessão, 
cercado por mata nativa, plantios de Eucalyptus sp. e pastagens, formando uma matriz 
em mosaico (silvicultura/nativa) de aproximadamente 2.000 ha. O estudo realizado por 
Souza e Souza (2009) indicou uma composição florística de 47 famílias, 105 gêneros e 
119 espécies de angiospermas. As famílias com maior representatividade de espécies 
foram Fabaceae (18), Asteraceae (18), Malvaceae (8), Euphorbiaceae (4), 
Melastomataceae (4), Solanaceae (4), Lamiaceae (4), Verbenaceae (3), Lauraceae (3) e 
Nyctaginaceae (2). As espécies com maior representatividade em número de indivíduos 
foram Clitoria fairchildiana (50), Cecropia glaziovi (25), Nectandra oppositifolia (21), 
Miconia discolor (18) e Allophylus edulis (13). 

Já a Floresta da Cicuta, com 125 hectares, é administrada pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e pela Companhia 
Siderúrgica Nacional (CSN). Foi criada e 1985, pertencendo à União até a privatização da 
Companhia Siderúrgica Nacional, em 1993. Atualmente é protegida pelo Decreto nº 
90.792. 

Sua vegetação é caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual Submontana 
(IBGE, 1992), enquanto as áreas adjacentes são compostas por matas em estágio inicial 
e intermediário de sucessão, antigos plantios de Eucalyptus sp. e pastagens. Carauta e 
colaboradores (1992) definiram quatro estratos para a Floresta da Cicuta, sendo três 
arbóreos e um arbustivo-herbáceo. O primeiro estrato foi caracterizado como 
descontínuo, sendo constituído por árvores emergentes de 30 a 40 m de altura. O 
segundo mais denso e contínuo, compreendendo árvores de 8 a 30 m de altura, incluindo 
jovens do estrato superior. O terceiro estrato é formado por árvores jovens de até 8 m de 
altura, arbustos e ervas com mais de 2 m de altura e no quarto estrato ocorrem arbustos 
e ervas com menos de 2 m de altura. Os autores assinalaram, também, a presença de 
lianas, trepadeiras e epífitas. As famílias com a maior riqueza de espécies na área são, 
em ordem decrescente, Myrtaceae, Leguminosae, Rubiaceae, Lauraceae e 
Euphorbiaceae (FARIA, 2002; SOUZA, 2002).  

Souza e colaboradores (2007) realizaram um levantamento florístico e estrutural do 
estrato arbustivo-arbóreo da Floresta da Cicuta e amostraram 968 indivíduos, com DAP ≥ 
2,5 cm, distribuídos em 46 famílias, 113 gêneros e 184 espécies ou morfoespécies. As 
famílias mais ricas em espécies foram Myrtaceae, Fabaceae, Rubiaceae, Lauraceae e 
Euphorbiaceae. As espécies com populações mais numerosas foram Actinostemon 
communis, Senefeldera multiflora, Maprounea guianensis, Moldenhawera polysperma, 
Astrocaryum aculeatissimum. A. communis correspondeu a 28,7% dos indivíduos 
amostrados e Euphorbiaceae correspondeu a 48,4%.  
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Barbosa (2013) cita a Floresta da Cicuta como última amostra intacta de Mata Atlântica 
no Vale do Paraíba do Sul. A unidade de conservação está incluída na lista da Reserva 
da Biosfera da Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro (RAMBALDI, 2003 apud 
BARBOSA, 2013). 
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5.3.2 Fauna de Volta Redonda 

No Estado do Rio de Janeiro, atualmente restam menos de 17% da cobertura florestal 
original (ROCHA et al., 2003). Ainda assim, o Estado abriga uma fauna muito rica de 
mamíferos terrestres. Em 2000, havia registros de 166 espécies de mamíferos (ROCHA 
et al., 2004) e recentemente esse número elevou-se para aproximadamente 190 espécies 
(BONVICINO et al., 2008; NOGUEIRA, 2010; REIS et al., 2011; MORATELLI et al., 
2011). O atual número de espécies corresponde a mais de 76% dos mamíferos com 
ocorrência para a Mata Atlântica (REIS et al., 2011).  

Segundo Bergallo e colaboradores (2000), 43 estão ameaçadas de extinção e 34 
presumivelmente ameaçadas no Rio de Janeiro. Os mamíferos de grande porte estão 
entre os mais vulneráveis, principalmente pela pressão de caça, atropelamentos, perda 
de habitat e tráfico de animais (CULLEN et al., 2000; COSTA, 2011). O município de 
Volta Redonda está situado no trecho inferior do Médio Vale do Rio Paraíba do Sul, uma 
região cuja mastofauna é pouco conhecida. O município abriga a Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN), fundada em 1946, que têm grande importância estratégica para o 
Estado do Rio de Janeiro. A cobertura vegetal original acha-se quase totalmente 
devastada. No início do século XIX, a região foi ocupada pela lavoura de café, vindo a ser 
substituída mais tarde pela pecuária leiteira (FEEMA, 1991). 

Os dados publicados relativos à mastofauna terrestre da região de Volta Redonda estão 
restritos a Área de Relevante Interesse Ecológico da Cicuta e ao Parque Natural 
Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, sendo registradas as seguintes espécies: 
Dasypus novemcinctus (tatu-galinha), Euphractus sexcinctus (tatu-peba), Bradypus sp. 
(preguiça), Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Galictis vittata (furão), Procyon 
cancrivorus (mão-pelada), Eira barbara (irara), Dasyprocta leporina (cutia), Sphiggurus 
villosus (ouriço-cacheiro), Cuniculus paca (paca), Guerlinguetus aestuans (caxinguelê), 
Sylvilagus brasiliensis (tapeti), entre outras (FEEMA, 1991; PEREIRA et al., 2013). 

 
FIGURA 5.3.2-1: ESQUILO (GUERLINGUETUS AESTUANS) 
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FIGURA 5.3.2-2: OURIÇO-CACHEIRO (SPHIGGURUS VILLOSUS) 

Entre os primatas, a ARIE Floresta da Cicuta possui a ocorrência de Alouatta guariba 
clamitans (bugio) e uma população introduzida de Callithrix jacchus (sagui-de-tufo-
branco) e Callithrix penicillata (sagui-de-tufo-preto) (ALVES & ZAÚ, 2005; ALVES & ZAÚ, 
2007). 

Com relação aos quirópteros, ESBÉRARD (2004) e DIAS e colaboradores (2010), 
reportaram para Volta Redonda a ocorrência das seguintes espécies: Diphylla ecaudata, 
Anoura caudifer, Anoura geoffroyi, Micronycteris megalotis, Micronycteris minuta, 
Pygoderma bilabiatum, Vampyressa pusilla, Molossus rufus, Tadarida brasiliensis e 
Lasiurus ega, destacando-se ainda a presença do morcego hematófago Diaemus youngii, 
considerado vulnerável a extinção no Estado do Rio de Janeiro (COSTA et al., 2008; 
PEREIRA et al., 2013). Além destas Pereira e colaboradores (2013) registraram mais 11 
espécies em campo: Glossophaga soricina (morcego-sem-cauda-do-Pallas), Sturnira 
lilium (morcego-de-ombros-amarelo-pequeno), Platyrrhinus lineatus (morcego-de-focinho-
largo-com-listranas-costas), Platyrrhinus recifinus (morcego-de-focinho-largo-de-recife), 
Carollia perspicillata (morcego-frugívoro-de-cauda-curta), Desmodus rotundus (morcego-
vampiro-comum), Artibeus lituratus (morcego-comedor-de-frutos-grande), Chiroderma 
doriae (morcego-de-olhos-grandes), Myotis nigricans (morcego-borboleta-escuro), Myotis 
riparius (morcego-borboleta) e Eptesicus brasiliensis (morcego-borboleta-grande). 
Totalizando assim o registro de 22 espécies de morcego em Volta Redonda 
(ESBÉRARD, 2004; COSTA et al., 2008; DIAS et al., 2010; PEREIRA et al., 2013). 
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FIGURA 5.3.2-3: ARTIBEUS LITURATUS (MORCEGO-COMEDOR-DE-FRUTOS-GRANDE) (ESQUERDA) E 

DESMODUS ROTUNDUS (MORCEGO-VAMPIRO) (DIREITA). 

Atualmente 35 espécies de anfíbios são consideradas como endêmicas do Estado do Rio 
de Janeiro e de provável ocorrência no município de Volta Redonda (Brachycephalus 
vertebralis, B. didactyla, Melanophryniscus moreirae, Colostethus carioca, Gastrotheca 
albolineata, Hyla carvalhoi, H. fluminea, H. gouveai, H. musica, H. pseudomeridiana, 
Scinax albicans, S. cardosoi, S. humilis, S. littoreus, Xenohyla truncata, Crossodactylus 
grandis, Hylodes charadranaetes, H. glaber, H. nasus, H. regius, Megaelosia lutzae, 
Leptodactylus marambaiae, Paratelmatobius lutzii, Physalaemus soaresi, 
Crossodactylodes pintoi, Cycloramphus carvalhoi, C. ohausi, C. stejnegeri, 
Eleutherodactylus erythromerus, E. gualteri, E. holti, E. octavioi, Holoaden bradei, 
Euparkerella brasiliensis, E. cochranae) (ROCHA et al., 2004).  

Já entre os répteis podemos destacar: Tropidurus torquatus (calango) e Ameiva ameiva 
(lagarto-verde) entre os lagartos; Amphisbaena prunicolor entre os anfisbenídeos 
(PETERS & DONOSO-BARROS, 1970) as serpentes: Chironius multiventris (cobra-
verde), Dipsas albifrons (cobra-dormideira), Dipsas indica (cobra-dormideira), Leptodeira 
annulata (cobra-dormideira), Liophis jaegeri (cobra-cipó), Liophis miliaris (cobra-d’água), 
Liophis poecilogyrus (cobra-cipó), Liophis reginae (cobra-cipó), Liophis typhlus (cobra-
cipó), Oxyrhopus petola (cobra-coral), Philodryas olfersii (cobra-verde), Micrurus 
lemniscatus (cobra-coral) e Bothrops neuwiedi (jararaca) (PETERS & OREJAS-
MIRANDA, 1970; ROCHA et al., 2004). 
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FIGURA 5.3.2-4: CALANGO (TROPIDURUS TORQUATUS). 

Para a avifauna descrita para a região de Volta Redonda existe o predomínio de espécies 
com ampla distribuição geográfica e características de áreas abertas. É comum a 
ocorrência das espécies: anu-preto (Crotophaga ani), sabiá-do-campo (Mimus 
saturninus), além de urubu (Coragyps atratus), quero-quero (Vanellus chilensis), garça-
vaqueira (Bubulcus ibis), asa-branca (Patagioenas picazuro), ananaí (Amazonetta 
brasiliensis), bem-te-vi (Pitangus sulphuratus) e tico-tico-do-campo-verdadeiro 
(Ammodramus humeralis). Essas espécies podem ser encontradas em diversos 
ambientes. Outras espécies de também ocorrência na região são: gavião-de-rabo-branco 
(Buteo albicaudatus), falcão-peregrino (Falco peregrinus), pomba-galega (Patagioenas 
cayennensis), papa-lagarta (Coccyzus melacoryphus), suindara (Tyto alba), bacurau-
tesoura (Hydropsalis torquata), guaxe (Cacicus haemorrhous) e saíra-amarelo (Tangara 
cayana) (BERGALLO et al., 2000).  

 
FIGURA 5.3.2-5: QUERO-QUERO (VANELLUS CHILENSIS). 
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FIGURA 5.3.2-6: GAVIÃO-CARACARÁ (CARACARA PLANCUS). 
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TOMO I – DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS
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1 Diagnóstico dos Serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
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1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Um dos grandes desafios das gestões municipais diz respeito ao manejo e destino final 
dos resíduos sólidos, cuja responsabilidade lhes são atribuídas através do Artigo 31, 
Parágrafo V da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Gerir este 
componente do saneamento tornou-se política de estado a partir da promulgação da Lei 
Federal nº 12.305/2010, onde estão estabelecidas as diretrizes e responsabilidades à 
nível de País, Estados e Municípios, responsabilizando o gerador do resíduo pela sua 
destinação final, esgotadas todas as possibilidades de reaproveitamento como matéria 
prima secundária. 

Embora de responsabilidade do Poder Municipal, os Governos Federal e Estadual têm 
desenvolvido uma série de programas destinados à gestão ambientalmente adequada 
dos resíduos, no sentido de acelerar o fechamento dos vazadouros e destinando aos 
aterros somente os rejeitos. Foram estabelecidas diversas metas, dentre elas a 
elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o próprio 
encerramento dos lixões e vazadouros. 

Nesse sentido, conforme já abordado em capítulos anteriores, a Prefeitura Municipal de 
Volta Redonda está desenvolvendo o seu Plano Municipal de Saneamento Básico e o 
seu Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, onde o presente capítulo 
é responsável pela apresentação do diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no 
município, com informações referentes ao sistema de coleta de resíduos, tipologias de 
resíduos coletadas, responsabilidades pelo sistema, formas de manejo das diferentes 
tipologias de resíduos, quantificando-os, sempre que possível e, por fim, o seu tratamento 
e destino final. 

1.2 GESTÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do Município de Volta 
Redonda é competência da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), cujo 
órgão da administração direta municipal tem por finalidade o planejamento, direção, 
supervisão e a execução, dos seguintes serviços públicos: 

 serviços públicos de parques e jardins; 

 iluminação das vias públicas; 

 coordenação de serviços funerários; e 

 limpeza urbana. 

 A SMSP possui 4 (quatro) departamentos e 1 (uma) coordenadoria, organizados da 
seguinte forma: 
 Departamento de Parques e Jardins; 
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 Departamento de Serviços Públicos; 

 Departamento de Iluminação e Energia; 

 Departamento de Administração; e 

 Coordenadoria de Serviços Funerários. 

A figura, a seguir, apresenta o organograma da Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
(SMSP): 
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O setor da SMSP responsável pelos serviços de limpeza urbana é o Departamento de 
Serviços Públicos, que atua na gestão e fiscalização dos seguintes serviços: 

 Coleta domiciliar porta a porta; 

 Coleta seletiva porta a porta; 

 Coleta de resíduos de limpeza urbana; 

 Coleta de resíduos de serviços de saúde; 

 Coleta de resíduos de construção civil; 

 Coleta especial de resíduos volumosos; 

 Coleta de resíduos comerciais; 

 Coleta de resíduos industriais de grandes geradores com características 
domésticas; 

 Poda de árvores; 

 Pintura de meios-fios; 

 Limpeza de margens de cursos d'água; 

 Varrição de vias e praças; 

 Recolhimento de animais mortos (abandonados e em clínicas veterinárias); 

 Raspagem de vias após eventos de chuva; 

 Capina e roçada; 

 Destino final de resíduos sólidos urbanos; 

 Tratamento de resíduos de serviços de saúde; 

 Descontaminação de lâmpadas fluorescentes; 

 Placas de identificação de logradouros; 

 Instalação e manutenção de papeleiras; 

 Manutenção de fontes; 
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1.3 TIPOLOGIA DE RESÍDUOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SMSP) 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), os 
resíduos sólidos são classificados, segundo a sua origem, em: 

a. resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas;  

b. resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c. resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d. resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j” deste 
parágrafo; 

e. resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c” deste parágrafo;  

f. resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  

g. resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 
Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância 
Sanitária (SNVS);  

h. resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis;  

i. resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j. resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

k. resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

Aplicando-se esta mesma classificação, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, através 
da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), atualmente contrata, gere e 
fiscaliza os serviços de coleta e destino final das seguintes tipologias de resíduos: 
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QUADRO 1.3-1: TIPOLOGIAS E ORIGENS DOS RESÍDUOS SOB RESPONSABILIDADE DA SMSP 

TIPOLOGIA ORIGEM 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Residências, separados em recicláveis e não 
recicláveis, além de eletroeletrônicos e óleos 

vegetais 

Limpeza Urbana (praças, parques, logradouros, 
margens de cursos d'água, estádio, eventos e 

demais resíduos gerados em atividades de 
varrição e raspagem) 

Resíduos de Estabelecimentos 
Comerciais e Prestadores de Serviço 

(RCS) 

Atividades comerciais e de prestação de serviços 
(lojas, restaurantes, supermercados, etc.) 

Resíduos Agrossilvopastoris (RASP) Resíduos domésticos gerados em zona rural 

Resíduos Industriais 
Resíduos industriais com características 

domésticas gerados nas indústrias do município 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) Atividades de trato à saúde humana e animal 

Resíduos de Construção Civil (RCC) 
Acondicionados nas caçambas municipais e 

abandonados em vias públicas e terrenos baldios 

Resíduos de Serviços de Transporte 
(RST) 

Gerados no Terminal Rodoviário Prefeito Francisco 
Torres 

1.4 GERAÇÃO 

O sistema municipal de limpeza urbana de Volta Redonda faz o controle quantitativo de 3 
(três) tipologias de resíduos, cujo quantitativo medido pela SMSP é apresentado no 
quadro a seguir: 

QUADRO 1.4-1: QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

TIPOLOGIA 
QUANTITATIVO 

(TON/DIA) 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 206,0 

Resíduos de Construção Civil (RCC) 76,7 

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 1,5 

TOTAL 284,2 

     Fonte: SMSP, 2013 

Para as demais tipologias de resíduos não quantificadas pela SMSP, é possível estimar a 
sua geração aproximada. Para isso, será utilizado, como referência, o Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos (PERS), que é o documento mais recente referente ao tema e que 
apresenta uma análise da geração de diversas tipologias de resíduos nos 92 (noventa e 
dois) municípios do Estado do Rio de Janeiro, cujo resultado, entre outros, foi o 
estabelecimento de índices de geração de resíduos. 

Desta forma, os tópicos seguintes farão a quantificação da geração de resíduos no 
município de Volta Redonda, segundo as tipologias estabelecidas pela Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. 
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1.4.1 Geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são aqueles gerados nas atividades humanas 
cotidianas, em grande parte oriundas de ambientes domésticos. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) são compostos por duas parcelas, sendo: 

 Resíduos Domiciliares (RDO); e  

 Resíduos de Limpeza Urbana (RLU).  

Segundo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), aproximadamente 77% do RSU 
é composto por RDO, conforme pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

 

FIGURA 1.4.1-1: COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

FONTE: PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PERS)  

No município de Volta Redonda, segundo informações da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (SMSP), o sistema municipal de limpeza urbana coleta, diariamente, 
207 (duzentos e seis) toneladas de RSU, onde pode-se estimar o seguinte quantitativo de 
RDO e RLU. 

RDO 
77% 

RLU 
23% 
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QUADRO 1.4.1-1: QUANTITATIVO DE RDO E RLU GERADO 

TIPOLOGIA COMPOSIÇÃO PERCENTUAL QUANTITATIVO (TON/DIA) 

RSU 
RDO (77%) 159 

RLU (23%) 47 

TOTAL 206 

É importante destacar que o município de Volta redonda possui um Programa de Coleta 
Seletiva operando de forma regular, que faz a recolha dos materiais recicláveis em um 
sistema "porta a porta", ou seja, diretamente nas residências e estabelecimentos 
comerciais, com roteiros e frequências definidos. Segundo informações da SMSP, o 
sistema de coleta seletiva recolhe aproximadamente 6 (seis) toneladas por dia de 
resíduos domiciliares secos potencialmente recicláveis, com uma abrangência de quase 
50% dos bairros do município. 

O quadro, a seguir, apresenta o quantitativo de RSU coletado no município de Volta 
Redonda. 

QUADRO 1.4.1-2: QUANTITATIVO DE RSU COLETADO 

TIPOLOGIA COMPOSIÇÃO 
QUANTITATIVO 

(TON/DIA) 
% 

RSU 

RDO úmidos (dias normais 
de coleta) 

154,00 75% 

RDO secos (dias de coleta 
seletiva) 

5,00 2% 

RLU 47 23% 

TOTAL 206 100,00% 

Segundo dados do IBGE (CENSO, 2010), a população urbana de Volta Redonda é 
257.686 habitantes. Considerando uma geração de 206 toneladas diárias de RSU, o 
índice de geração per capita diário municipal é de 0,80 quilogramas por habitante (0,80 
kg/hab/dia). 

Importante destacar que o sistema de Coleta Seletiva Municipal direciona os resíduos 
domiciliares secos a 3 (três) cooperativas de catadores, sendo elas:  

 Reciclar-VR; 

 Folha Verde; 

 Cidade do Aço. 

No ano de 2013, essas cooperativas triaram e comercializaram os seguintes quantitativos 
de materiais: 
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QUADRO 1.4.1-3: QUANTITATIVO DE MATERIAIS TRIADOS PELAS  
COOPERATIVAS DE CATADORES DE VOLTA REDONDA - 2013 

COOPERATIVA 
QUANTITATIVO  

(ton/ano) 

Reciclar-VR 331,67 

Folha Verde 164,56 

Cidade do Aço* 27,01 

TOTAL 523,24 

* média anual estimada com base nos meses de setembro, outubro e novembro de 2013.  
A Cooperativa não forneceu informações referentes aos demais meses do ano de 2013. 

 FONTE: SMSP/ EGP, 2013 

Considerando-se os principais grupos de materiais recicláveis com maior potencial de 
venda, as 3 cooperativas citadas triaram e comercializaram, de forma individual, os 
seguintes tipos de materiais no ano de 2013: 

QUADRO 1.4.1-4: QUANTITATIVO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS TRIADOS NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

(TON) - 2013 

MATERIAIS 

COOPERATIVAS 

TOTAL 

(ton/ano) 
RECICLAR-VR 

(ton/ano) 

FOLHA VERDE 

(ton/ano) 

CIDADE  
DO AÇO 

(ton/ano) 

Papel/papelão 195,79 103,91 8,75 308,45 

Plástico 71,87 35,99 5,80 113,66 

Vidro 14,69 13,64 8,05 36,38 

Metais 42,97 5,45 4,40 52,82 

Outros 6,35 5,57 - 11,92 

TOTAL 331,67 164,56 27,00 523,23 

Fonte: EGP, 2013 

A figura, a seguir, apresenta o gráfico de representatividade de cada material triado no 
município de Volta Redonda. 
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FIGURA 1.4.1-2: GRÁFICO DO CENÁRIO ATUAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOBRES NO 

MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

FONTE: EGP, 2013 

Com base nos dados apresentados, é possível fazer duas análises: 

A) ANÁLISE 1: Quantitativo Coletado x Quantitativo Comercializado 

O município de Volta Redonda, através de seu programa de coleta seletiva, recolheu, 
no ano de 2013, aproximadamente 1.560 (um mil quinhentos e sessenta) toneladas de 
resíduos domiciliares secos, com potencial para reciclagem, e que foram integralmente 
direcionados para as cooperativas de catadores. No entanto, tais cooperativas 
conseguiram triar e comercializar, neste mesmo ano, 523 (quinhentos e vinte e três) 
toneladas de materiais recicláveis, que representa aproximadamente 1/3 do total 
coletado pelo Sistema de Coleta Seletiva. 

B) ANÁLISE 2: Quantitativo Comercializado x Potencial de Geração de  
      Recicláveis 

Papel/Papelão 
308,45 ton 

59% 

Pástico  
113.66 ton 

22% 

Vidro 36,38 ton 
7% 

Metais  
52,82 ton  

10% 

Outros  
11,92 ton 

2% 

Município de Volta Redonda 
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Segundo dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro (PERS-RJ), 
o Município de Volta Redonda, em função do seu porte, possui um potencial de 
geração de materiais recicláveis nobres (papel, plástico, vidro e metal) de 
aproximadamente 32.000 (trinta e duas mil) toneladas por ano. No entanto, o atual 
sistema municipal recuperou e reinseriu na cadeia produtiva, no ano de 2013, 523 
(quinhentas e vinte e três) toneladas, que representa 1,6% deste potencial de 
geração de recicláveis, abaixo da média estadual de 3%. 

Os gráficos, a seguir, ilustram um comparativo entre o contexto estadual e o municipal 
no que tange à recuperação de materiais recicláveis nobres. 

 

FIGURA 1.4.1-3: CENÁRIO ATUAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  
NOBRES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FONTE: SMSP/ EGP/ PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO RIO DE JANEIRO (PERS-RJ) 
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FIGURA 1.4.1-4: CENÁRIO ATUAL DE RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS  
NOBRES NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

FONTE: SMSP/ EGP/ PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO RIO DE JANEIRO (PERS-RJ) 

1.4.2 Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviço 
(RCS) 

Como o próprio nome já sugere, esta tipologia de resíduo é gerada em atividades 
comerciais, sendo bastante heterogêneo em composição, podendo ser 
predominantemente orgânico (no caso de restaurantes e bares) ou predominantemente 
reciclável (no caso de lojas de roupas, lojas de departamento, etc.). 

No contexto atual, os RCS são coletados juntos com os RSU, ou seja, a estimativa de 
geração de RSU apresentada anteriormente incluiu os RCS, uma vez que não existe 
coleta diferenciada desta tipologia, da mesma forma que não há quantificação específica. 
No entanto, é possível estimar a geração de RCS com base nos índices estabelecidos 
pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Rio de Janeiro (PERS-RJ). 

Segundo dados do PERS-RJ, estima-se que 18% do total de RSU seja composto por 
RCS, cujo quantitativo estimado encontra-se apresentado no quadro a seguir: 

RECICLÁVEIS 
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QUADRO 1.4.2-1: ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RCS 

TIPOLOGIA % QUANTITATIVO (TON/DIA) 

RSU - 206,0 

RCS 18% do RSU* 37,0 

Fonte: PERS-RJ 

No que se refere a esta tipologia, já existem municípios que criaram a figura legal do 
Grande Gerador, ou seja, estabelecendo regras e limites para a coleta de RCS, uma vez 
que o entendimento dos órgãos de limpeza urbana desses municípios é que a 
responsabilidade pelos custos de transporte e destinação final é do próprio gerador, e 
não pode ser compartilhada com o munícipe contribuinte. A consequência dessa medida 
é a redução nos custos do sistema de coleta municipal. 

No caso específico do município de Volta Redonda, se o Município optar pela criação da 
figura legal do Grande Gerador, com transferência a estes da responsabilidade pelos 
custos de  transporte e destinação final dos seus resíduos gerados, o quantitativo de 
RSU coletado com recursos municipais diminuiria, com consequente redução dos custos 
do sistema.  

1.4.3 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB) 

Os Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB) são aqueles gerados 
nas atividades de tratamento de água e esgotos sanitários, basicamente compostos por 
lodos derivados desses processos de tratamento. 

No Município de Volta Redonda, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta 
Redonda (SAAE-VR) é um órgão de natureza jurídica autárquica e responsável pela 
captação, tratamento, reservação e distribuição de água potável, bem como pela coleta, 
tratamento e lançamento final dos efluentes sanitários. É também responsável pelo 
tratamento e destinação final dos resíduos gerados nas estações de tratamento de Água 
(ETAs) e Esgoto (ETEs), predominantemente compostos por lodos dos processos de 
tratamento. 

O quadro, a seguir, apresenta o quantitativo de lodo gerado nas Estações de Tratamento 
de Esgotos (ETEs), bem como a destinação final dos mesmos. 
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QUADRO 1.4.3-1: GERAÇÃO DE LODO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE  
VOLTA REDONDA 

IDENTIFICAÇÃO 
DA ETE 

CAPACIDADE 
NOMINAL DA 

ESTAÇÃO 
(l/s) 

OPERAÇÃO 
ATUAL  

(% da 
capacidade 
instalada) 

QUANTITATIVO 
DE LODO 
GERADO 
(m³/ano) 

FORMA DE 
TRATAMENTO 

DO LODO 

DESTINO 
FINAL 

ETE Padre Josimo 15,3 40,5 20 Não há 
Aterro 

Sanitário 

ETE Ronaldo 
Gonçalves 

40 75 432 Leito de Secagem 
Fertilizante 

para Plantas 
Ornamentais 

ETE Volta Grande 10 93 20 Não há 
Aterro 

Sanitário 

ETE Vila Rica I 12,4 80,6 80,4 Não há 
Aterro 

Sanitário 

ETE Vila Rica II 40 80 159,6 Não há 
Aterro 

Sanitário 

ETE Eng.Silvino 
Streva 

19 52,6 15,6 Leito de Secagem 
Fertilizante 

para Plantas 
Ornamentais 

TOTAL   727,6   

Fonte: SAAE-VR, 2014 

Considerando uma massa específica de 1,5 kg/m³, são gerados, aproximadamente, 
1.090 toneladas por ano, ou 91 toneladas por mês de lodo de Estações de Tratamento de 
Esgoto. 

Quanto ao lodo gerado na ETA Belmonte, o SAAE-VR não faz a sua quantificação, cujo 
destino final é o seu lançamento, em fase líquida, no Rio Paraíba do Sul. No entanto, 
segundo dados do PERS-RJ, o índice de geração de lodo de processo de tratamento de 
água é de 0,06 kg/m³ de água tratada.  

Considerando que o SAAE-VR trata, em média, 3,2 milhões de metros cúbicos de água 
mensalmente, estima-se a seguinte geração de resíduos: 
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QUADRO 1.4.3-2: GERAÇÃO ESTIMADA DE LODO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE  
VOLTA REDONDA 

IDENTIFICAÇÃO 
DA ETA 

VOLUME 
DE ÁGUA 
TRATADA 
(m³/mês) 

ÍNDICE DE 
GERAÇÃO 
DE LODO  

(kg/m³ de 
água 

tratada) 

QUANTITATIVO 
DE LODO 
GERADO 

(TON/ANO) 

FORMA DE 
TRATAMENTO 

DO LODO 

DESTINO 
FINAL 

ETA Belmonte 3.200.000 0,06 2.304 Não há 

Descarga, in 
natura, no 

Rio Paraíba 
do Sul 

Fonte: SAAE-VR, 2014 

1.4.4 Resíduos Industriais (RInd) 

Segundo dados do Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ), o Estado do Rio de Janeiro 
é responsável por uma geração anual de aproximadamente 12 milhões de toneladas por 
ano de resíduos industriais, onde 5% deste quantitativo é de Classe I - Resíduos 
Perigosos (segundo ABNT NBR 10.004:2004), conforme pode ser observado no quadro a 
seguir: 

QUADRO 1.4.4-1: GERAÇÃO ESTADUAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS POR CLASSE DE PERICULOSIDADE 

CLASSE DE PERICULOSIDADE QUANTIDADE (t/ano) % 

CLASSE I - PERIGOSO 666.832,21 5,51 

CLASSE IIA - NÃO PERIGOSO, NÃO INERTE 8.831.705,76 73,05 

CLASSE IIB - NÃO PERIGOSO, INERTE 2.591.201,88 21,43 

TOTAL 12.089.739,85 100% 

Fonte: INEA-RJ, 2008 

Ainda, segundo dados do INEA-RJ, as Bacias Hidrográficas da Baía de Guanabara e do 
Paraíba do Sul são as mais industrializadas do estado, responsáveis por 98% da geração 
estadual de resíduos industriais. Nesse sentido, o município de Volta Redonda possui 
284 (duzentas e oitenta e quatro) indústrias de transformação (ano de 2011), sendo a 
CSN a mais representativa. 

Os únicos dados disponíveis em relação à geração de resíduos industriais no Município 
de Volta Redonda são da própria CSN, cuja geração no ano de 2013 foi a seguinte: 
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QUADRO 1.4.4-2: GERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS NA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL,  
POR TIPOLOGIA - 2013  

CLASSE DE 
PERICULOSIDADE* 

TIPOLOGIA 
QUANTITATIVO 

(t/ano) 
% 

CLASSE I 
Resíduos Industriais 

Perigosos 
26.271,34 0,63% 

CLASSE II 

Resíduos Industriais Não 
Perigosos 

3.981.809,20 95,44% 

RCC 159.687,53 3,83% 

Rejeitos (lixo social) 3.043,00 0,07% 

Coleta Seletiva 1.238,90 0,03% 

RSS 0,52 0,00001% 

TOTAL  4.172.050,49 100% 

Fonte: CSN, 2013 

Conforme abordado pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), o Estado do Rio 
de Janeiro está defasado na elaboração dos Inventários de Resíduos Industriais, cujos 
dados mais recentes são do ano de 2008. Com base nesses dados, o PERS apresenta 
um índice de geração de 43,12 kg/hab/ano de resíduos industriais perigosos (Classe I). 
Considerando que a CSN é uma situação à parte no município de Volta Redonda, dado o 
seu porte, estima-se que as demais indústrias localizadas em território municipal gerem o 
seguinte quantitativo de resíduos industriais perigosos: 

QUADRO 1.4.4-3: ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS (CLASSE I) NAS DEMAIS 

INDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA 

CLASSE DE PERICULOSIDADE 

POPULAÇÃO 
URBANA 

(habitantes) 

ÍNDICE DE 
GERAÇÃO 

(kg/hab x 
ano) 

QUANTITATIVO 

(t/ano) 

CLASSE I 257.686 43,12 11.111,42 

Fonte: PERS, 2013 

Desta forma, estima-se a seguinte geração total de Resíduos Classe I - Perigosos no 
Município de Volta Redonda: 

QUADRO 1.4.4-4: ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS PERIGOSOS (CLASSE I) NO 

MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA  

ORIGEM 
QUANTITATIVO 

(t/ano) 
% 

Companhia Siderúrgica Nacional - CSN 26.271,34 70% 

Demais indústrias do município 11.111,42 30% 

TOTAL 37.382,76 100% 
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1.4.5 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são aqueles gerados nas unidades de atenção 
à saúde humana e animal, cuja composição básica é a seguinte: 

 Resíduos Comuns Recicláveis; 

 Resíduos Comuns Não Recicláveis; 

 Resíduos Especiais. 

Segundo o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), a distribuição dessa 
composição na massa de RSS é a seguinte: 

 

FIGURA 1.4.5-1: COMPOSIÇÃO BÁSICA DOS RSS 
FONTE: PERS, 2013 

Segundo a literatura especializada, estima-se que a geração de RSS total seja 1% da 
geração total de RSU de um município. Considerando uma geração média de 206,0 
toneladas por dia (ano de 2013), estima-se que a geração total de RSS do município de 
Volta Redonda seja a seguinte: 

QUADRO 1.4.5-1: ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RSS 

TIPOLOGIA % 
QUANTITATIVO  

TON/DIA TON/ANO 

RSU - 206,0 75.190 

RSS 1% do RSU 2,06 751,9 

COMUM NÃO 
RECICLÁVEL 

47% 

COMUM 
RECICLÁVEL 

13% 

ESPECIAL 
40% 
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Considerando que 40% do RSS é composto por uma parcela especial (infectante, 
perfurocortante, etc.) que demanda tratamento especializado, estima-se que o município 
de Volta Redonda gere, aproximadamente, 300 (trezentas) toneladas por ano de RSS 
com essas características. 

No entanto, o sistema de limpeza urbana do município executa a coleta de RSS nas 
unidades hospitalares públicas e privadas, onde coleta-se, de forma diferenciada, os 
resíduos de saúde especiais e os resíduos de saúde comuns. No ano de 2013, segundo 
informações da SMSP, foram recolhidos 366 (trezentas e sessenta e seis) toneladas de 
RSS pelo sistema de municipal de limpeza urbana, conforme pode ser observado no 
gráfico a seguir: 

 

FIGURA 1.4.5-2: RSS COLETADO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 
FONTE: SMSP, 2013 

Conforme pode ser observado, o quantitativo de RSS recolhido pelo sistema municipal de 
limpeza urbana é 20% maior que a estimativa de geração, o que justifica-se pela 
ausência, sobretudo nas unidades de saúde de maior porte, de Planos de Manejo Interno 
de Resíduos de Serviços de Saúde, onde pode-se deduzir que a segregação do RSS 
possui baixa eficiência, permitindo que a parcela especial se misture à parcela comum. 

Embora essa diferença de 20% também pode ser justificada pela imprecisão na 
estimativa de geração, uma vez que baseia-se na literatura especializada, a tendência é 
que, de fato, o município recolha um volume maior de RSS especial, já que 4 (quatro) 
unidades hospitalares privadas não são atendidas pelo sistema de coleta de resíduos de 
serviço de saúde especiais do município. Com isso, o total de RSS especial recolhido 
pela SMSP tenderia a ser menor do que a estimativa, já que a geração das unidades 
privadas mencionadas não são computadas pela SMSP, e, mesmo sem esses 
quantitativos, ainda assim a geração está acima da estimativa. 
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1.4.6 Resíduos da Construção Civil (RCC) 

O sistema de coleta de RCC municipal tem como base a disponibilização de caçambas 
metálicas para que os cidadãos possam descartar o RCC gerado. No entanto, a 
disponibilização de uma caçamba depende de uma programação prévia que pode 
retardar a prestação do serviço em até 1 mês. Como alternativa, já operam, no município, 
9 (nove) empresas privadas especializadas em aluguel de caçambas e transporte de 
RCC, não havendo, por parte da SMSP, um controle do quantitativo coletado e 
transportado por essas empresas. 

Segundo diagnóstico de RCC constante do PERS-RJ, o índice de geração per capita de 
RCC estimado para o Município de Volta Redonda é de 0,456 ton/hab/ano, o que conduz 
à seguinte geração estimada: 

QUADRO 1.4.6-1: ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RCC 

POPULAÇÃO URBANA 

(IBGE, 2010) 

ÍNDICE DE GERAÇÃO 
PER CAPITA 

(ton/hab/ano) 

QUANTITATIVO 

(ton/ano) 

257.686 0,456 117.504,82 

 Fonte: PERS-RJ, 2013 

1.4.7 Resíduos Agrossilvopastoris (RASP) 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) classifica como Resíduos 
Agrossilvopastoris (RASP) todos os resíduos gerados em atividades rurais, sejam eles 
resíduos oriundos de atividades domésticas, sejam aqueles gerados nas atividades 
agropecuárias. Parte dos RASP são obrigatoriamente sujeitos ao sistema de Logística 
Reversa, onde o fabricante, em especial de embalagens de agrotóxicos, é responsável 
pela coleta, armazenamento e destinação ambientalmente adequada da embalagem 
contaminada. 

No Município de Volta Redonda, a coleta de resíduos domiciliares abrange tanto a zona 
urbana quanto a zona rural, em frequências de coleta diferentes, sendo a zona urbana 
atendida com uma maior frequência dada a maior geração. 

A coleta dos resíduos domiciliares rurais é feita 3 (três) vezes por semana, às terças, 
quintas e sábados. 

Segundo o Censo Demográfico 2010 do IBGE, o município de Volta Redonda possui sua 
população localizada quase que integralmente em zona urbana, onde apenas 0,05% da 
população está localizada em zona rural. 
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Desta forma, aplicando-se a mesma geração per capita de RSU, proposta pelo PERS-RJ 
para a zona urbana, tem-se a seguinte geração de Resíduos Agrossilvopastoris com 
características domiciliares: 

QUADRO 1.4.7-1: ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RASP COM CARACTERÍSTICAS DOMICILIARES 

POPULAÇÃO RURAL 

(IBGE, 2010) 

ÍNDICE DE GERAÇÃO 
PER CAPITA 

(kg/hab/dia) 

QUANTITATIVO 

(kg/dia) 

117 0,80 93,6 

1.4.8 Resíduos de Serviços de Transporte (RST) 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os Resíduos de Serviços de 
Transporte (RST) são originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, 
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira. 

No Município de Volta Redonda há 2 terminais específicos, sendo 1 (um) rodoviário e 1 
(um) ferroviário, este último de responsabilidade da Companhia Siderúrgica Nacional 
(CSN) e exclusivo para transporte de carga. 

O Terminal Rodoviário Prefeito Francisco Torres é administrado pela Superintendência 
de Serviços Rodoviários (SUSER), autarquia municipal também responsável pela gestão 
do trânsito e do transporte público municipal de Volta Redonda. 

No que tange à geração de resíduos, não há dados específicos sobre a geração de RST, 
uma vez que o sistema de coleta de RSU também faz a coleta do Terminal Rodoviário 
Prefeito Francisco Torres, sem custos para a administração do terminal, não havendo, na 
literatura, índices de geração que permita estimar a sua geração. 

1.4.9 Resíduos de Mineração (RMI) 

No que se refere à geração de resíduos de mineração, não obteve-se dados no município 
relativo à geração desta tipologia. 
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1.5 COLETA E TRANSPORTE 

No que tange ao sistema de coleta e transporte de resíduos, a SMSP opera, através de 
contratação de empresas terceirizadas, 4 (quatro) sistemas de coleta de resíduos, que, 
juntos, abrangem as seguintes tipologias de resíduos: 

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 

 Resíduos Comerciais e de Prestadores de Serviços (RCS); 

 Resíduos Agrossilvopastoris com Características Domésticas (RASP);  

 Resíduos Industriais Não Perigosos (RInd); 

 Resíduos de Serviços de Saúde Comuns e Especiais (RSS); 

 Resíduos da Construção Civil (RCC); 

 Resíduos de Serviços e Transporte (RST). 

Em síntese, o sistema público municipal de coleta e transporte de resíduos se organiza 
da seguinte forma: 
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FIGURA 1.5-1: DIAGRAMA DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
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A) SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 01 

    Este sistema faz a coleta de diversas tipologias de resíduos, a saber: resíduos 
sólidos urbanos (RSU), que consiste em resíduos domiciliares úmidos (RDO) e 
resíduos de limpeza urbana (RLU); resíduos comerciais e de prestadores de 
serviços (RCS); resíduos agrossilvopastoris com características domésticas 
(RASP); resíduos de serviços de transporte (RST); resíduos industriais não 
perigosos (RInd, com exceção da CSN); e resíduos de serviços de saúde comuns 
(RSS). 

B) SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 02 

     Consiste no Sistema de Coleta Seletiva Municipal, que faz a recolha de resíduos 
domiciliares secos (RDO), predominantemente recicláveis, bem como resíduos 
comerciais e de prestadores de serviços (RCS) também secos e 
predominantemente recicláveis. 

C) SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 03 

     Este sistema faz a coleta de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) com 
características especiais (infectantes, perfurocortantes, etc.). 

D) SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 04 

    Este sistema atua na coleta de resíduos volumosos diversos, incluindo os Resíduos 
da Construção Civil (RCC) acondicionados em caçambas municipais ou 
abandonados, e os resíduos de podas e galhadas urbanas. Também faz o 
transporte de lâmpadas fluorescentes de órgãos públicos para armazenamento e 
posterior encaminhamento para tratamento. 

Destaca-se que atuam no município empresas privadas de coleta e transporte de 
resíduos que atendem geradores específicos (hospitais, indústrias, etc), contratados 
diretamente por esses geradores sem a interveniência da administração pública. Tal 
sistema “paralelo” será aqui caracterizado como SISTEMA PRIVADO DE COLETA E 
TRANSPORTE DE RESÍDUOS, que merece destaque ao final do presente capítulo. 

Por todo o exposto, os tópicos, a seguir, apresentarão a descrição dos 4 (quatro) 
sistemas públicos municipais de coleta e transporte de resíduos, bem como o sistema 
privada citado anteriormente. 
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1.5.1 Sistema Público Municipal de Coleta e Transporte 01 

1.5.1.1 Considerações iniciais 

Conforme apresentado na figura anterior, o Sistema de Coleta e Transporte 01 abrange 
coleta de diferentes tipologias de resíduos, onde a tipologia com maior volume coletado é 
o Resíduo Sólido Urbano (RSU). Os demais resíduos coletados neste sistema, embora 
de diferentes tipologias, possuem características semelhantes aos Resíduos Sólidos 
Urbanos, a seguir indicados: 

 Resíduos Comerciais e de Prestadores de Serviço (RCS): apenas a parcela úmida 
e não reciclável, predominantemente orgânica, recolhida em quase a totalidade das 
atividades comerciais do município; 

 Resíduos Agrossilvopastoris: apenas a parcela com características domésticas; 

 Resíduos de Transporte: apenas a parcela com características domésticas e 
administrativas, não perigosas; 

 Resíduos de Serviços de Saúde: apenas a parcela com características domésticas 
e administrativas, recolhida em quase a totalidade das unidades de saúde, públicas 
e privadas; 

 Resíduos Industriais: apenas a parcela com características domésticas e 
administrativas, recolhida em todas as unidades industriais do município, com 
exceção da Usina Presidente Vargas, da CSN. 

É importante destacar que estas tipologias de resíduos são coletadas nos mesmos 
roteiros de coleta de RSU. Desta forma, o tópico seguinte abordará a questão logística do 
Sistema de Coleta e Transporte 01. 
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1.5.1.2 Aspectos técnicos do Sistema de Coleta e Transporte 01 

A coleta de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e das demais tipologias com características 
semelhantes possui abrangência de 100% da área urbana e rural do município de Volta 
Redonda, sendo executada pela empresa Multiambiental Coleta e Transportes, mediante 
contrato de prestação de serviços. 

A coleta é feita de segunda a sábado, em 2 (dois) turnos de trabalho (7:00 às 15:20 e 
19:00 às 2:20), cuja frota utilizada é a seguinte: 

 

QUADRO 1.5.1.2-1: VEÍCULOS UTILIZADOS PARA COLETA DOMICILIAR 

TIPO 
CAPACIDADE DA CAIXA 

COMPACTADORA 
QUANTITATIVO 

Trucado (3 eixos) 19 m³ 6 

Toco (2 eixos) 15 m³ 8 

Fonte: SMSP/ Multiambiental Coleta e Transportes, 2014 

Dos 14 (quatorze) veículos componentes da frota, 3 (três) unidades constituem-se em 
reserva técnica, entrando em operação quando da manutenção de alguma unidade da 
frota principal. Desta forma, a coleta é executada com a utilização simultânea de 11 
(onze) veículos, cuja idade máxima da frota, informada pela empresa, é de 2 (dois) anos. 

A imagem, a seguir, apresenta o padrão da frota de coleta de RSU. 

 

FIGURA 1.5.1.2-1: MODELO DE VEÍCULO DE COLETA DE RSU 

Cada veículo de coleta é munido de uma guarnição composta por 1 (um) motorista e 3 
(três) garis de coleta, em um total de 22 (vinte e duas) guarnições, 11 (onze) em cada 
turno de coleta, conforme quadro a seguir: 
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QUADRO 1.5.1.2-2: TURNOS E HORÁRIOS DE COLETA DOMICILIAR 

TURNO HORÁRIO DIAS MOTORISTAS 
GARIS DE 
COLETA 

1º Turno 7:00 às 15:20 
Segunda a 

Sábado 
11 33 

2º Turno 19:00 às 2:20 
Segunda a 

Sábado 
11 33 

Plantão especial 9:00 às 17:30 Domingo 1 3 

Fonte: SMSP/ Multiambiental Coleta e Transportes, 2014 

O Sistema de Coleta e Transporte 01 também opera em regime especial aos domingos, 
onde 1 (uma) unidade de frota munida de 1 (uma) guarnição faz a coleta em feiras livres, 
eventos e vias especiais. 

Cabe aos munícipes disponibilizar o resíduo para coleta nos dias e horários previstos, 
utilizando-se de sacos pretos, de forma a caracterizar que aquele resíduo é doméstico e 
úmido. 

No que se refere aos roteiros de coleta, o município de Volta Redonda possui 34 (trinta e 
quatro) setores de coleta, cuja frequência e dias de coleta encontram-se apresentados no 
quadro a seguir: 

QUADRO 1.5.1.2-3: SISTEMA DE COLETA E TRANSPORTE 01 - SETORES DE COLETA  

SETOR LOCAIS TURNO FREQUÊNCIA DIAS 

1 
Jd. Europa; Ponte Alta; 

Jd. Suíça 
Diurno Alternado 

Segunda - 
Quarta - Sexta 

2 
Eucaliptal; Minerlândia; 

São Cristóvão 
Diurno Alternado 

Segunda - 
Quarta - Sexta 

3 Água Limpa Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

4 Água Limpa Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

5 Três Poços; Via Rica Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

6 
Vila Americana; Sto. 

Agostinho 
Diurno Alternado 

Segunda - 
Quarta - Sexta 

7 Sto. Agostinho Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

8 Sto. Agostinho Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

9 Sto. Agostinho Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

10 Roma 1 e 2 Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta – Sexta 
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SETOR LOCAIS TURNO FREQUÊNCIA DIAS 

11 
São Luiz; Dom Bosco; 

Brasilândia 
Diurno Alternado 

Terça - Quinta - 
Sábado 

 

12 
Candelária; Pinto da 

Serra 
Diurno Alternado 

Terça - Quinta - 
Sábado 

13 
Santa Rita Zarur; Santa 

Cruz 1 e 2 
Diurno Alternado 

Terça - Quinta - 
Sábado 

14 Retiro; Vila Brasília Diurno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

16 Retiro; Belo Horizonte Noturno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

17 Açude 1, 2, 3 e 4 Diurno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

18 Belmonte Diurno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

19 
Padre Josimo; 

Siderlândia 
Diurno Alternado 

Terça - Quinta - 
Sábado 

20 Jardim Belmonte Diurno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

21 Aterrado Noturno Diário 
Segunda a 

Sábado 

22 
Nossa Sra. das Graças; 

Jd. Paraíba; Vila Sta. 
Cecília 

Noturno Diário 
Segunda a 

Sábado 

23 

Adalberto B. Nunes; 
Sávio Gama; Antônio de 

Almeida; São João; 
Amaral Peixoto 

Noturno Diário 
Segunda a 

Sábado 

24 Casa de Pedra Noturno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

25 
Siderópolis; Casa de 

Pedra 
Noturno Alternado 

Segunda - 
Quarta - Sexta 

26 Laranjal Noturno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

27 Monte Castelo; São João Noturno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

28 
Sessenta; Vila Sta. 

Cecília 
Noturno Alternado 

Segunda - 
Quarta - Sexta 

29 Bela Vista; Conforto Noturno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

30 Jardim Belvedere Noturno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

31 
São Geraldo; Jardim 

Amália 
Noturno Alternado 

Terça - Quinta - 
Sábado 
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SETOR LOCAIS TURNO FREQUÊNCIA DIAS 

32 
Aeroclube; Barreira 

Cravo 
Noturno Alternado 

Terça - Quinta - 
Sábado 

33 Vila Mury; Niterói Noturno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

34 Niterói Noturno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

35 São João Batista; Voldac Noturno Alternado 
Terça - Quinta - 

Sábado 

- Locais de Difícil Acesso Diurno Alternado 
Segunda - 

Quarta - Sexta 

Fonte: SMSP/ Multiambiental Coleta e Transportes, 2014 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2011), a 
frequência de coleta alternada é a que atende à maior parcela da população (87%), onde 
a figura, a seguir, ilustra a presente afirmação. 

 

FIGURA 1.5.1.2-2: GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE COLETA X PERCENTUAL DA 

POPULAÇÃO ATENDIDA 
FONTE: SNIS, 2011 

Cabe destacar que há um roteiro específico para coleta de resíduos em locais de difícil 
acesso. 

No total, cada unidade de frota percorre uma média diária de 150 (cento e cinquenta) 
quilômetros em seu roteiro de coleta, com deslocamento diário adicional de 30 (trinta) 
quilômetros (ida e volta) até a Central de Tratamento de Resíduos de Barra Mansa (CTR 
Barra Mansa), para fins de destinação final dos resíduos. Registra-se que o Município 
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não possui estações de transbordo de resíduos, uma vez que a distância de 
deslocamento até o CTR Barra Mansa é curta, dispensando tal estrutura. 

As figuras, a seguir, apresentam a abrangência do Sistema de Coleta e Transporte 01, 
bem como os setores de coleta apresentados no quadro anterior. 

 

 

  



Rio P
ara

íba
 do

 Sul

Ribeirão Brandão

Rib
eir

ão
 Ca

chi
mb

al

Rio Bocaina

Córrego Pouso Seco

Ribeirão do Inferno
Có

rre
go

 C
oti

ara

Córrego do Peixe

Có
rre

go
 C

ac
ho

eir
inh

a

Córrego Pau d´alho

Rio T
urv

o

Córrego Boa Esperança

Rio Bananal

Córrego da Grama

Rio B
oca

ina

Retiro
Açude

Três Poços

Roma

Vila Rica

Água Limpa

Vila Santa Cecília

Vila Brasília

Rio das Flores

Santo Agostinho

Jardim Amália

Belmonte

São Luiz

Aterrado

Conforto

Siderlândia

Casa de Pedra

Sessenta São Geraldo

Aero Clube

Jardim Belvedere

Vila Mury

Laranjal

Ponte Alta

Santa Rita do Zarur
Santa Cruz

Eucaliptal

Voldac

Candelária

Sao João Batista

Pinto da Serra

Jd. Padre Josimo Tavares

Niterói

São João

Siderópolis

Jardim Belmonte

São Lucas

Vila Americana

Brasilândia

Bela Vista
Monte Castelo

Dom Bosco

Santa Cruz 2

Barreira Cravo

Rústico

Minerlândia
São Cristóvão

Nossa Sra das Graças

Jardim Paraíba

Belo Horizonte

Jardim Suiça

Jardim Europa

BR-116

BR-393

RJ-155

585000 590000 595000 600000 605000

75
00

00
0

75
05

00
0

75
10

00
0

75
15

00
0

75
20

00
0 ±

MAPA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE
COLETA E TRANSPORTE 01

TOMO I - Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos

Consultoria

Título

Mapa

Data Geoprocessamento Coordenação Geral Versão

01Rodrigo ImbelloniGreicieli Sant'AnnaSetembro/2015

PGIRS
11/15

LEGENDA
Plano de Coleta Domiciliar
Diurno

2ª Feira, 4ª Feira e 6ª Feira

2ª Feira, 4ª Feira e 6ª Feira - Difícil Acesso

3ª Feira, 5ª Feira e Sábado

Noturno
2ª Feira, 4ª Feira e 6ª Feira

3ª Feira, 5ª Feira e Sábado

Diário

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS
Rodovia
Linha Férrea
Hidrografia
Limite de Bairros
Limite Municipal

0 1.000 2.000 3.000 4.000500
Metros



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 125 

125 

1.5.2 Sistema Público Municipal de Coleta e Transporte 02 

Conforme já mencionado, o Sistema Público Municipal de Coleta de Transporte 02 
consiste no Programa Coleta Seletiva, que atua no recolhimento dos resíduos 
domésticos secos, predominantemente compostos por materiais recicláveis, em dias e 
horários específicos e não conflitantes com o Sistema Público Municipal de Coleta e 
Transporte 01, que atua no recolhimento dos resíduos domésticos predominantemente 
úmidos e orgânicos. 

Este sistema já atende a aproximadamente 50% dos bairros, com frequência de 1 (uma) 
vez por semana (em turnos diurno e noturno) nos bairros cobertos pelo sistema, e diária 
nas 4 (quatro) principais ruas de comércio da cidade (nos bairros Vila Santa Cecília, 
Aterrado, Retiro e Nossa Senhora das Graças/ Jardim Paraíba).  

Os bairros atendidos pelo sistema de coleta seletiva, bem como os dias de coleta, 
encontram-se apresentados no quadro a seguir: 

QUADRO 1.5.2-1: ÁREAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE COLETA SELETIVA MUNICIPAL 

BAIRROS LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 
DIAS DE 
COLETA 

TURNOS 

SCN 

Setor Centro Norte 

Aero Clube * 6ª feira Noturno 

Barreira Cravo 
San Remo 6ª feira Noturno 

Jardim Veneza 6ª feira Noturno 

Niterói * 4ª feira Noturno 

Retiro 

Eldorado 6ª feira Diurno 

Cidade do Aço 6ª feira Diurno 

Limoeiro 4ª feira Noturno 

São João Batista Jardim Caroline 6ª feira Noturno 

Vila Mury 
Santa Helena 2ª feira Noturno 

Limoeiro 4ª feira Noturno 

Voldac * 6ª feira Noturno 

SO 

Setor Oeste 

Açude Açude I, II, III e IV 4ª feira Diurno 

Belmonte * 4ª feira Diurno 

Siderlândia Santa Rosa 4ª feira Diurno 

SN 

Setor Norte 

Dom Bosco * 2ª feira Diurno 

Santa Cruz * 2ª feira Diurno 
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BAIRROS LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 
DIAS DE 
COLETA 

TURNOS 

Santa Cruz II * 2ª feira Diurno 

Santa Rita do Zarur * 2ª feira Diurno 

São Luiz * 2ª feira Diurno 

SL 

Setor Leste 

Água Limpa Bom Jesus 6ª feira Diurno 

Brasilândia 
Cailândia 2ª feira Diurno 

Caieira 2ª feira Diurno 

Santo Agostinho 

Cajueiro 5ª feira Diurno 

Jardim das Américas 5ª feira Diurno 

Ilha Parque 5ª feira Diurno 

Volta Grande I, II, III e IV Sábado Diurno 

Vila Rica * Sábado Noturno 

SS 

Setor Sul 

Casa de Pedra Tiradentes Sábado Noturno 

Jardim Belvedere 

Samoa 2ª feira Noturno 

Village Sul 2ª feira Noturno 

Cidade Nova 2ª feira Noturno 

Ipê Amarelo 2ª feira Noturno 

Siderópolis Jardim Esperança 5ª feira Noturno 

SCS 

Setor Centro Sul 

Bela Vista  3ª feira Noturno 

Jardim Amália 

Jardim Amália I Sábado Diurno 

Jardim Amália II Sábado Diurno 

Jardim Normandia 2ª feira Noturno 

Santa Helena 2ª feira Noturno 

Laranjal * 5ª feira Noturno 

Monte Castelo * 5ª feira Noturno 

Nossa Senhora das Graças * 6ª feira Noturno 

Sessenta * 5ª feira Noturno 

Vila Santa Cecília Tangerinal 3ª feira Noturno 

SSO 

Setor Sudoeste 

Conforto * 3ª feira Noturno 

 São Carlos 5ª feira 
Diurno 
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BAIRROS LOTEAMENTOS/CONDOMÍNIOS 
DIAS DE 
COLETA 

TURNOS 

Duzentos e Quarenta e Nove * 3ª feira Diurno 

Eucaliptal * 3ª feira Diurno 

Jardim Europa * 3ª feira Diurno 

Jardim Suíça * 3ª feira Diurno 

Minerlândia * 3ª feira Diurno 

Ponte Alta Siderville 5ª feira Diurno 

Rústico * 3ª feira Noturno 

São Cristóvão * 5ª feira Diurno 

São Lucas * 5ª feira Diurno 

* Todo o Bairro 

Fonte: SMSP, 2013 

O mapa, a seguir, apresenta os bairros cobertos pelo sistema de coleta seletiva.  
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A coleta seletiva é feita com o uso de 3 (três) Caminhões de Carroceria Fixa, do tipo 
Gaiola, munidos de guarnição de 1 (um) motorista e 2 (dois) garis de coleta, que 
recolhem apenas os resíduos recicláveis segundo uma avaliação preliminar do material 
disposto no logradouro público, de forma a não haver a coleta de resíduos orgânicos 
ofertados inadvertidamente nos dias de coleta seletiva. 

 

FIGURA 1.5.2-1: UNIDADE DE FROTA - CAMINHÃO DE COLETA SELETIVA 
Fonte: Folha do Interior, 2014 

Importante destacar que este sistema vem coletando resíduos eletroeletrônicos, que 
também são direcionados para as cooperativas de catadores, que já possuem um 
mercado consumidor destes resíduos. 

1.5.3 Sistema Público Municipal de Coleta e Transporte 03 

O Sistema Público Municipal de Coleta e Transporte 03 coleta apenas Resíduos de 
Serviços de Saúde (RSS) especiais, com potencial grau de contaminação e que 
demandam manejo e tratamento especializados. 

O serviço é terceirizado junto à empresa Multiambiental Coleta e Transportes, que faz a 
coleta do RSS nas unidades médico-hospitalares e ambulatoriais, públicos e privados, 
além de clínicas odontológicas, clínicas médicas, postos de saúde e clínicas veterinárias, 
à exceção de 4 (quatro) unidades médicas privadas que contratam, de forma 
independente, o transporte e o destino final dos próprios resíduos de saúde, sendo elas: 

 Hospital VITA; 

 Hospital da UNIMED/VR; 

 Hospital São Camilo; 

 Hospital Santa Margarida. 

A SMSP, responsável pela gestão, fiscalização e contratação dos serviços, definiu como 
metodologia de coleta a utilização de um Caminhão Baú, de 3 (três) toneladas de 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 130 

130 

capacidade, operando nos períodos diurno e vespertino, conforme ilustrado na figura a 
seguir. 

 

FIGURA 1.5.3-1: UNIDADE DE FROTA - CAMINHÃO BAÚ DE COLETA DE RSS 
Fonte: Multiambiental Coleta e Transportes, 2014 

A frota de coleta de RSS é composta por 2 (dois) veículos, sendo 1 (um) de reserva 
técnica para cobrir a demanda de coleta quando da manutenção do veículo principal, 
operando com uma guarnição de 1 (um) motorista e 1 (um) gari de coleta. 

O sistema abrange 253 (duzentas e cinquenta e três) unidades de trato à saúde humana 
e animal, entre públicos e privados, que são atendidos segundo demanda específica das 
unidades. Destas, 54 (cinquenta e quatro) unidades são públicas. 

1.5.4 Sistema Público Municipal de Coleta e Transporte 04 

O Sistema de Coleta e Transporte 04 executa a recolha de Resíduos da Construção Civil 
(RCC), bem como resíduos volumosos abandonados e resíduos de podas e galhadas 
urbanas. 

A coleta de RCC é executada, em grande parte, por empresas especializadas em aluguel 
de caçambas e transporte de RCC, ficando sob a responsabilidade da SMSP a gestão, 
fiscalização e contratação de empresa privada para o recolhimento de RCC 
abandonados, além de volumosos. 

Os resíduos coletados por esse sistema são encaminhados para 1 (uma) área de bota-
fora municipal, com o uso de caminhões poliguindaste (no caso do transporte das 
caçambas) e caminhões com caçamba basculante. 

Atualmente o Município não dispõe de beneficiamento destes resíduos, visando sua 
reutilização. 
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A frequência de coleta de RCC e resíduos volumosos é diária. 

1.5.5 Sistema Privado de Coleta e Transporte de Resíduos 

Atua, no município, um sistema privado de coleta e transporte de resíduos que opera de 
forma independente do sistema municipal, promovendo a coleta das seguintes tipologias 
de resíduos: 

 Resíduos Comerciais e de Prestadores de Serviços (RCS); 

 Resíduos de Construção Civil (RCC); 

 Resíduos de Serviços de Saúde Comuns e Especiais (RSS); 

 Resíduos Industriais Perigosos e Não Perigosos; 

 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB); 

 Pneumáticos; 

 Óleos lubrificantes usados; 

 Resíduos Agrossilvopastoris (embalagens de agrotóxicos). 

Os tópicos, a seguir, farão uma breve explanação do contexto da coleta e transporte 
privado de resíduos no município. 

1.5.5.1 Coleta e Transporte de RCS 

Conforme já abordado anteriormente, quase a totalidade dos RCS são coletados através 
do Sistema de Coleta e Transporte 01. Exceção é feita com relação aos Hipermercados 
Extra e Wallmart, responsáveis pela contratação de empresas privadas para a coleta dos 
resíduos gerados. 
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1.5.5.2 Coleta e Transporte de RCC 

No que tange à coleta privada de RCC, há 9 (nove) empresas privadas de coleta de RCC 
atuando em território municipal, que fazem a remoção dos resíduos para a única área de 
bota-fora municipal, com o uso de caminhões poliguindaste, conforme pode ser 
observado na figura a seguir: 

 

FIGURA 1.5.5.2-1: CAMINHÃO POLIGUINDASTE (PRIVADO) DE TRANSPORTE DE RCC 

Segundo informações locais, o preço médio cobrado pelo aluguel de 1 (uma caçamba) é 
de R$ 110,00, incluindo o transporte e o destino final do RCC. É importante destacar que 
não há custo agregado de destino final, uma vez que a Prefeitura Municipal de Volta 
Redonda não cobra pela disposição final dos resíduos nessa área de bota-fora municipal. 

1.5.5.3 Coleta e Transporte de RSS Comuns e Especiais 

Embora a SMSP já realize a coleta de RSS comuns e especiais em quase a totalidade 
das unidades de saúde públicas e privadas, 4 (quatro) unidades hospitalares contratam 
empresas privadas especializadas em coleta e transporte de RSS especiais, sendo as 
seguintes unidades: 

 Hospital VITA; 

 Hospital da UNIMED/VR; 

 Hospital São Camilo; 

 Hospital Santa Margarida. 
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1.5.5.4 Coleta e Transporte de Resíduos Industriais (RInd) 

Conforme já abordado anteriormente, a SMSP já executa a coleta de resíduos industriais 
não perigosos em quase a totalidade das indústrias presentes no território de Volta 
Redonda, com exceção da Usina Presidente Vargas (CSN/UPV), que contrata 3 (três) 
empresas privadas para coleta e transporte de 100% dos resíduos industriais gerados, 
perigosos e não perigosos. 

No âmbito das demais 280 (duzentos e oitenta) atividades industriais existentes no 
município, aquelas que geram resíduos perigosos são responsáveis pela contratação de 
empresas específicas de transporte. 

1.5.5.5 Coleta e Transporte de Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento 
Básico (RSB) 

Os resíduos de serviços públicos de saneamento básico são de responsabilidade integral 
do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (SAAE-VR), não havendo 
relação com o sistema municipal de limpeza urbana de Volta Redonda. O SAAE-VR 
contrata um serviço de transporte destes resíduos, compostos por lodo gerados nas 
Estações de Tratamento de Esgoto municipais, para destino final no CTR Barra Mansa. 

1.5.5.6 Pneumáticos 

A situação da coleta e destinação final de pneumáticos já é objeto de acordo setorial no 
Brasil, no âmbito da logística reversa preconizada pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS). A entidade responsável por promover o retorno dos pneumáticos usados 
aos fabricantes é a RECICLANIP, vinculada à Associação Nacional das Indústrias de 
Pneumáticos (ANIP). Por meio de parcerias e convênios, a RECICLANIP fica responsável 
por toda gestão da logística de retirada dos pneus inservíveis dos Pontos de Coletas nos 
municípios e pela destinação ambientalmente adequada deste material em empresas 
destinadoras licenciadas pelos órgãos ambientais competentes e homologados pelo 
IBAMA. 

No caso específico do município de Volta Redonda, já encontra-se em tratativas o 
estabelecimento de um convênio entre a Prefeitura Municipal de Volta Redonda e a 
RECICLANIP para a instalação de um ponto de coleta oficial no município. Atualmente, a 
empresa Vincol Pneus, localizada em Volta Redonda, é um ponto de coleta da 
RECICLANIP. No entanto, não constitui-se em um posto centralizador, uma vez que 
ainda não existe convênio com a municipalidade. 

Os pneus abandonados em vias e logradouros públicos, bem como aqueles utilizados em 
veículos e equipamentos públicos, são armazenados pela SMSP. 
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1.5.5.7 Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados (OLUC) 

Da mesma forma que os pneumáticos, a coleta de óleos lubrificantes usados ou 
contaminados (OLUC) já é objeto de acordo setorial no âmbito da logística reversa 
estabelecida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), embora este acordo 
tenha sido assinado antes da promulgação do referido marco regulatório.  

Atualmente, aproximadamente 100% dos óleos lubrificantes usados são coletados nos 
postos de combustíveis do Estado do Rio de Janeiro. No município de Volta Redonda, 
verificou-se que a empresa Lwart Lubrificantes atua na coleta e transporte deste resíduo, 
fazendo a sua recolha diretamente nos postos de combustíveis. 

1.6 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 

O sistema de varrição manual de vias e logradouros públicos também é responsabilidade 
da SMSP, que terceiriza este serviço junto à empresa Multiambiental Coleta e 
Transportes. 

No planejamento de varrição, é alocado um contingente de 69 (sessenta e nove) garis de 
varrição, distribuídos em 42 (quarenta e dois) setores de varrição, conforme pode ser 
observado no quadro a seguir: 

QUADRO 1.6-1: DISTRIBUIÇÃO DAS FREQUÊNCIAS DE VARRIÇÃO 

SETORES DE 
VARRIÇÃO 

HORÁRIO 
NÚMERO DE 

VARREDORES 
FREQUÊNCIA DIAS DE VARRIÇÃO 

Setor 1 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 2 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 3 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 4 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 5 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 6 7:00 às 15:20 02 Alternada 
Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 
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SETORES DE 
VARRIÇÃO 

HORÁRIO 
NÚMERO DE 

VARREDORES 
FREQUÊNCIA DIAS DE VARRIÇÃO 

Quartas e Sábados 

Setor 7 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 8 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 9 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 10 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 11 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 12 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 13 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 14 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 15 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 16 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 17 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 18 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 19 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 
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SETORES DE 
VARRIÇÃO 

HORÁRIO 
NÚMERO DE 

VARREDORES 
FREQUÊNCIA DIAS DE VARRIÇÃO 

Setor 20 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 21 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 22 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 23 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 24 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 25 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 26 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 27 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 28 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 29 7:00 às 15:20 04 Diária Segunda a Sábado 

Setor 30 7:00 às 15:20 03 Diária Segunda a Sábado 

Setor 31 7:00 às 15:20 04 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 32 7:00 às 15:20 02 Alternada 
Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Setor 33 7:00 às 15:20 02 Diária Segunda a Sábado 

Setor 34 7:00 às 15:20 03 Diária Segunda a Sábado 

Setor 35 7:00 às 15:20 02 Alternada 
Segundas e Terças 

Quintas e Sextas 

Setor 36 7:00 às 15:20 01 Diária Segunda a Sábado 
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SETORES DE 
VARRIÇÃO 

HORÁRIO 
NÚMERO DE 

VARREDORES 
FREQUÊNCIA DIAS DE VARRIÇÃO 

Setor 37 7:00 às 15:20 04 Diária Segunda a Sábado 

Setor 38 7:00 às 15:20 02 Diária Segunda a Sábado 

Setor 39 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 40 7:00 às 15:20 02 Alternada 

Segundas e Quintas 

Terças e Sextas 

Quartas e Sábados 

Setor 41 22:00 às 05:28 03 Diária Segunda a Sábado 

Setor 42 22:00 às 05:28 04 Diária Segunda a Sábado 

Fonte: SMSP, 2014 

O mapa, a seguir, apresenta a abrangência do sistema de varrição municipal. 
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1.7 DESTINAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 

Os resíduos coletados pela municipalidade, sob a responsabilidade da SMSP, somado-se 
ao RCC coletado por empresas privadas, são encaminhados tratamentos e destinos 
finais distintos. As figuras, a seguir ilustram os tratamentos e destinos finais dos resíduos 
sob a responsabilidade da SMSP. 

 
FIGURA 1.7-1: DIAGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS COLETADOS PELA MUNICIPALIDADE 

Fonte: SMSP, 2014 
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O antigo vazadouro Municipal foi desativado, geometricamente reconformado e com 
sistema de acumulação de chorume instalado. No entanto, o sistema de tratamento não 
foi instalado, e o chorume é recirculado através do interior do maciço. 

As imagens, a seguir, apresentam a área do antigo vazadouro de Volta Redonda. 

 

FIGURA 1.7-2: ANTIGO VAZADOURO MUNICIPAL – COTA FINAL 

 

 
FIGURA 1.7-3: ANTIGO VAZADOURO MUNICIPAL - LAGOA DE ACUMULAÇÃO DE CHORUME 
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FIGURA 1.7-4: ANTIGO VAZADOURO MUNICIPAL - PLACA INDICATIVA DE ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 

Na área do antigo vazadouro ainda encontra-se em operação a balança rodoviária, 
utilizada para controle quantitativo do RSU e do RSS encaminhados para tratamento e 
destino final. 

Apesar da área do antigo vazadouro ter sido encerrada pela municipalidade, e 
atualmente estar sendo mantida em bom estado de conservação, contando com a 
presença permanente de 15 funcionários, a prefeitura de Volta Redonda utiliza, para fins 
de destino final de RCC, 1 (uma) área de bota-fora (contígua à área do antigo 
vazadouro), que possui licenciamento ambiental municipal, conforme informado pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). 

A figura a seguir apresenta a área de bota-fora de RCC mencionada. 

 
FIGURA 1.7-5: ÁREA DE BOTA-FORA DE RCC 

O Município de Volta Redonda possui uma Unidade de Tratamento de RSS, por sistema 
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de autoclavagem, construída com recursos públicos na área do antigo vazadouro, e que 
encontra-se desativada. Segundo informado pela SMSP e pela EGP, o equipamento 
operou por período entre 1 (um)  e 2 (dois) anos, tendo sido desativado por ocorrência de 
defeitos técnicos. 

As figuras, a seguir, apresentam a Unidade de Tratamento de RSS de Volta Redonda. 

 
FIGURA 1.7-6: UNIDADE DE TRATAMENTO DE RSS MUNICIPAL - VISTA FRONTAL  

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

 

 
FIGURA 1.7-7: UNIDADE DE TRATAMENTO DE RSS MUNICIPAL - VISTA FRONTAL 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 
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FIGURA 1.7-8: UNIDADE DE TRATAMENTO DE RSS MUNICIPAL - VISTA DO AUTOCLAVE 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

1.8 CUSTOS 

Os custos totais do sistema de limpeza urbana da Prefeitura Municipal de Volta Redonda 
estão vinculados ao orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP).  

Considerando os anos de 2011, 2012 e 2013, o sistema de limpeza urbana respondeu 
por 2%, aproximadamente, das despesas totais municipais, conforme apresentado no 
quadro a seguir: 

QUADRO 1.8-1: HISTÓRICO DE DESPESAS COM LIMPEZA URBANA 

ANOS 
DESPESAS COM 

LIMPEZA URBANA 
DEMAIS DESPESAS 

MUNICIPAIS 
TOTAL 

2011 R$          13.978.000,00 R$        592.940.000,00 R$ 606.920.011,00 

2012 R$          13.060.000,00 R$        627.188.000,00 R$ 640.250.012,00 

2013 R$          13.577.000,00 R$        653.150.000,00 R$ 666.729.013,00 

Fonte: Prefeitura Transparente (http://www.portalvr.com/prestacao_conta/) 

Segundo informações fornecidas pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda ao Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades (SNIS, 2011), 
aproximadamente 15% dos gastos totais com limpeza urbana no município de Volta 
Redonda referem-se às despesas da própria máquina pública na gestão, gerenciamento 
e fiscalização do sistema. 

A figura, a seguir, ilustra a distribuição dos gastos com limpeza urbana segundo o agente 
executor: 
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FIGURA 1.8-1: GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS PÚBLICOS COM LIMPEZA URBANA  
SEGUNDO O AGENTE EXECUTOR 

FONTE: SNIS, 2011 

Já a distribuição dos gastos com limpeza urbana, segundo o tipo de serviço, é a seguinte: 

 

FIGURA 1.8-2: GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS GASTOS COM LIMPEZA URBANA  
SEGUNDO O TIPO DE SERVIÇO 

FONTE: SNIS, 2011 

Cabe aqui uma observação onde os "Demais Serviços" incluem os gastos 
administrativos, bem como os gastos com tratamento e destino final de resíduos. 

Para o ano de 2014, o Decreto Municipal nº 13.102 detalha as despesas dos órgãos da 
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administração centralizada e descentralizada, onde, para o Departamento de Serviços 
Públicos (DST), responsável pela limpeza urbana e vinculado à Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (SMSP), foi previsto o seguinte orçamento: 

QUADRO 1.8-2: ORÇAMENTO 2014 DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (DSP) 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

1 Material de Consumo 127.000,00 

2 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 30.562.000,00 

3 Equipamentos e material permanente 50.000,00 

TOTAL 30.739.000,00 

Fonte: SMSP, 2014 

Este orçamento, destinado à limpeza urbana, representa aproximadamente 60% do 
orçamento total da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP). 

O histórico de despesas, bem como o Orçamento 2014, referem-se a todos os serviços 
relacionados à limpeza urbana prestados pela SMSP, a saber: 

 Coleta domiciliar porta a porta; 

 Coleta seletiva porta a porta; 

 Coleta de resíduos de limpeza urbana; 

 Coleta de resíduos de serviços de saúde; 

 Coleta de resíduos de construção civil; 

 Coleta especial de resíduos volumosos; 

 Coleta de resíduos comerciais; 

 Coleta de resíduos industriais não perigosos (com exceção da UPV/CSN); 

 Poda de árvores; 

 Pintura de meios-fios; 

 Limpeza de margens de cursos d'água; 

 Varrição de vias e praças; 

 Recolhimento de animais mortos (abandonados e em clínicas veterinárias); 

 Raspagem de vias após eventos de chuva; 
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 Capina e roçada; 

 Destino final de resíduos sólidos urbanos em centro de tratamento de resíduos 
devidamente licenciado; 

 Tratamento e destino final de resíduos de serviços de saúde em empresa 
especializada devidamente licenciada; 

 Descontaminação de lâmpadas fluorescentes em empresa especializada; 

 Placas de identificação de logradouros; 

 Instalação e manutenção de papeleiras; 

 Manutenção de fontes; 

As tarifas pagas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) nas diversas 
ações referentes ao sistema de limpeza urbana são as seguintes: 

QUADRO 1.8-3: CUSTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS 

ATIVIDADE 
TARIFA  

(R$/ton) 

TARIFA 

(R$/unidade) 

TARIFA 

(R$/equipe) 

Coleta de RSU 97,68 - - 

Coleta de RSS 262,76 - - 

Coleta Seletiva - - 20.309,44 

Destino final de RSU 41,23 - - 

Tratamento e destino final 
de RSS 

1.000,00 - - 

Descontaminação de 
lâmpadas fluorescentes 

- 0,53 - 

Fonte: SMP/ SMSP, 2014 

Os serviços de coleta de RCC e demais resíduos volumosos abandonados são 
remunerados segundo contrato de locação de máquinas e equipamentos, num total de 
200 horas/mês para cada máquina. 

Como os serviços são executados por empresas terceirizadas, os contratos com essas 
empresas possuem os seguintes preços globais e prazos de execução: 
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QUADRO 1.8-4: VALORES CONTRATUAIS DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS PELA SMSP 

EMPRESA SERVIÇO CONTRATADO 
PRAZO DO 
CONTRATO 

(meses) 

VALOR 
CONTARTUAL 

(R$) 

Ambitec Gestão de 
Resíduos (Multiambiental 

Coleta e Transportes) 

Coleta de RSU; Coleta Seletiva; 
Coleta de RCC e Volumosos; 

Varrição 
30 21.248.313,00 

Green Life Execução de 
Projetos Ambientais 

Capina e roçada 24 16.019.205,12 

Geomaq-VR 
Terraplanagem 

Aluguel de máquinas e 
equipamentos 

60 7.717.968,00 

Haztec Soluções 
Ambientais 

Destino final de RSU no CTR 
Barra Mansa 

36 5.967.000,00 

Servioeste Soluções 
Ambientais 

Tratamento e destino final de 
RSS no município de Barra do 

Piraí 
36 2.574.000,00 

Escolha Ecológica 
Descontaminação de lâmpadas 

fluorescentes 
12 37.440,00 

TOTAL EM CONTRATOS R$ 53.563.926,12 

CUSTO MÉDIO MENSAL (R$/mês) R$ 1.744.746,78 

Fonte: SMP/ SMSP, 2014 

1.9 RECURSOS HUMANOS 

Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério 
das Cidades (SNIS, 2011), a Prefeitura Municipal de Volta Redonda aloca um total de 
574 (quinhentos e setenta e quatro) funcionários nas atividades de limpeza urbana, 
sendo 98 (noventa e oito) funcionários vinculados à administração pública (concursados, 
contratados, etc.) e os demais 476 (quatrocentos e setenta e seis) funcionários 
vinculados às empresas terceirizadas contratadas, cuja distribuição percentual pode ser 
observada na figura a seguir: 
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FIGURA 1.9-1: GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA LIMPEZA URBANA 
 SEGUNDO CONTRATANTE DIRETO 

FONTE: SNIS, 2011 

Os recursos humanos alocados no sistema de limpeza urbana estão distribuídos da 
seguinte forma, segundo o tipo de serviço: 

 

FIGURA 1.9-2: GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA LIMPEZA URBANA  
SEGUNDO O TIPO DE SERVIÇO 

FONTE SNIS, 2011
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1.10 INICIATIVAS RELEVANTES 

1.10.1 Projeto Cidade Bonita Povo Saudável 

O Projeto Cidade Bonita, Povo Saudável é destinado à população que vive em 
situações de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e fragilização na 
questão alimentar, cujo objetivo central deste projeto é a prevenção de situações de risco 
por meio do fortalecimento das famílias em relação ao consumo de alimentos e produção 
de adubo orgânico. 

Dentre as ações desenvolvidas pelo projeto, destacam-se a criação e distribuição de 
material didático informativo (educação alimentar, produção de adubo orgânico, hortas 
caseiras e comunitárias), palestras e práticas educativas, distribuição de mudas para o 
plantio de hortas caseiras e comunitárias, instrução sobre a utilização do lixo orgânico 
como adubo para o cultivo de hortas, entre outros. 

As figuras, a seguir, apresentam trechos do material didático utilizado na implementação 
do projeto. 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 151 

151 

 
FIGURA 1.10.1-1: PROJETO CIDADE BONITA POVO SAUDÁVEL -  

CAPA DO MATERIAL INFORMATIVO DO PROJETO  
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1.10.2 Coleta Seletiva 

Conforme já abordado, a coleta seletiva é um programa socioambiental com início nos 
primeiros anos da década de 2000, tendo como fundamentação inicial a reinserção social 
de cidadãos marginalizados que viviam da catação autônoma de materiais recicláveis, 
através de uma ação organizada incluindo deste a catação, triagem e comercialização de 
materiais recicláveis. 

Passados mais de 10 anos, o município conta com 65 (sessenta e cinco) catadores 
cooperativados distribuídos nas 3 (três) cooperativas existentes no Município. Os 
cooperados recebem, além do lucro com a comercialização dos materiais recicláveis, 
auxílio transporte, alimentação, uniforme e equipamentos de proteção individual - EPI, 
além de subsídio governamental para aluguel e manutenção de 3 (três) dos 4 (quatro) 
galpões de triagem, com exceção da Cooperativa Cidade do Aço que custeia a própria 
manutenção de sua estrutura. 

A seguir encontra-se apresentado o material utilizado para educação ambiental e 
sensibilização dos cidadãos quanto à importância da coleta seletiva. 
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FIGURA 1.10.2-1: PROJETO COLETA SELETIVA -  

MATERIAL INFORMATIVO - FRENTE 
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FIGURA 1.10.2-2: PROJETO COLETA SELETIVA -  

MATERIAL INFORMATIVO - FUNDO 

 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 155 

155 

FIGURA 1.10.2-3: PROJETO COLETA SELETIVA - MATERIAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - FRENTE 
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FIGURA 1.10.2-4: PROJETO COLETA SELETIVA -  

MATERIAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO PROJETO DE COLETA SELETIVA - FUNDO 
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1.11 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA O MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em relação à infraestrutura disponibilizada para o manejo de resíduos sólidos, o 
município de Volta Redonda terceiriza quase que em sua totalidade este serviço, 
restando apenas os galpões de coleta seletiva das 3 (três) cooperativas municipais, a 
seguir ilustrados: 

 
FIGURA 1.11-1: GALPÃO 01 UTILIZADO PELA COOPERATIVA FOLHA VERDE 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

 

 
FIGURA 1.11-2: GALPÃO 01 UTILIZADO PELA COOPERATIVA FOLHA VERDE 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 
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FIGURA 1.11-3: GALPÃO 02 UTILIZADO PELA COOPERATIVA FOLHA VERDE 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

 

 
FIGURA 1.11-4: GALPÃO 02 UTILIZADO PELA COOPERATIVA FOLHA VERDE 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 
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FIGURA 1.11-5: GALPÃO UTILIZADO PELA COOPERATIVA RECICLAR-VR 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

 

 
FIGURA 1.11-6: GALPÃO UTILIZADO PELA COOPERATIVA RECICLAR-VR 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 
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FIGURA 1.11-7: GALPÃO UTILIZADO PELA COOPERATIVA CIDADE DO AÇO 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

 

 
FIGURA 1.11-8: GALPÃO UTILIZADO PELA COOPERATIVA CIDADE DO AÇO 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

Com respeito aos equipamentos disponibilizados para o manejo de resíduos sólidos, são 
utilizados 50 (cinquenta) veículos e/ou equipamentos para apoio ao manejo de resíduos 
sólidos no município de Volta Redonda, alocados segundo contratos de prestação de 
serviços ou aluguel, a seguir indicados: 
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QUADRO 1.11-1: VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA URBANA 

TIPO QUANTITATIVO SERVIÇO EMPRESA CONTRATADA 

Compactador 14 Coleta de RSU 
Ambitec Gestão de Resíduos 

(Multiambiental Coleta e 
Transportes) 

Gaiola 03 Coleta Seletiva 
Ambitec Gestão de Resíduos 

(Multiambiental Coleta e 
Transportes) 

Baú 02 
Apoio às cooperativas 

de reciclagem 
Geomaq-VR Terraplanagem 

Basculante 26 
Coleta de RCC e 

Volumosos 
Geomaq-VR Terraplanagem 

Poliguindaste 01 Coleta de RCC Geomaq-VR Terraplanagem 

Baú 01 Coleta de RSS 
Ambitec Gestão de Resíduos 

(Multiambiental Coleta e 
Transportes) 

Carroceria Fixa com 
Guindaste Hidráulico 

01 Poda de Árvores Geomaq-VR Terraplanagem 

Carroceria Fixa,  
7,5 ton 

06 Poda de Árvores Geomaq-VR Terraplanagem 

Carroceria Fixa,  
3,5 ton 

04 Poda de Árvores Geomaq-VR Terraplanagem 

Pipa D'água 01 Limpeza Urbana Geomaq-VR Terraplanagem 

Pipa D'água com 
Hidrojateamento 

01 Limpeza Urbana 
Ambitec Gestão de Resíduos 

(Multiambiental Coleta e 
Transportes) 

Retroescavadeira sobre 
Pneus 

05 Limpeza Urbana Geomaq-VR Terraplanagem 

Escavadeira Hidráulica 01 Limpeza Urbana Geomaq-VR Terraplanagem 

Trator de Esteiras 01 Limpeza Urbana Geomaq-VR Terraplanagem 

Minicarregadeira com 
Vassoura Hidráulica 

01 Limpeza Urbana Geomaq-VR Terraplanagem 

Caçamba Britadora 01 Limpeza Urbana Geomaq-VR Terraplanagem 

Veiculo Utilitário 09 
Lugares 

02 Apoio Geomaq-VR Terraplanagem 

TOTAL 50   

Fonte: SMSP, 2014 

É importante destacar que a Prefeitura Municipal de Volta Redonda possui duas unidades 
de tratamento e disposição final de resíduos desativadas, sendo o antigo vazadouro 
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municipal, definitivamente encerrado, e uma Unidade de Tratamento de Resíduos de 
Saúde, cujo galpão e equipamentos encontram-se em bom estado de conservação, 
porém fora de operação, conforme apresentado no Item 1.7 anterior. 

O Mapa III-4, anterior, apresenta a localização das cooperativas recicladoras, bem como 
da Unidade de Tratamento de RSS desativada. 

1.12 ESTRUTURA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A SMSP disponibiliza ao cidadão de Volta Redonda um canal de comunicação para fins 
de solicitação, reclamação encaminhamento de sugestões, sendo os seguintes: 

QUADRO 1.12-1: CANAIS DE COMUNICAÇÃO DISPONIBILIZADOS AO CIDADÃO 

CANAL DE 
COMUNICAÇÃO 

NÚMERO/ENDEREÇO RESPONSABILIDADE ESTATÍSTICA 

Telefone Gratuito 0800-0240445 
Departamento de 

Administração da SMSP 
Não 

Telefone Gratuito 0800-7021156 
Empresa de Processamento 
de Dados de Volta Redonda 

Sim 

Telefone Não-Gratuito (24) 3339-9528 
Departamento de 

Administração da SMSP 
Não 

Correio Eletrônico smsp@epdvr.com.br 
Departamento de 

Administração da SMSP 
Não 

Fonte: SMSP, 2014 

1.13 APRESENTAÇÃO DOS INDICADORES OPERACIONAIS, ECONÔMICO-FINANCEIROS, 
ADMINISTRATIVOS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS PRESTADOS 

Os indicadores econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos prestados no Município de Volta Redonda 
são aqueles informados desde o ano de 2006 ao Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS), do Ministério das Cidades. 

Segundo metodologia do SNIS, os indicadores são agrupados em 5 (cinco) grupos 
temáticos: 

 In01 - indicadores de caráter geral; 

 In02 - indicadores específicos sobre a coleta de resíduos domiciliares e públicos; 

 In03 - indicadores específicos sobre a coleta seletiva; 
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 In04 - indicadores específicos sobre a coleta de resíduos dos serviços de atenção à 
saúde; e 

 In05 - indicadores específicos sobre a varrição de vias e logradouros públicos, 
capina e poda. 

Os quadros, a seguir, apresentam os indicadores do sistema de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos do município de Volta Redonda, calculados com base nas 
informações fornecidas ao Ministério das Cidades pela própria municipalidade. 
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QUADRO 1.13-1: IN01 - INDICADORES GERAIS 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

1
 –

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 G

E
R

A
IS

 

I001 
Taxa de empregados por 

habitante urbano 
empreg./1000hab. 2,22 2,4 2,6 2,2 2,32 2,22 2,59 

I002 Despesa por empregado R$/empregado 16.632,70 18.114,42 16.758,61 20.472,21 27.923,03 27.065,96 32.620,92 

I003 
Incidência de despesas 
com RSU na prefeitura 

% 4,79 5,2 4,57 4,8 6,85 5,47 9,46 

I004 
Incidência de despesas 

com empresas 
contratadas 

% 74,83 78,5 76,65 75,3 89,5 84,85 88,65 

I005 
Autossuficiência 

financeira 
%    0,0    

I006 
Despesas per capita com 

RSU 
R$/habitante 36,99 43,59 43,55 45,36 64,8 60,01 84,54 

I007 
incidência de 

empregados próprios 
% 52,79 48,0 36,15 33,5 6,02 17,07 15,58 

I008 
Incidência de empreg. de 
empr. contrat. no total de 

empreg. no manejo 
% 47,21 52,0 63,85 66,5 93,98 82,93 84,42 

I010 
Incidência de empreg. 

admin. no total de 
empreg no manejo 

% 10,80 5,9 4,74 5,5 5,35 3,48 1,78 

I011 
Receita arrecadada per 
capita com serviços de 

manejo 
R$/habitante    0,00    
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QUADRO 1.13-2: IN02 - INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

2
 –

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 S

O
B

R
E

 C
O

L
E

T
A

 D
E

 R
E

S
ÍD

U
O

S
 

S
Ó

L
ID

O
S

 

I015 
Tx cobertura da 
coleta RDO em 

relação à pop. total 
%    0,0 100 100 100 

I016 
Tx cobertura da 
coleta RDO em 

relação à pop. urbana 
% 100,00 100,0 100 0,0 100 100 100 

I014 
Tx. cobertura de 

coleta direta RDO 
relativo à pop. urbana 

%       100 

I017 
Taxa de terceirização 

da coleta 
% 100,00 100,0 100 100,0  100 100 

I018 
Produtividades média 

de coletadores e 
motorista 

Kg/empregado x 
dia 

3.912,12 3.274,5 3.222,95 3.267,0  1.938,42 2.389,87 

I019 
Taxa de motoristas e 

coletadores por 
habitante urbano 

empreg./1000hab. 0,17 0,2 0,22 0,2 0,38 0,36 0,35 

I021 

Massa [RDO+RPU] 
coletada per capita 
em relação à pop. 

urbana 

Kg/(hab.x dia) 0,58 0,6 0,62 0,6  0,68 0,83 

I022 
Massa RDO coletada 
per capita em relação 
à pop. total atendida 

Kg/(hab.x dia) 0,58  0,59     

I023 Custo unitário da R$/tonelada 42,23 47,02 51,7 55,99  37,3 63,26 
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Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

coleta 

I024 
Incidência do custo 
da coleta no custo 

total do manejo 
% 24,37 24,2 26,74 29,0 16 15,54 22,56 

I025 

Incidência de 
emprego.da coleta no 
total de empregados 

no manejo 

% 7,84 9,1 8,59 10,4 16,22 16,03 13,65 

I026 

Relação: quantidade 
RCD coletada pela 
Pref. p/quant. total 

[RDO+RPU] 

% 16,01 17,8 22,18 25,7  36,98 36,87 

I027 
Relação: quantidades 
coletadas de RPU por 

RDO 
% 0,45  4,71     

I028 

Massa [RDO+RPU] 
coletada per capita 

em relação à 
população total 

atendida 

Kg/(hab.x dia)      0,68 0,83 

I029 
Massa de RCD per 

capita/ano em relação 
à pop. urbana 

Kg/(hab.x ano)    60,3    

 

  



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 1 

167 

QUADRO 1.13-3: IN03 - INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

3
 –

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 S

O
B

R
E

 C
O

L
E

T
A

 S
E

L
E

T
IV

A
 D

E
 

R
E

S
ÍD

U
O

S
  S

Ó
L

ID
O

S
 

I030 

Taxa de cobertura da 
col. Seletiva porta a 
porta em relação à 

pop. Urbana 

%       15 

I031 

Taxa de recuperação 
de recicláveis em 

relação à quantidade 
de RDO e RPU 

% 0,28 0,3 9,21 12,0  13,75 12,23 

I032 
Massa recuperada per 

capita 
Kg/(hab. x 

ano) 
0,60 0,7 20,74 28,1 31,39 34,37 36,89 

I053 
Relação entre 

quantidades da coleta 
seletiva e RDO 

%        

I034 
Incid. de 

papel/papelão sobre 
total mat. recuperado 

% 15,58 14,3 23,23 18,7 17,48 17,48 17,83 

I035 
Incid. de plásticos 
sobre total material 

recuperado 
% 6,49 6,0 25,06 29,2 33,01 33,01 33,52 

I038 
Incid.de metais sobre 

total material 
recuperado 

% 31,17 28,6 24,57 22,2 21,04 21,04 21,08 

I039 
Incid.de vidros sobre 

total de material 
recuperado 

% 46,75 43,4 2,56 6,7 6,26 6,26 5,98 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 1 

168 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I040 
Incidência de ''outros'' 

sobre total material 
recuperado 

% 0,00 7,7 24,58 23,2 22,21 22,21 21,59 

I054 
Massa per capita 

recolhida via coleta 
seletiva 

Kg/(hab. x 
ano) 
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QUADRO 1.13-4: IN04 - INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

4
 –

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

S
O

B
R

E
 C

O
L

E
T

A
 D

E
 

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S
 D

E
 

S
A

Ú
D

E
 

I036 
Massa de RSS 

coletada per capita 
Kg/(1000hab. 

X dia) 
5,36 5,2 5,29 5,2 4,06 4,2 4,13 

I037 
Taxa de RSS sobre 

[RDO+RPU] 
% 0,92 0,9 0,86 0,8  0,61 0,5 
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QUADRO 1.13-5: IN05 - INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E PODA 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

5
 –

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 S

O
B

R
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S
 D

E
 V

A
R

R
IÇ

Ã
O

, 

C
A

P
IN

A
 E

 P
O

D
A

 

I041 
Taxa de 

terceirização de 
varredores 

% 52,72 55,6 51,06 45,2 100 72,26 72,25 

I042 
Taxa de 

terceirização de 
varrição 

% 57,22 57,2 57,13 65,6 59,24 50,22 58,49 

I043 
Custo unitário da 

varrição 
R$/km 29,16 33,53 35,6 46,54 34,27 63,34 50,9 

I044 
Produtividade 

média dos 
varredores 

km/(empreg x dia)  1,4    1,21 1,72 

I045 
Taxa de varredores 

por habitante 
urbano 

empreg./1000hab. 0,71 0,7 0,72 0,8 0,54 0,6 0,67 

I046 

Incidência do custo 
da varrição no 
custo total do 

manejo 

% 24,34 23,9 25,27 27,5 18,12 24,01 21,56 

I047 

Incidência de 
varredores no total 
de empregados no 

manejo 

% 32,06 29,3 27,85 37,5 23,41 27 25,67 

I048 Extensão total Km/(hab. x ano)    0,3 0,34 0,23 0,36 
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Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

anual varrida per 
capita 

I051 
Taxa de 

capinadores por 
habitante urbano 

empreg./1000hab. 0,70 1,1 1,24 0,9 0,5 0,61 0,98 

I052 

Relação de 
capinadores no 

total de 
empregados no 

manejo 

% 31,53 43,7 47,85 42,5 23,1 27,35 37,98 
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1.14 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS COM RISCO DE POLUIÇÃO E/OU CONTAMINAÇÃO POR 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

No município de Volta Redonda foram identificadas 2 (duas) categorias de áreas 
contaminadas por resíduos:  

 CATEGORIA 1 - ÁREAS CONTAMINADAS COM RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL; e 

 CATEGORIA 2 - ÁREAS CONTAMINADAS COM RESÍDUOS PERIGOSOS. 

As áreas que se enquadram na Categoria 1 são: a) antigo vazadouro municipal 
(desativado e encerrado); e b) área de bota-fora de RCC. 

A área de bota-fora de RCC é licenciada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Volta Redonda (SMMA). Nesta área, tanto a Secretaria de Serviços Públicos quanto 
empresas privadas, fazem o descarte de entulhos de obras, porém sem o controle 
qualitativo dos resíduos que estão sendo lançados. Considerando que a área não possui 
nenhum tipo de controle ambiental em execução, esta torna-se uma potencial fonte de 
contaminação, uma vez que, como já afirmado, não há controle qualitativo dos resíduos 
que são vazados nessas áreas, onde confirmou-se, em vistoria de campo, a presença de 
materiais diversos na composição do RCC, como, por exemplo, resíduos químicos e 
resíduos orgânicos. 

A figura, a seguir, ilustra a localização da área de bota-fora de RCC. 

 

FIGURA 1.14-1: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE BOTA-FORA DE RCC 

 FONTE DA IMAGEM: GOOGLE EARTH, 2014 
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Na Categoria 2 foram identificadas 3 (três) áreas contaminadas, utilizadas, no passado, 
como aterro e bota-fora da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Uma das áreas foi 
doada pela CSN, em 1995, ao sindicato dos metalúrgicos para a implantação do 
loteamento Volta Grande IV, onde atualmente vivem aproximadamente 2.200 pessoas. 
Segundo informações do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), esta área possui, entre 
outros, contaminantes como ascarel, chumbo, cádmio, zinco e cromo em limites acima 
dos parâmetros mínimos. 

Este assunto é objeto de Ação Civil Pública do Ministério Público contra a CSN, bem 
como fato motivador de multa imposta pela Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de 
Janeiro (SEA-RJ) à CSN pelo dano ambiental. 

Outra área contaminada e que é objeto de ação judicial é a área destinada à construção 
de um trevo para a futura Rodovia do Contorno, que está parada aguardando decisão 
referente à descontaminação da área pela CSN. 

A terceira área é da própria CSN, utilizada como bota-fora de resíduos industriais. 
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A figura a seguir apresenta a localização das áreas citadas. 

 

FIGURA 1.14-2: ÁREAS CONTAMINADAS PELA CSN 
Fonte da Imagem: Google Earth, 2014 

O mapa, a seguir, apresenta a localização de todas as áreas contaminadas identificadas. 
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1.15 FLUXOS DE ESCOAMENTO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS ORIUNDOS DA COLETA 

SELETIVA 

Conforme já apresentado, os materiais oriundos da coleta seletiva de Volta Redonda são 
encaminhados para as 3 (três) cooperativas de catadores existentes no município, a 
saber: Reciclar-VR, Folha Verde e Cidade do Aço. 

Os materiais, após triados e classificados, são armazenados para composição de lote 
econômico e futura comercialização com os chamados "Aparistas", que fazem um 
trabalho de comercialização intermediária, comprando diretamente nas cooperativas de 
catadores e revendendo para as indústrias. 

No município de Volta Redonda atuam 4 (quatro) Aparistas, da própria região, 
responsáveis pela compra dos seguintes materiais: 

QUADRO 1.15-1: ORIGEM E MATERIAIS COMERCIALIZADOS PELOS APARISTAS 

APARISTAS ORIGEM 
MATERIAL QUE 
COMERCIALIZA 

APARISTA 01 Volta Redonda Vidro 

APARISTA 02 Paraíba do Sul Papel/papelão e plásticos 

APARISTA 03 Volta Redonda Metais ferrosos 

APARISTA 04 Barra Mansa Metais não ferrosos 

Fonte: Cooperativa Folha Verde 
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A figura, a seguir, ilustra o fluxo de escoamento dos materiais recicláveis no Município de 
Volta Redonda. 

 
FIGURA 1.15-1: DIAGRAMA DE FLUXO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 

1.16 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA INSERÇÃO E/OU ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS 

DE CATADORES NO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Conforme já abordado ao longo do presente diagnóstico, a coleta seletiva do Município 
de Volta Redonda recolheu, no ano de 2013, aproximadamente 1870 toneladas de 
resíduos domiciliares secos potencialmente recicláveis, representando cerca de 3% do 
total de resíduos coletados pela SMSP. 

Este material é integralmente direcionado para as 3 (três) cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, que empregam, juntas, 65 (sessenta e cinco) profissionais 
cooperados de reciclagem. 
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Em uma análise absoluta, estas cooperativas, juntas, conseguiram triar, prensar e 
devolver ao mercado, 523 (quinhentas e vinte e três) toneladas de materiais recicláveis 
no ano de 2013, o que significa dizer que houve um aproveitamento de 28% de todo 
resíduo destinado às cooperativas. Este número, considerando-se o potencial de geração 
de recicláveis do município, é baixo, embora represente resultado positivo sob o ponto de 
vista social e ambiental. 

A coleta seletiva e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis possuem um 
papel importante no Sistema Municipal de Limpeza Urbana, contribuindo para a inserção 
social de cidadãos, política praticada pelo município e que vai de encontro com as 
diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e pela Secretaria de 
Estado do Ambiente do Rio de Janeiro (SEA-RJ), que privilegia esta política através do 
ICMS Verde. 

Tanto o sistema de coleta seletiva quanto as cooperativas de catadores contam com 
apoio governamental, o que não isenta o sistema de falhas e deficiências. Vale observar 
que as cooperativas já trabalham em seus limites máximos de triagem, trazendo como 
consequência a limitação da coleta seletiva para não gerar problemas na triagem. No 
entanto, observa-se que se trata de um sistema bastante consolidado enquanto política 
pública e cuja adesão dos moradores tende a aumentar com o passar dos anos.  

A recuperação de um maior quantitativo de materiais recicláveis dependerá de políticas 
municipais para potencialização das cooperativas, como investimento em tecnologia, 
aumento do efetivo de catadores, melhoria das estruturas existentes, entre outras ações 
públicas com foco exclusivo na recuperação de materiais recicláveis, onde 95% do 
potencial municipal de geração está sendo encaminhado para destino final no CTR Barra 
Mansa. 

1.17 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS PASSÍVEIS DE SEREM INSERIDOS NOS 

PROCESSOS, PROGRAMAS E INSTRUMENTOS VIABILIZADORES DA LOGÍSTICA REVERSA 

EM ÂMBITO FEDERAL E/OU ESTADUAL 

A entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) definiu como 
Logística Reversa obrigatória as seguintes tipologias de resíduos: 

 agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso; 

 pilhas e baterias;  

 pneus;  

 óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 produtos eletroeletrônicos e seus componentes.   



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 179 

Atualmente no município de Volta Redonda, as 4 (quatro) primeiras tipologias de resíduos 
elencadas anteriormente já possuem algum tipo de gerenciamento, sob a 
responsabilidade dos fabricantes, no âmbito da logística reversa obrigatória e em 
atendimento aos Acordos Setoriais firmados. 

O sistema de limpeza urbana de Volta Redonda já vem trabalhando com a coleta e o 
destino final de lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos. O primeiro atua na 
recolha de lâmpadas fluorescentes geradas pela administração municipal, 
encaminhando-as para descontaminação em empresa licenciada. 

Quanto aos produtos eletroeletrônicos, as cooperativas de catadores recebem estes 
resíduos, fazem uma triagem do que é interessante comercializar e direcionam os 
materiais para compradores da própria região. A cooperativa Reciclar VR ainda atua na 
desmontagem de componentes, retirando partes mais nobres para sua comercialização 
diferenciada no mercado de recicláveis. 

Um resíduo que o município coleta conjuntamente com a Coleta Seletiva é o óleo vegetal 
usado, que é acondicionado em garrafas PET pelos moradores e disponibilizados para a 
coleta seletiva. 

Atualmente este material possui um pequeno aproveitamento, operando de forma 
individual e sem apoio governamental ou vinculação a algum programa específico. Esta 
ação possui grande interface com o Programa de Reaproveitamento de Óleos Vegetais 
do Estado do Rio de Janeiro (PROVE). Este programa, criado em 2008, é conduzido pela 
Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), e alcança, atualmente, a maior parte dos 
municípios fluminenses. Desenvolvido em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA), o PROVE tem dialogado também com a iniciativa privada, estabelecendo 
parcerias focadas na coleta de óleo de cozinha usado. 

 Atualmente o PROVE conta com duas parceiras, as concessionárias distribuidoras de 
energia elétrica Light e a AMPLA que detêm a distribuição de energia elétrica para, 
praticamente, todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Estão celebrados 
convênios entre estas duas companhias e as cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis e/ou cooperativas populares, credenciadas pelo INEA, com o objetivo de criar 
ecopontos para a compra do óleo usado. O munícipe recebe um crédito em sua conta de 
luz por conta do volume de óleo entregue. 

No município do Rio de Janeiro, o INEA dispõe de seis veículos especiais para a coleta 
desses materiais (realizada semanalmente). A coleta é realizada por meio de 
agendamento prévio. Um outro veículo especial, atende a região do Médio Paraíba.  

Em 2011, a coordenação do PROVE contabilizou 5,5 milhões de litros de óleo recolhidos 
pelas cooperativas credenciadas em diversos municípios do estado (400/500 mil 
litros/mês). Já em 2012, foram coletados 4,5 milhões de litros de óleo em todo o Estado 
do Rio de Janeiro, direcionando este óleo para 2 (duas) usinas de produção de biodiesel, 
sendo uma no município de Arraial do Cabo e outra na cidade do Rio de Janeiro.

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/1435339/DLFE-58487.pdf/relatorioPROVE2012.pdf
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2 Conclusões
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O sistema de limpeza urbana de Volta Redonda é bastante abrangente no que tange à 
área de cobertura, atendendo a 100% da população. Os serviços de coleta de resíduos 
sólidos urbanos contam com unidades de frota bem conservadas, roteiros bem definidos 
e regularidade no seu atendimento, refletindo-se numa cidade sem volumes de resíduos 
acumulados em logradouros públicos. 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), responsável pelos serviços de 
limpeza urbana, possui orçamento próprio (2% do orçamento total do Município, segundo 
dados de 2011 a 2013) para custeio de sua estrutura administrativa, incluindo folha de 
pagamento, e dos contratos de prestação de serviços, para fazer a gestão de 103.000 
(cento e três mil) toneladas anuais de resíduos. Cabe ressaltar o esforço da SMSP no 
cumprimento das legislações vigentes referentes ao tratamento e à disposição final de 
resíduos em áreas/empresas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais; destaca-
se o encerramento e recuperação do antigo vazadouro municipal, que conta com rotina 
de manutenção e recirculação dos líquidos percolados. 

Entretanto o sistema é oneroso para a municipalidade e poderia ser aliviado com a 
taxação ou outro tipo de cobrança por serviços prestados. A exemplo da presente 
afirmativa, não existe no município a figura legal do Grande Gerador, ou seja, grandes 
comércios, grandes hospitais e shoppings, por exemplo, que são atendidos, quase em 
sua totalidade, pelo sistema municipal de limpeza urbana, sobretaxando o munícipe 
comum. Esta cobrança, do grande Gerador, já permitiria uma desoneração do serviço 
municipal de limpeza urbana. 

Vale ressaltar que as unidades de saúde municipais e privadas atendidas pela coleta 
municipal ainda não possuem seus Planos de Gestão de Resíduos de Saúde executados 
ou implementados, cuja apresentação é obrigatória. Com isso, o sistema municipal de 
limpeza urbana está transportando e dando destinação final a um volume de RSS 
"especiais" superior ao que seria gerado se os referidos planos estivessem sendo 
operacionalizados nas unidades de saúde. A má segregação dos RSS pelas unidades de 
saúde promove a mistura de parcelas comuns com parcelas especiais, elevando o 
volume a ser transportado e tratado de forma especializada, a um custo 25 vezes 
superior ao custo de destino final dos resíduos sólidos urbanos (conforme apresentado 
no Item 1.8, Quadro 1.8-3). 

Outra questão a ser pontuada refere-se ao sistema de coleta seletiva municipal. Sob o 
ponto de vista de educação ambiental, o sistema atua de forma positiva, com veículos 
próprios, programação visual personalizada, roteiros bem definidos, regularidade de 
coleta e uma abrangência geográfica que alcança 50% dos bairros do município. Porém, 
mesmo com uma eficiência baixa, que recupera apenas 1,6% do potencial de materiais 
recicláveis gerados no município, o Programa de Coleta Seletiva de Volta Redonda 
atende ao sistema de triagem municipal baseado nas 3 (três) cooperativas de catadores 
existentes, mas que possuem baixa capacidade operacional de triagem e baixa 
capacidade de comercialização de materiais, dependendo dos "aparistas", como são 
conhecidos os atravessadores na região, para comercialização em escala dos materiais e 
garantia de regularidade na receita derivada da comercialização dos materiais.  

Sua baixa capacidade de triagem, justificada pela estrutura deficiente e número reduzido 
de profissionais de catação, acaba também por induzir a baixa eficiência do sistema de 
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coleta seletiva, que não pode avançar além da capacidade de triagem das 3 (três) 
cooperativas. 

Este Projeto precisa ser repensado e ampliado equacionando problemas como aumento 
na adesão da população, aumento da capacidade de triagem das cooperativas e 
soluções alternativas quando estas chegarem ao ponto máximo de triagem, bem como a 
formulação de uma Rede de Comercialização, local ou regional, que assegure melhor 
preço para a matéria prima secundária, elevando os ganhos capitais para os catadores, 
além de aliviar o Município com a redução dos volumes destinados ao CTR. 

Por todo o exposto, o presente diagnóstico entende como principal deficiência e principal 
carência do sistema municipal de limpeza urbana de Volta Redonda, respectivamente, a 
SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA e a melhor estruturação do 
PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, visando sua ampliação, para permitir, no futuro, 
que sejam destinados aos centros de tratamento de resíduos, somente os rejeitos. 

Quanto a Sustentabilidade Econômica do Sistema, a inexistência de um mecanismo de 
cobrança que assegure recursos ao sistema vai contra os objetivos preconizados pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) que versa sobre a 
necessidade da adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 
recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 
sustentabilidade operacional e financeira, sustentada pela sociedade a quem cabe ao 
Governo apresentar transparência na apuração de seus custos. 
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TOMO II – PROGNÓSTICO DE RESÍDUOS
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1 Metodologia Adotada na Realização do 

Prognóstico e Cenários de Referência 
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O Prognóstico foi elaborado tendo como referência o documento “Diretrizes para a 
Definição da Política e Elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento 
Básico”, do Ministério das Cidades, em conjunto com as definições do Termo de 
Referência para Contratação dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, parte integrante do Edital de Tomada de Preço TP 
039/2013, com complementações e adaptações em função das peculiaridades locais, as 
quais se fizeram necessárias no decorrer do processo, cuja sequência será a seguinte: 

FIGURA 1-1: SEQUÊNCIA METODOLÓGICA DO PROGNÓSTICO E CENÁRIOS DE REFERÊNCIA 

 

O prognóstico e respectivos cenários de referência serão construídos a partir da análise 
das disponibilidades e demandas futuras de serviços públicos de saneamento básico no 
município, identificando as alternativas de intervenção e de mitigação dos déficits e 
deficiências na prestação dos serviços, de forma a se estabelecerem os cenários 
alternativos.  
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Para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o respectivo diagnóstico 
e as oficinas de trabalho deram os subsídios para o estabelecimento de 3 (três) cenários 
diferentes. Todos os cenários a serem apresentados possuem pontos fortes e fracos, 
além de oportunidades e ameaças. A escolha pelo melhor cenário demanda colocar, lado 
a lado, suas principais características, que subsidiarão a tomada de decisão do gestor 
público. 

Desta forma, será utilizada uma metodologia simples e expedita de avaliação, conhecida 
como Matriz de SWOT, desenvolvida pela Universidade de Stanford ainda nos anos 
1960, amplamente utilizado em processos de planejamento, ilustrado pela figura a seguir: 

 
FIGURA 1-2: ILUSTRAÇÃO DE MATRIZ DE SWOT 

Em adaptação ao presente caso, as variáveis de entrada terão as seguintes 
características: 

 PONTOS FORTES: elementos internos, que, sob controle da administração 
pública, trazem benefícios ao sistema.  

 PONTOS FRACOS: elementos internos, que, sob controle da administração 
pública, promovem ineficiência ao sistema. 

 OPORTUNIDADES: elementos ou situações externos que podem afetar 
positivamente o sistema. 

 AMEAÇAS: elementos ou situações externos que podem afetar negativamente o 
sistema. 

A resposta esperada deste tipo de análise é um enquadramento para análise de 
estratégias, opções e orientações de ação em relação às variáveis de análise 
identificadas. 
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Cada item é pontuado e descrito. Os resultados são expressos em dois valores que 
constituem uma relação dupla entre Pontos Fortes (S) e Pontos Fracos (W) e a relação 
entre as Oportunidades (O) e as Ameaças (T). Essas relações são representadas em 
dois vetores (eixo horizontal SW e eixo vertical OT). 

A ferramenta situa o Cenário num Mapa de Posicionamento SWOT. O quadrante em que 
o cenário se posicionar identifica a sua situação. 

 

 
FIGURA 1-3: EXEMPLO DE MAPA DE POSICIONAMENTO SWOT 
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2 Gestão dos Serviços de Limpeza Urbana e 

Manejo de Resíduos Sólidos 
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2.1 INTRODUÇÃO 

Na concepção desse trabalho, que envolve o tratamento de questões relacionadas às 
Ciências Sociais e Aplicadas, o diagnóstico pode ser entendido como o apontamento de 
potencialidades adquiridas e de pontos de estrangulamento surgidos durante o processo 
de interação da sociedade com o meio natural, ao longo de um período determinado. Já o 
prognóstico pode ser entendido como sendo uma forma indicativa de amenizar os pontos 
de estrangulamento verificados e de impulsionar as potencialidades adquiridas.  

Nessa perspectiva, o presente capítulo busca indicar perspectivas de desenvolvimento 
para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do Município de Volta 
Redonda.  

Na condução desse, buscou-se construir cenários e apresentar possibilidades de ações 
para o enfrentamento das dificuldades identificadas. Porém, as soluções não estão ao 
alcance imediato da sociedade e também não dependem de um agente externo 
(remédio), mas sim de várias ações integradas da sociedade local ou regional associadas 
às ações governamentais, sendo imprescindível que as mesmas sejam pautadas por 
planos estratégicos que orientem as ações imediatas, de curto, médio e longo prazo que 
serão executadas continuamente, de acordo com as diretrizes estruturantes dos planos 
operacionais a serem executados por mais de uma geração de gestores comprometidos 
com a estruturação e operacionalização de efetivas soluções para a área de Saneamento 
Básico e Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana do Município de Volta Redonda. 

2.2 ESTRUTURA FINANCEIRA 

Este tópico procura estabelecer uma breve caracterização das finanças municipais, com 
o objetivo de retratar o quadro no qual o Município se encontra, no que tange à obtenção 
e alocação de seus recursos financeiros. O diagnóstico da situação atual servirá de base 
para que, em etapas posteriores, seja possível traçar cenários futuros para a implantação 
dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, bem como avaliar as condições e necessidades para sua sustentabilidade 
econômica. 

2.2.1 Metodologia empregada na caracterização das finanças municipais 

A análise que se segue, realizada meio da utilização de uma metodologia exploratória e 
descritiva, contempla o período compreendido entre os exercícios financeiros de 2012 a 
2010. Para tanto foram coletados documentos e demonstrações contábeis e financeiras 
de um conjunto de Municípios. 

Cabe ressaltar que as demonstrações contábeis que serviram de fonte de informações 
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para a análise aqui empreendida não foram objeto de testes de verificação e correção e, 
portanto, presume-se que a elaboração das mesmas se deu em estreita observância às 
normas do Direito Financeiro e aos Princípios Fundamentais de Contabilidade. 

A análise foi estruturada de forma não só a apresentar dados das finanças municipais, 
mas, sobretudo, a já fornecer subsídios para aqueles que irão desenvolver e executar os 
Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
Desta forma, foram identificadas questões-chave relativas às finanças municipais, 
correlacionando estas com os valores individuais e as médias encontradas na 
comparação com outros 10 (dez) municípios brasileiros, situados na Região Sudeste e 
com densidade demográfica semelhante ao Município de Volta Redonda.  

Na formação da base de comparação, considerando os aspectos referentes à 
regionalidade e à densidade demográfica, selecionaram-se, além do próprio Município de 
Volta Redonda, outros 2 (dois) municípios localizados no Estado do Rio de Janeiro 
(Itaboraí e Petrópolis); 6 (seis) municípios do Estado de São Paulo (Barueri, Limeira, 
Praia Grande, Sumaré, Suzano e Taboão da Serra) e 2 (dois) municípios do Estado de 
Minas Gerais (Governador Valadares e Ipatinga), cujas informações são originárias da 
Secretaria do Tesouro Nacional1. 

2.2.2 Quanto à capacidade de gerar recursos sob sua competência 

A análise das finanças municipais revela a composição da receita arrecadada. Observou-
se que boa parte das receitas dos municípios, da base de comparação, provém de 
transferências da União e do estado, por força de mandamento constitucional. 

Neste grupo, destaca-se a cota-parte do Fundo de Participação de Municípios (FPM). 
Cabe ressaltar que o FPM é composto por tributos de competência federal (22,5% da 
somatória da arrecadação líquida do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 
Industrializados), onde a arrecadação de tais tributos não sofre uma influência direta da 
dinâmica municipal. 

Nos municípios componentes na base de comparação, observa-se que a média da 
receita proveniente da arrecadação própria é de 41% de sua receita orçamentária líquida, 
sendo os 59% restantes provenientes das transferências intergovernamentais. 

A análise isolada dos dados contábeis e financeiros do Município de Volta Redonda nos 
permite concluir que a média de suas receitas provenientes de arrecadação própria é 
igual a 37% do total de sua receita orçamentária líquida. Este percentual é inferior à 
média verificada no conjunto dos municípios componentes da base de comparação, que 
pode ser um ponto de atenção no cumprimento dos requisitos do caput do art. 11 da LC 
101/2000 que transcreve o seguinte texto: 

                                                 
1
 Dados Contábeis dos Municípios 

Capturado de: http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios, em 27/09/2014. 

http://www3.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios
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“Art. 11. Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão 
fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da 
competência constitucional do ente da Federação. 

Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o 
ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos”. 

Tal situação está ilustrada nas figuras apresentadas a seguir: 

 

FIGURA 2.2.2-1: COMPOSIÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL ARRECADADA - VOLTA REDONDA 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 

 

 

 
FIGURA 2.2.2-2: COMPOSIÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL ARRECADADA - MÉDIA DOS MUNICÍPIOS 

COMPONENTES DA BASE DE COMPARAÇÃO 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 
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Os denominados recursos próprios, isto é, os tributos (impostos, taxas e contribuição de 
melhoria) aos quais compete ao município arrecadar, acrescidos das demais receitas que 
lhe cabe exclusivamente auferir (receitas patrimonial, de atividades econômicas e outras 
receitas correntes), podem, em muitos casos, ser uma importante fonte de financiamento 
e de remuneração para os serviços de limpeza urbana. As informações derivadas do 
sistema de informações contábeis de Volta Redonda, consolidadas e disponibilizadas 
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), demonstram que, no município em análise, o 
percentual de arrecadação de Taxas (2%), em relação ao total de sua arrecadação 
própria, fica bem abaixo da média (7%) encontrada nos municípios que formam a base 
de comparação apresentada na figura a seguir:  

 
FIGURA 2.2.2-3: PARTICIPAÇÃO DAS TAXAS NA COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS DE ARRECADAÇÃO 

PRÓPRIA DOS MUNICÍPIOS 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 

O baixo percentual de participação das Taxas, na composição da arrecadação própria do 
município é um indicativo de que as Taxas previstas nos Artigos 104 e 105 da Lei 
1896/84 (Código Tributário do Município de Volta Redonda) não são arrecadadas no seu 
máximo potencial de arrecadação. 

A elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, neste cenário, deve levar em consideração os esforços que o governo 
municipal já empreende, e principalmente os que pretende realizar, para incremento da 
receita própria da localidade, bem como as ações que visam aprimorar o planejamento e 
controle rígido do uso dos recursos públicos existentes. 

2.2.3 Quanto ao potencial de investimentos 

A análise da despesa por categorias de gasto nos mostra a composição da despesa 
realizada por natureza econômica. A análise isolada dos dados contábeis e financeiros 
do Município de Volta Redonda nos permite concluir que a média de seus investimentos 
é de 8% do total das despesas realizadas no período, estando neste quesito abaixo da 
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média (11%), apresentada pelo conjunto de municípios componentes da base de 
comparação. Assim verificou-se que, mesmo em comparação com um investimento 
médio muito baixo, o potencial de realização de projetos e disponibilização de 
infraestrutura, para a sociedade, se apresentou inferior no Município de Volta Redonda, 
na comparação com as demais cidades componentes da base de comparação. 

 
FIGURA 2.2.3-1: COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

(MÉDIA DE 2010 A 2012) 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 

 

FIGURA 2.2.3-2: COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA 

GRUPO DE COMPARAÇÃO (MÉDIA DE 2010 A 2012) 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 

A definição de um percentual ideal para a realização de investimentos por parte da 
gestão pública, com atenção especial à gestão dos municípios brasileiros, demanda 
complexas análises. Porém, é notável que a estruturação de um ambiente que seja 
propício para o desenvolvimento social e econômico das pessoas físicas e jurídicas, que 
têm suas vidas estruturadas efetivamente nos territórios municipais, demanda um maior 
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nível de investimento na infraestrutura local. Na realidade brasileira, pesquisas indicam 
que o nível de investimento está abaixo do ideal. Segundo a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), o País investe o equivalente a 17% do PIB, sendo necessário elevar a 
taxa a 23% para manter expansão da economia. Nesse contexto, é imprescindível 
aumentar os esforços para a viabilização de novos investimentos, onde Volta Redonda 
situa-se abaixo da média de realização de investimentos públicos, tornando tal 
necessidade ainda mais relevante.  

Aprofundando a análise da necessidade de realização de novos investimentos, é 
importante lembrar dois aspectos complementares. O primeiro é o fato de que os 
investimentos podem provocar impactos sobre as despesas de manutenção. Ao se 
conceber um novo Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos, por exemplo, podem ser 
necessários mais recursos humanos, materiais, tecnológicos e, consequentemente, 
financeiros. Assim, a proposição, pelos Planos Municipais de Saneamento Básico e de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de ações que impliquem em investimentos a 
serem realizados deverá ser bem estudada para prever os impactos que poderão ocorrer 
nas despesas de manutenção, bem como para indicar as respectivas fontes de 
financiamento. 

O segundo aspecto refere-se ao fato de que o aumento da capacidade de produção 
ocorre não só pela realização de investimentos, mas também pelo aperfeiçoamento da 
gestão e pela otimização no uso dos recursos existentes. Tanto o aperfeiçoamento 
quanto a otimização estão implícitos nos gastos correntes (despesa de custeio) da 
organização.  

2.2.4 Quanto à Receita Corrente Líquida 

A Receita Corrente Líquida surge como uma referência conceitual a partir da 
promulgação da Lei Complementar 101/00. A referida lei, com o intuito de promover o 
equilíbrio fiscal na execução dos orçamentos dos entes da gestão pública brasileira, 
introduziu limites a serem respeitados por uma gestão fiscal responsável. Tais limites são 
definidos por meio da aplicação de determinados percentuais sobre o valor apurado da 
Receita Corrente Líquida de um período (somatório das receitas tributárias de um 
Governo, referentes a receitas patrimoniais, receitas industriais, receitas agropecuárias, 
receitas de serviços e de contribuições, deduzidos os valores das transferências 
constitucionais). A análise dos relatórios publicados nos indica que a Receita Corrente 
líquida do Município de Volta Redonda, no ano de 2012, foi igual a R$ 697.557.200,00, 
valor que, dentro do grupo de comparação, foi praticamente o mesmo do que o 
apresentado pelo Município de Petrópolis/RJ e só foi menor do que os apresentados 
pelos Municípios de Barueri e Praia Grande, ambos localizados no Estado de São Paulo, 
conforme pode ser observado na figura a seguir. 
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FIGURA 2.2.4-1: RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MUNICIPAL 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 

A definição do valor da Receita Corrente Líquida torna-se importante, pois é sobre ele 
que se aplicam os percentuais limitadores definidos para a Gestão Fiscal dos Municípios 
brasileiros. Quanto maior for o valor da Receita Corrente Líquida, maiores serão os 
valores dos limites estabelecidos.  

Assim, por exemplo, no caso da definição dos limites de endividamento, quanto maior for 
o Valor da Receita Corrente Líquida, maior será o potencial de endividamento municipal. 
Nesse caso, entre os Municípios da base de comparação, Volta Redonda apresenta um 
dos maiores potenciais de endividamento, podendo se beneficiar com maior acesso a 
operações de crédito para a captação de recursos. 

2.2.5 Quanto ao nível de endividamento dos Municípios 

O Endividamento Bruto dos municípios é calculado a partir da comparação da somatória 
das obrigações assumidas pela gestão pública (Operações de Crédito Interna e Externa 
em Circulação + Precatórios a partir de 05/05/2000 + Operações de Crédito Internas e 
Externas Longo Prazo + Obrigações Legais e Tributárias) com a Receita Corrente Líquida 
apurada em um determinado período. 

Na gestão pública brasileira, aplicam-se os limites de endividamento definidos pelo 
Senado Federal. Para o cálculo do limite aplicável aos Municípios, aplica-se a seguinte 
fórmula: 1,2 X Receita Corrente Líquida. 
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FIGURA 2.2.5-1: COMPARAÇÃO DO ENDIVIDAMENTO DOS MUNICÍPIOS 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 

Na análise dos dados do Município de Volta Redonda, verifica-se que o seu 
endividamento, mesmo sendo o maior no contexto do grupo de comparação, está em um 
nível abaixo do limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2012, o 
endividamento do Município foi equivalente a 53,10% da sua Receita Corrente Líquida, 
sendo possível ainda a ampliação de suas opções acerca da obtenção de recursos por 
meio da realização de operações de crédito.  

Quanto ao poder discricionário do gestor municipal 

O poder discricionário do gestor está na sua liberdade de ação, observadas as normas 

legais. No caso da gestão financeira, esta discricionariedade é exercida pela 
possibilidade que a Administração Pública tem de alocar os recursos financeiros 
pertencentes à Fazenda Pública de acordo com as diretrizes do próprio governo, de 
forma a resultar no plano de trabalho (orçamento) desejado e legitimamente aprovado. 

No tocante à gestão financeira, considera-se, ainda, que as atividades administrativas 
podem ser classificadas como remuneradas e não remuneradas. No primeiro caso têm-
se as atividades financiadas pelas receitas que as mesmas geram, enquanto no segundo 
grupo identificam-se aquelas financiadas basicamente pelos impostos. Como meio de se 
garantir a execução de algumas atividades, tem-se a vinculação de recursos, através de 
fundos especiais. 

A vinculação de recursos à execução de determinadas ações por força de lei (fundo de 
saúde, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB, etc) 
constitui uma limitação à discricionariedade do administrador, pois nestas situações só 
cabe ao gestor administrar os recursos da melhor forma possível, direcionando-os às 
ações e aos insumos predefinidos.  

Desta forma, a figura, a seguir, demonstra a composição das despesas municipais de 
Volta Redonda. 
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FIGURA 2.2.5-2: COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA POR ÁREA DE GOVERNO 

FONTE: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO PERÍODO DE 2010 A 2012. 

HTTP://WWW3.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR/ESTADOS_MUNICIPIOS 

As áreas de governo em que há menor discricionariedade do administrador (educação, 
saúde, administração e legislativa) concentram os gastos realizados no período, 
somando 73% do total das despesas realizadas. Isto significa que, no Município de Volta 
Redonda, o poder discricionário do administrador na alocação dos recursos está limitado 
a praticamente 25% dos recursos disponíveis. Desta forma, as dificuldades para a 
proposição de novas ações podem ser significativamente grandes. 

Nas demais áreas apresentadas na figura anterior, em que há mais “liberdade” de ação 
para o gestor, observa-se a ênfase da gestão dada à área de saneamento, onde são 
classificados os gastos decorrentes da execução de ações dos programas 
governamentais que abrangem o Saneamento Básico e a Gestão de Resíduos Sólidos.  

2.3 PROGNÓSTICO ACERCA DA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA 

2.3.1 Análise da situação Econômico-Financeira 

A análise das demonstrações contábeis evidencia que a prática de sustento do Sistema 
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Volta Redonda privilegia o seu 
financiamento pelo caixa único do município. 

O Código Tributário prevê a incidência da Taxa de Coleta de Lixo. Porém, como 
observado anteriormente, não evidencia a prática de ações voltadas para a efetiva 
arrecadação de tais recursos. 

O art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que os municípios instituam e 
efetivamente arrecadem os tributos de sua competência, sob pena de ficarem proibidos 
de receber transferências voluntárias. Neste contexto, a cobrança dos tributos municipais 
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constitui requisito de responsabilidade da gestão fiscal, não podendo os entes públicos 
deixar de cumprir as atividades a seu cargo. 

As evidências permitem a recomendação de que seja dada maior atenção às fontes de 
recurso próprios, em especial às taxas2 (tanto na sua instituição quanto na sua efetiva 
arrecadação), bem como ao cuidado com os créditos da dívida ativa, cuja certeza e 
liquidez foram apuradas, por não terem sido efetivamente recebidos nas datas 
aprazadas. 

Tais fontes de recursos podem ser de fundamental importância para a sustentabilidade 
econômico-financeira de qualquer sistema de serviços públicos. Boa parte dos problemas 
críticos da gestão dos resíduos sólidos no Brasil está, historicamente, ligada à falta de 
cobrança pelos serviços prestados. Esta debilidade afeta a capacidade de investimentos 
e manutenção das atividades dos programas executados e mantidos pelo Poder Público. 
Ademais, tal fato gera assimetrias à aplicação dos princípios da igualdade tributária e da 
justiça fiscal. Nestas condições, nem sempre o maior gerador de resíduos paga mais pela 
prestação do serviço que lhe é ofertado. 

Assim, torna-se imprescindível a elaboração e manutenção de uma boa estrutura 
financeira que considere os aspectos relacionados ao controle de custos; ao controle de 
arrecadação; à forma de cobrança e remuneração dos serviços. 

2.3.1.1 Controle de custos 

 Proposta de estrutura de Sistema de Controle de Custos 
 
O conceito de custo é aplicado para identificar todo e qualquer gasto relativo à 
disponibilização de bens ou serviços utilizados na elaboração e ou oferta de outros bens 
e serviços. 
 
No âmbito das finanças públicas brasileiras, uma das primeiras determinações 
legislativas no sentido de tornar obrigatório o cálculo dos custos envolvidos nos serviços 
disponibilizados pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, aos cidadãos é a 
expressa no artigo 85 de Lei 4.320/64. 

 
“Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a 
permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento 
da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços 
industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação 
dos resultados econômicos e financeiros”. 

Já em maio de 2000 foi sancionada a Lei Complementar 101 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), que inseriu definitivamente a necessidade de estruturação e manutenção de um 
sistema de controle dos custos no âmbito das finanças públicas brasileiras. Tal Lei 
estabeleceu uma série de normas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, 
dentre as quais, algumas remetem diretamente à matéria voltada ao controle de custos: 

                                                 

2 Definição de Aliomar Baleeiro: "a contraprestação de serviços públicos ou de benefícios feitos, postos à disposição ou 

custeados pelo Estado, em favor de quem paga ou por este provocado". 
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“Art. 4. A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 
165 da Constituição e: 

 I - disporá também sobre: 

...e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos”; 

 
O segundo dispositivo da Lei Complementar 101, que se refere à matéria em questão é o 
expresso no seu artigo 50:  

“Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 
escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

.....§ 3o A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a 
avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e 
patrimonial”. 

A última referência feita pela Lei Complementar 101, aos custos dos serviços públicos 
brasileiros, está inserida em sua seção VI, que trata da fiscalização da gestão fiscal pelo 
Tribunal de Contas: 

“Art. 
59.........................................................................................................................
.......§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no 
art. 20 quando constatarem: 

V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou 
indícios de irregularidades na gestão orçamentária”. 

Em síntese pode-se observar a existência de legislação, que torna obrigatório um sistema 
de controle de custos incorridos pela gestão pública, desde 1964. Porém, na prática este 
sistema não é estruturado e colocado em funcionamento. O que então deve ser o foco 
das administrações é o desenvolvimento de uma sistemática de custeio que possa ser a 
base de cálculo para a definição das taxas ou tarifas, e quando se aplicar outros preços 
públicos, a serem cobradas como forma de remuneração dos bens e serviços prestados 
e/ou colocados à disposição da sociedade. 

Na construção da referida sistemática tomou-se como referência os estudos e avanços 
alcançados pela contabilidade ao longo do tempo, que possibilitou, atualmente, a 
proposição de uma estrutura básica, possível de ser aplicada na acumulação e rateio dos 
custos envolvidos na prestação dos serviços que são ofertados pela gestão pública à 
sociedade. 
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2.3.1.2 Controle de arrecadação 

2.3.1.3 Acompanhamento do Lançamento, Arrecadação e recolhimento de Taxas, 
Inscrição, recebimento, baixa da Dívida Ativa. 

Deve-se lembrar que, com o disposto no artigo 11 da Lei Complementar 101/00, os 
gestores governamentais passaram a ter como requisitos essenciais, para caracterizar a 
responsabilidade em suas gestões fiscais, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de 
todos os tributos da competência constitucional do ente da Federação.  

Referindo-se aos tributos provenientes da prestação de serviços ligados à coleta de 
resíduos sólidos, cumpre-nos ressaltar que o Município de Volta Redonda não efetiva a 
sua cobrança, mantendo os serviços, de coleta e destinação dos resíduos sólidos, 
exclusivamente com recursos oriundos da cobrança de impostos e de recebimento de 
transferências intergovernamentais (com destaque para o FPM), conforme demonstrado 
anteriormente no presente documento, tendo então que recorrer aos valores de origem 
dos impostos e transferência. Assim, aponta-se para a necessidade de um maior e 
melhor acompanhamento sobre o lançamento, arrecadação e recolhimento da taxa 
instituída. 

A remuneração decorrente da prestação de serviços na gestão pública, seja originária da 
cobrança de taxa ou tarifa, é classificada como Receita Corrente Tributária e, como todas 
as receitas públicas, devem ser objeto de Lançamento Fiscal, que vem a ser um ato 
administrativo vinculado e obrigatório com o qual se constituem os créditos fiscais e 
contratuais. O Lançamento é tratado pelo artigo 52 da Lei nº 4.320/64: 

“Art. 52. São objeto de lançamento os impostos diretos e quaisquer outras rendas com 
vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato.” 

A mesma Lei nº 4.320/64, em seu artigo 53, estabelece que o lançamento da receita é o 
ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que 
lhe é devedora e inscreve o débito desta. 

Neste ponto, fica como recomendação a implementação de um programa de 
fortalecimento e estreitamento das relações intragovernamentais, pois um bom 
entrosamento entre o setor responsável pelo lançamento e controle das receitas 
tributárias, a contabilidade, a tesouraria e a procuradoria municipal é o fator 
preponderante ao efetivo controle sobre a tesouraria, o cadastro tributário e sobre os 
devedores da Fazenda Pública. O nível destas relações intragovernamentais pode 
influenciar o recebimento e o recolhimento das receitas próprias do período fiscal como 
também pode ser decisivo para a gestão dos créditos líquidos e certos em favor do 
município e para a viabilização da recuperação destes inscritos na divida ativa municipal. 
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2.3.1.4 Cobrança e Remuneração dos Serviços 

 Práticas existentes 

Muitas localidades do Brasil e do mundo enfrentam hoje um problema comum: a 
definição de um modelo para a distribuição, entre os beneficiários, dos custos dos 
serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

Entre as inúmeras práticas já experimentadas, utilizaram-se algumas para exemplificar o 
volume de possibilidades que se apresentam de acordo com as características e 
particularidades locais: 

1- Modelo de distribuição dos custos, aplicado no Município de Campinas/SP: a base 
de cálculo é o valor da prestação de serviço, sobre o qual se faz o rateio do valor 
correspondente aos usuários. Os critérios utilizados para a realização do rateio 
são: 

 frequência do serviço prestado ou posto à disposição; 

 o volume da edificação (para imóveis edificados); 

 a testada do terreno (para imóveis não edificados); e 

 a localização do imóvel. 

O modelo aplicado no Município de Campinas cria uma situação em que a área 
construída torna-se o fator determinante para a definição do valor a ser lançado, sem ao 
menos levar em consideração o número de pessoas que ocupam o determinado espaço. 
Configura-se então a possibilidade de ocorrência de distorções no rateio realizado. 

2- Modelo de valorização da taxa, aplicado no Município de Florianópolis/SC: neste 
caso se utilizam as informações do cadastro imobiliário municipal, sendo que a 
incidência da taxa ocorre somente sobre os imóveis urbanos edificados e que se 
beneficiam dos serviços. A base de cálculo para a taxa a ser cobrada considera 
os seguintes critérios: 

  área construída do imóvel; 

  tipo do imóvel; e  

 frequência de coleta.  

O recolhimento da taxa ocorre juntamente com o do IPTU.  

O modelo aplicado no Município de Florianópolis, aparentemente não considera os 
custos dos serviços, ao passo que as receitas auferidas no recolhimento desta 
modalidade de taxa deveriam estar atreladas ao custo dos serviços prestados. Neste 
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modelo também podem ocorrer distorções na cobrança, pois novamente não se aborda a 
questão do número de pessoas que ocupam os espaços considerados nos cálculos. 

3- Modelo de distribuição dos custos, aplicado no Município de São Paulo/SP: a 
capital paulista, maior cidade do Brasil, adotou um modelo diferenciado para 
aplicar a taxa sobre a prestação deste tipo de serviço. A solução implementada 
em São Paulo emprega a declaração do usuário acerca da utilização dos serviços 
colocados à sua disposição. Para tanto, os proprietários ou inquilinos de imóveis 
auto declaram, por meio de um questionário, o volume de lixo que gera 
diariamente. Quem, não estando na condição de isento, deixar de pagar a taxa 
continuará tendo o seu lixo recolhido. Porém, poderá ser registrado no cadastro 
da dívida ativa municipal e, posteriormente, passar por um processo judicial com 
vistas ao recolhimento destes valores. 

Mesmo com suas particularidades e respeito ao pronunciamento do usuário dos 
serviços, a cobrança da referida taxa foi objeto de grande polêmica. O então 
prefeito da cidade encaminhou, no final do ano 2005, um projeto de Lei ao Poder 
Legislativo municipal. Tal projeto, no exercício de 2006, transformou-se na Lei que 
extinguiu a cobrança desta taxa. 

4- Modelo de distribuição dos custos, aplicado em outros países: mesmo não 
havendo consenso sobre este assunto, o que se observa em alguns dos países 
desenvolvidos é a cobrança pela quantidade de lixo gerada. O alto custo 
envolvido na quantificação exata do peso do lixo gerado individualmente e, 
principalmente, pela falta de base legal, dificulta que tal modelo venha a ser 
aplicado universalmente. 

2.3.1.5 A Prática no Município de Volta Redonda 

A estrutura fiscal que estabelece a forma de financiamento do sistema de limpeza urbana 
do Município de Volta Redonda está consolidada pelo Código Tributário do Município de 
Volta Redonda (CTM) que instituiu a Taxa de Coleta de Lixo. A base de cálculo de tal 
taxa tem relação direta com a classificação imobiliária, segundo consta na tabela legal 
apresentada no Artigo 14 do CTM.  Porém, mesmo existindo a possibilidade da cobrança 
da referida taxa, o que se vê na prática é que não houve, no período em análise, ações 
para a efetivação da cobrança, sendo que a receita municipal proveniente desta fonte de 
recursos foi inexplorada. As informações contábeis do Município denotam que os 
serviços prestados pelo seu sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são 
financiados por receitas que não possuem vinculação com a sua aplicação, sejam elas 
originadas dos impostos municipais ou mesmo das transferências intergovernamentais. 

De acordo com o que foi ilustrado nos exemplos utilizados na seção anterior, observa-se 
que existem variadas possibilidades para elaboração de novas metodologias e até 
mesmo para a aplicação de metodologias já utilizadas em outras localidades, com 
destaque para as que consideram a cobrança pela quantidade de lixo gerada. 

Cumpre ressaltar que mesmo as metodologias que consideram a área construída do 
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imóvel, sem levar em consideração o número de pessoas que o ocupam, têm sido alvo 
de questionamentos judiciais decorrentes das distorções já citadas. Desta forma, mesmo 
se configurando em modelos de fácil aplicação, estes não serão propostos neste 
trabalho. 

A definição da metodologia para o cálculo da Taxa ou Tarifa de Coleta, Tratamento e 
Disposição Final de Resíduos Sólidos (TCDRS) tem como base o princípio legal de que a 
mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços para a remuneração dos custos 
incorridos pelos provedores dos mesmos. Para tanto, deve-se identificar todos os 
serviços, inclusive nas ações voltadas para o Planejamento, a Regulação e a 
Fiscalização, relacionados com a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos e apropriar os seus custos correspondentes. 

2.3.2 Proposta de mecanismos para remuneração dos serviços 

Segundo informações levantadas no Tomo I – Diagnóstico do Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, os serviços referentes ao funcionamento do 
Sistema de Limpeza Urbana são de competência da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos (SMSP), órgão da administração direta municipal que, por meio do 
Departamento de Serviços Públicos, atua na fiscalização e contratação de empresas 
privadas que executam 100% dos serviços relacionados à limpeza urbana. 

As empresas contratadas são, diariamente, responsáveis pelo recolhimento, manejo e 
destinação final de mais de 200 toneladas de resíduos sólidos, sendo eles urbanos, de 
serviços de saúde, podas e galhadas, volumosos abandonados, de varrição, entre outros. 
Assim, mensalmente tem-se o recolhimento, manejo e destinação final de, 
aproximadamente, 6.200 toneladas de resíduos sólidos. Em contrapartida aos serviços 
prestados, o conjunto de contratos firmados representa uma obrigação de pagamentos, 
que são os custos mensais da operação do sistema de limpeza urbana, igual a R$ 
1.744.746,78, chegando-se um custo de R$ 281,41 por tonelada. Os dados quantitativos 
e de custos dos serviços possibilita calcular do gasto anual per capita com serviços de 
limpeza urbana no município, sendo este igual a R$ 80,47 ((12 x R$ 1.744.746,78) / 
260.1803). Jacobi e Besen (2011)4 realizaram o mesmo cálculo para a cidade de São 
Paulo referente ao ano de 2010 e, subsidiados com informações prestadas pela 
Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública (ABLP) e pelo Sindicato 
Nacional das Empresas de Limpeza Urbana (SELUR), apontaram um gasto per capita 
com serviços de limpeza urbana igual a R$ 73,63. 

Para enfrentar uma situação que apresenta um alto custo referente à manutenção de 
contratos isolados firmados com diversas empresas, uma alternativa de operação do 
Sistema de Limpeza Urbana seria o regime de concessão, sendo esta também uma 
alternativa que pode viabilizar os investimentos necessários ao bom funcionamento do 
Sistema, especialmente no que diz respeito à destinação final, ao tratamento e à coleta 

                                                 

3
 População de Volta Redonda, segundo dados do IBGE – Censo 2010. 

1.1.1 
4 

JACOBI, P. R; BESEN, G. R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da 
sustentabilidade. Estudos Avançados, vol.25 no.71: São Paulo, 2011. 
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seletiva. A estrutura proposta pode possibilitar a separação dos diversos serviços 
componentes do Sistema. Com a concessão, haverá um potencial de unificação dos 
diversos serviços, prestados atualmente por diferentes empresas, em um contrato de 
longo prazo. 

Para a execução de programas que envolvam a oferta de novas e grandes infraestruturas 
para o funcionamento do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, 
indica-se a possibilidade de realização de Parceria Público-Privada (PPP), que envolveria 
um contrato de prestação de serviços de médio e longo prazo (de 5 a 35 anos) firmado 
pela Administração Pública, cujo valor não seja inferior a vinte milhões de reais, sendo 
vedada a celebração de contratos que tenham por objeto único o fornecimento de mão de 
obra, equipamentos ou execução de obra pública. Na PPP, a implantação da 
infraestrutura necessária para a prestação do serviço contratado pela Administração 
dependerá de iniciativas de financiamento do setor privado e a remuneração do particular 
será fixada com base em padrões de performance e será devida somente quando o 
serviço estiver à disposição do estado ou dos usuários. 

Um dado importante relacionado à sugestão de realização de PPP, diz respeito aos 
limites impostos pela Lei 11.079/2004, a Lei de PPP, que impõe uma série de regras de 
responsabilidade fiscal. A principal restrição de ordem fiscal trata do limite máximo de 5% 
da Receita Corrente Líquida (RCL) aplicada a Estados e Municípios com despesas 
relativas a contratos de PPP. Caso o ente federativo ultrapasse esse limite no ano 
anterior ou se as despesas com PPP como proporção da RCL projetada nos dez anos 
subsequentes excederem 3%, a União não poderá lhe conceder garantias ou realizar 
transferências voluntárias. Sabendo que a Receita Corrente Líquida do Município de 
Volta Redonda, em 2012, foi igual a R$ 697.557.200,00 chegou-se então ao valor de R$ 
34.926.710,00 como limite para aplicação do município com despesas relativas a 
contratos de PPP. Sendo assim, o município apresenta-se como apto a realizar esse tipo 
de contrato.  

2.3.3 Quadro Síntese 

Segue abaixo um quadro orientador com a síntese de algumas proposições extraídas do 
Prognóstico acerca da sustentabilidade do sistema de limpeza urbana do município de 
Volta Redonda: 

QUADRO 2.3.3-1: SÍNTESE DAS PROPOSIÇÕES ACERCA DA SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA 

Análise da situação Econômico-Financeira: 

 As evidências permitem a recomendação de que seja dada maior atenção às 
fontes de recurso próprios, em especial às taxas (tanto na sua instituição 
quanto na sua efetiva arrecadação), bem como ao cuidado com os créditos 
da dívida ativa; 

 Necessário à elaboração e manutenção de uma boa estrutura financeira que 
considere os aspectos relacionados ao controle de custos, ao controle de 
arrecadação, à forma de cobrança e remuneração dos serviços; 

 Deve ser o foco da administração o desenvolvimento de uma sistemática de 
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custeio que possa ser a base de cálculo para a definição das taxas ou 
tarifas, e quando se aplicar outros preços públicos, a serem cobradas como 
forma de remuneração dos bens e serviços prestados e/ou colocados à 
disposição da sociedade; 

 Acerca do controle da arrecadação, recomenda-se a implementação de um 
programa de fortalecimento e estreitamento das relações 
intragovernamentais, pois um bom entrosamento entre o setor responsável 
pelo lançamento e controle das receitas tributárias, a contabilidade, a 
tesouraria e a procuradoria municipal é fator preponderante ao efetivo 
controle sobre a tesouraria, o cadastro tributário e sobre os devedores da 
Fazenda Pública; 

 Acerca da remuneração dos serviços, as informações contábeis do município 
denotam que os serviços prestados pelo seu sistema de limpeza urbana são 
financiados por receitas que não possuem vinculação com a sua aplicação, 
sejam elas originadas dos impostos municipais ou mesmo das transferências 
intergovernamentais. Recomenda-se a definição da metodologia para o 
cálculo da Taxa ou Tarifa de Coleta, Tratamento e Disposição Final de 
Resíduos Sólidos (TCDRS) que tenha como base o princípio legal de que a 
mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços para a remuneração dos 
custos incorridos pelos provedores dos mesmos.  
 

Análise da Estrutura Organizacional: 

 Para enfrentar uma situação que apresenta um alto custo referente à 
manutenção de contratos isolados firmados com diversas empresas, uma 
alternativa de operação do Sistema de Limpeza Urbana seria o regime de 
concessão, sendo uma alternativa que pode viabilizar os investimentos 
necessários ao bom funcionamento do Sistema, especialmente no que diz 
respeito à destinação final, ao tratamento e à coleta seletiva. 

 Para a execução de programas que envolvam a oferta de novas e grandes 
infraestruturas para o funcionamento do Sistema de Limpeza Urbana, 
recomenda-se a realização de Parceria Público-Privada (PPP). Um dado 
importante relacionado a esta recomendação de realização de PPP, diz 
respeito aos limites impostos pela Lei 11.079/2004, a Lei de PPP, que impõe 
uma série de regras de responsabilidade fiscal. O município apresenta-se 
como apto a realizar esse tipo de contrato.  
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3 Resumo Geral do Diagnóstico do Sistema 

de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos 
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O sistema de limpeza urbana de Volta Redonda é abrangente no que tange à área de 
cobertura, atendendo a 100% da população. Os serviços de coleta de resíduos sólidos 
urbanos contam com unidades de frota bem conservadas, roteiros bem definidos e 
regularidade no seu atendimento, refletindo-se numa Cidade sem volumes de resíduos 
acumulados em logradouros públicos. 

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), responsável pelos serviços de 
limpeza urbana, possui orçamento próprio (2% do orçamento total do Município, segundo 
dados de 2011 a 2013) para custeio de sua estrutura administrativa, incluindo folha de 
pagamento, e dos contratos de prestação de serviços, para fazer a gestão de 103.000 
(cento e três mil) toneladas anuais de resíduos. Cabe ressaltar o esforço da SMSP no 
cumprimento das legislações vigentes referentes ao tratamento e à disposição final de 
resíduos em áreas/empresas devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais; destaca-
se o encerramento e recuperação do antigo vazadouro municipal, que conta com rotina 
de manutenção e recirculação dos líquidos percolados. 

Entretanto o sistema é bastante oneroso para a municipalidade e poderia ser aliviado 
com a tarifação, ou outro tipo de cobrança por serviços prestados. A exemplo da presente 
afirmativa, não existe no município a figura legal do Grande Gerador, ou seja, grandes 
comércios, grandes hospitais e shoppings, por exemplo, que são atendidos, quase em 
sua totalidade, pelo sistema municipal de limpeza urbana, sobretaxando o munícipe 
comum. Esta cobrança, do grande Gerador, já permitiria uma desoneração do serviço 
municipal de limpeza urbana. 

Vale ressaltar que as unidades de saúde municipais e privadas atendidas pela coleta 
municipal ainda não possuem seus Planos de Gestão de Resíduos de Saúde executados 
ou implementados, cuja apresentação é obrigatória. Com isso, o sistema municipal de 
limpeza urbana está transportando e dando destinação final a um volume de RSS 
"especiais" superior ao que seria gerado se os referidos planos estivessem sendo 
operacionalizados nas unidades de saúde. A má segregação dos RSS pelas unidades de 
saúde promove a mistura de parcelas comuns com parcelas especiais, elevando o 
volume a ser transportado e tratado de forma especializada, a um custo 25 vezes 
superior ao custo de destino final dos resíduos sólidos urbanos. 

Outra questão a ser pontuada refere-se ao sistema de coleta seletiva municipal. Sob o 
ponto de vista de educação ambiental, o sistema atua de forma positiva, com veículos 
próprios, programação visual personalizada, roteiros bem definidos, regularidade de 
coleta e uma abrangência geográfica que alcança 50% dos bairros do município. No 
entanto, a abrangência geográfica é inversamente proporcional à eficiência do sistema, 
que recupera apenas 1,6% do potencial de materiais recicláveis gerados no município, 
através de 3 (três) cooperativas de catadores existentes que possuem baixa capacidade 
operacional de triagem e baixa capacidade de comercialização de materiais, dependendo 
dos "aparistas", como são conhecidos os atravessadores na região, para comercialização 
em escala dos materiais e garantia de regularidade na receita derivada da 
comercialização dos materiais.  

Sua baixa capacidade de triagem, justificada pela estrutura deficiente e número reduzido 
de profissionais de catação, acaba também por induzir a baixa eficiência do sistema de 
coleta seletiva, que não pode avançar além da capacidade de triagem das 3 (três) 
cooperativas. 
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Este Projeto precisa ser repensado e ampliado equacionando problemas como aumento 
na adesão da população, aumento da capacidade de triagem das cooperativas e 
soluções alternativas quando estas chegarem ao ponto máximo de triagem, bem como a 
formulação de uma Rede de Comercialização, local ou regional, que assegure melhor 
preço para a matéria prima secundária, elevando os ganhos capitais para os catadores, 
além de aliviar o Município com a redução dos volumes destinados ao CTR. 

O documento produzido e apresentado no Tomo I – Diagnóstico do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos entende que a principal deficiência e 
principal carência do sistema municipal de limpeza urbana de Volta Redonda são, 
respectivamente, a SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA e a melhor 
estruturação do PROGRAMA DE COLETA SELETIVA, visando sua ampliação, para 
permitir, no futuro, que sejam destinados aos centros de tratamento de resíduos, somente 
os rejeitos. 

Quanto à Sustentabilidade Econômica do Sistema, a inexistência de um mecanismo de 
cobrança que assegure recursos ao sistema vai contra os objetivos preconizados pela 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010) que versa sobre a 
necessidade da adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 
recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua 
sustentabilidade operacional e financeira, sustentada pela sociedade a quem cabe ao 
Governo apresentar transparência na apuração de seus custos. 
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4 Projeção de Demandas 
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4.1 CENÁRIO DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

4.1.1 Contexto econômico 

Um dos fatores de maior relevância que contribuem para a dinâmica demográfica de 
determinada região ou país é sua situação econômica, que influi diretamente na geração 
de emprego e renda e, consequentemente, nos índices de atração ou expulsão 
populacional. 

Relembrando um passado recente, entre os anos de 1939 e 1980, a economia 
fluminense cresceu a um ritmo médio de 6% a.a. acompanhando a economia brasileira 
que se expandia neste mesmo período ao ritmo semelhante de 7% a.a. Entretanto, 
mesmo apresentando elevado dinamismo absoluto, as atividades produtivas do Rio de 
Janeiro tiveram sua participação na economia nacional reduzida de 20,3% em 1939 para 
13,7% em 1980. Iniciava-se, neste ano, a chamada "década perdida" segundo os 
especialistas em economia, título justificado pela paralisação da economia nacional a 
patamares baixos, onde o estado do Rio de Janeiro alcança, no ano de 1989, um 
patamar de importância na economia nacional de 10,3%, o nível mais baixo alcançado 
até aquele momento. 

Já em meados nos anos 1990, a estabilização da moeda e a elevação dos graus de 
investimento no país estimulam a economia estadual, cujo PIB fluminense voltou a 
crescer a um ritmo médio de 2,9% a.a. semelhante ao do brasileiro (2,8% a.a.), mantendo 
assim, neste período mais recente, a responsabilidade por entre 11% e 13% do nível de 
atividade econômica do país, retomando sua posição de importância no contexto 
econômico nacional, em um novo cenário onde o eixo Rio - São Paulo passa a competir 
com novos centros de negócio em outras regiões do país. 

Essa dinâmica econômica desde os anos 1930 coloca o Estado do Rio de Janeiro em 
posição de vanguarda no processo de transição demográfica, apresentando um 
crescimento populacional semelhante ao brasileiro, porém com movimentos acentuados 
pela influência do componente migratório.  

Como se sabe, as décadas entre 1940 e 1980 foram palco de expressivos movimentos 
migratórios internos motivados pela transferência de grandes contingentes de 
trabalhadores do campo e das cidades menos dinâmicas do país para as metrópoles do 
Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, onde se incorporaram à força de 
trabalho da indústria em franca expansão. Neste período, as taxas de crescimento 
populacional fluminenses atingiram um pico de 3,6% a.a. na década de 1960 (contra 
3,2% a.a. no Brasil, como pode ser observado na figura a seguir: 
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FIGURA 4.1.1-1: POPULAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1930-2010: QUANTITATIVOS E TAXAS DE 

CRESCIMENTO 

FONTES: IBGE, IPEADATA E CÁLCULOS DA ECOLOGUS 

Com a incidência cumulativa das mudanças nos hábitos reprodutivos - especialmente 
intensos nas regiões mais cosmopolitas – e da crise econômica da década de 1980 (que 
atingiu intensamente a indústria e a geração de empregos), o afluxo de migrantes e, em 
consequência, o ritmo de expansão populacional do Estado do Rio de Janeiro decaíram 
rapidamente da década de 1970 para a de 1980, se estabilizando daí em diante em 
patamares de taxas de crescimento médias anuais pouco acima de 1% a.a, que só 
seriam atingidas na média nacional na década de 2000. 

O efeito combinado do ritmo de crescimento econômico inferior à média nacional com o 
aumento populacional acelerado foi a contínua diminuição da riqueza relativa do Estado 
do Rio de Janeiro. De fato, partindo de um PIB per capita (Figura 4.1.1-2 a seguir) mais 
do que duas vezes superior à média nacional em 1940 (R$ 6,3 mil contra R$ 3 mil a 
preços constantes de 2011), o Rio de Janeiro chegou a 1980 - auge do processo de 
industrialização do país – com um PIB per capita de R$ 22,2 mil, apenas 42% superior à 
média nacional daquele ano, que foi de R$ 15,6 mil. Em 2009, o PIB per capita 
fluminense, de R$ 25,8 mil a preços constantes de 2011, foi apenas 20% superior à 
média nacional de R$ 21,5 mil. 

Este ritmo inferior à média nacional de crescimento da geração média de riqueza por 
habitante teve, naturalmente, efeitos importantes sobre a capacidade relativa de 
investimento da sociedade fluminense e, por consequência, de geração de empregos e 
receitas tributárias em quantidade e qualidade suficientes para manter um ambiente de 
dinamismo e perspectivas favoráveis de futuro para a população crescente. Estes efeitos 
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estão na raiz da disseminação de percepções pessimistas sintetizadas em expressões 
como “desindustrialização” e “perda de importância”, frequentemente utilizadas para 
descrever a situação econômico-financeira do Estado do Rio de Janeiro. Em 
contrapartida, a partir do final da década de 1990, com o fortalecimento das finanças 
públicas através das receitas de royalties do petróleo, o início de um ciclo de 
investimentos mais diversificados – em termos setoriais e regionais – e, mais 
recentemente, o anúncio da realização dos grandes eventos esportivos que 
movimentarão a capital estadual até o ano de 2016, percebe-se a retomada de um 
quadro favorável de expectativas de progresso econômico-social no estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1.1-2: PIB E PIB PER CAPITA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1940-2009 A  

PREÇOS CONSTANTES DE 2011.  

FONTES: IBGE, IPEADATA E CÁLCULOS DA ECOLOGUS. 

A imputação do resultado econômico da atividade petrolífera offshore aos municípios 
costeiros confrontantes com as zonas produtoras prejudica a visualização do padrão 
espacial do desenvolvimento estadual, já que exagera os efeitos locais efetivamente 
apropriados naquele litoral. No atual contexto, há duas regiões especialmente extensas 

de dinamismo econômico-demográfico
5
 elevado no estado do Rio de Janeiro. Uma delas 

é a longa faixa costeira unindo a Região dos Lagos ao Norte Fluminense (até o município 
fluminense de São João da Barra), que atrai população e gera renda com apoio na base 
turística tradicional, em sua parte ao sul, e nos estímulos tanto da economia real do 
petróleo, estes irradiados principalmente, a partir de Macaé, quanto de melhorias na 

                                                 

5 O crescimento da renda domiciliar total resulta da combinação entre a expansão demográfica e o aumento dos 

rendimentos domiciliares médios. 
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infraestrutura e serviços públicos regionais, viabilizadas pelos royalties recebidos por 
grande parte das prefeituras. 

A outra está localizada no litoral sul do estado, incluindo os municípios da Região da 
Costa Verde (Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba) - onde o turismo é complementado 
por atividades industriais com peso local significativo, além da proximidade com o polo 
metalmecânico-portuário de Itaguaí. 

Este último estende seus efeitos aos municípios vizinhos de Seropédica e Rio Claro, 
sendo que estes efeitos incluem a dinâmica populacional da expansão metropolitana para 
seus territórios adjacentes menos congestionados. 

Uma terceira região de expansão da renda no território estadual é observada na porção 
leste e sudeste da Baía de Guanabara, incluindo os municípios de Maricá, Itaboraí, 
Guapimirim e Cachoeiras de Macacu, que recebem combinadamente os efeitos de 
“borda” do núcleo metropolitano e das obras e perspectivas do grande projeto do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (localizado em Itaboraí). 

Uma quarta frente, onde pode-se considerar como fenômeno de retomada do 
crescimento, começa a se formar no Médio Paraíba Fluminense em torno do eixo 
automotivo Porto Real – Itatiaia, municípios em que se situam as primeiras montadoras 
de automóveis do Estado do Rio de Janeiro e seu cinturão de fornecedores, que vem se 
somar ao cinturão industrial na área de influência da Usina Presidente 
Vargas/Companhia Siderúrgica Nacional, no município de Volta Redonda. 

Finalmente, no ambiente rural, merecem atenção: a) o desenvolvimento pontual do 
município agropecuário e turístico de Rio das Flores; e b) o crescimento rápido de 
Porciúncula – provavelmente motivado pela expansão recente das lavouras cafeeiras no 
município e no vizinho Varre-Sai, com reflexos positivos no centro sub-regional de 
Itaperuna e demais municípios da microrregião. 

4.1.2 Aspectos demográficos 

Em face dos diferentes processos econômicos regionais em curso, a dinâmica 
demográfica estadual é bastante diferenciada no espaço e consistente com os processos 
econômicos anteriormente descritos. De fato, na Figura 4.1.2-1, a seguir observa-se que 
duas regiões costeiras do estado concentram, atualmente, as maiores velocidades de 
crescimento populacional: 

 o litoral entre Quissamã e Maricá, que une os atrativos econômicos irradiados a 
partir da cadeia petrolífera do polo de Macaé ao fortalecimento das 
administrações públicas através dos royalties do petróleo, às atividades turísticas 
da Região das Baixadas Litorâneas e, mais ao Sul, ao transbordamento 
metropolitano que forma zonas-dormitório principalmente em Maricá e 
Saquarema; e 
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 o litoral sul entre Itaguaí e Parati, no qual agem simultaneamente as atrações 
populacionais decorrentes da expansão das atividades industriais, logísticas e 
turísticas. 

Embora com menor intensidade (taxas de crescimento anuais médias 2000-2010 entre 
1,1% e 1,9%), observa-se uma expansão populacional expressiva também nos espaços: 

 dos municípios cafeeiros e turísticos Porciúncula e Varre-Sai; 
 da área de influência expandida da dinâmica petrolífera no Norte Fluminense 

(Conceição de Macabu, Campos dos Goytacazes, Italva e São João da Barra), 
que já sente também os efeitos iniciais da implantação do Complexo Logístico-
Industrial do Porto do Açu (localizado em São João da Barra); 

 do eixo de expansão metropolitana ao longo da BR-101 (São Gonçalo, Itaboraí, 
Tanguá e Rio Bonito) e, logo ao norte desta faixa, em direção ao fundo leste da 
Baía de Guanabara (Guapimirim e Cachoeiras de Macacu), chegando até o polo 
turístico de segunda residência de Teresópolis; 

 do eixo de expansão metropolitana ao longo Rodovia Presidente Dutra - BR-116 
(Queimados, Seropédica, Japeri, Paracambi, Piraí e Pinheiral); e 

 do polo automotivo de Porto Real – Resende – Itatiaia (incluindo o município 
vizinho de Quatis). 

Isoladamente, alguns outros municípios têm apresentado crescimento populacional 
significativo (semelhante ou acima da média estadual): Aperibé (2,4%), Areal (1,4%), 
Carmo (1,3%), Rio das Flores (1,2%) e Bom Jardim (1,1%). 

A figura, a seguir, apresenta as taxas médias de crescimento populacional anual, no 
período de 2000 a 2010. 
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FIGURA 4.1.2-1: TAXAS DE CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO (% A.A.) NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2000-2010.  

FONTES: IBGE E CÁLCULOS DA ECOLOGUS
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4.1.3 Crescimento populacional tendencial 

4.1.3.1 Estimativa regional 

O modelo utilizado para as estimativas tendenciais das populações futuras totais das 
Regiões de Governo Fluminenses é o regularmente adotado pelo IBGE (também 
conhecido como “método AiBi”), conforme explicitado no texto adiante, transcrito do 

website daquela instituição
6
. 

“O método de tendência de crescimento demográfico adotado tem como 
princípio fundamental a subdivisão de uma área maior, cuja estimativa já se 
conhece, em n áreas menores, de tal forma que seja assegurada ao final das 
estimativas das áreas menores a reprodução da estimativa, previamente 
conhecida, da área maior através da soma das estimativas das áreas menores 
(MADEIRA E SIMÕES, 1972). 

Considere-se, então, uma área maior cuja população estimada em um 
momento t é P(t). Subdivida-se esta área maior em n áreas menores, cuja 
população de uma determinada área i, na época t, é: 

Pi (t)  ;   i = 1, 2, 3, ... , n 

Desta forma, tem-se que: 

)()(
1

tPtP
n

i

i


  

Decomponha-se, por hipótese, a população desta área i, em dois termos:  
ai P(t), que depende do crescimento da população da área maior, e bi. O coeficiente ai 

é denominado coeficiente de proporcionalidade do incremento da população da área 
menor i em relação ao incremento da população da área maior, e bi é o denominado 
coeficiente linear de correção. 

Como consequência, tem-se que: 

Pi ( t ) = a i  P ( t ) +  b i 

Para a determinação destes coeficientes utiliza-se o período delimitado por dois 
Censos Demográficos. Sejam t0 e t1, respectivamente, as datas dos dois Censos. Ao 
substituir-se t0 e t1 na equação acima, tem-se que: 

                                                 

6
 Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa_pop.shtm, 

consultado em 30/07/2013. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa_pop.shtm
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Pi ( t0 ) = a i  P ( t0 ) +  b i 

Pi ( t1 ) = a i  P ( t1 ) +  b i 

Através da resolução do sistema acima, tem-se que: 

a i  =    Pi ( t1 ) – Pi ( t0 ) 

           P ( t1 ) – P ( t0 ) 

b i =  Pi ( t0 ) – ai P ( t0 ) 

Deve-se considerar nas expressões anteriores: 

 Época t0: 1º censo demográfico 
 Época t1: 2º censo demográfico  
 Época t: 1º de julho do ano t (ano estimado) 

As populações regionais totais observadas (Censos de 2000 e 2010) e estimadas 
segundo este método para os horizontes de planejamento do PMSB e do PMGIRS 
(2015 - 2034) podem ser visualizadas no Quadro 4.1.3.1-1, adiante. 
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QUADRO 4.1.3.1-1: PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SEGUNDO REGIÕES DE GOVERNO (2015 - 2034) 

ANOS 

REGIÕES DE GOVERNO 

TOTAL Baixadas 

Litorâneas 

Centro 

Sul Fluminense 

Costa 

Verde 

Médio 

Paraíba 
Metropolitana 

Noroeste 

Fluminense 

Norte 

Fluminense 
Serrana 

2015 946.092 282.041 281.299 893.097 12.359.016 328.213 931.132 834.663 16.855.553 

2016 974.045 284.066 289.101 900.920 12.467.029 330.425 947.978 840.657 17.034.222 

2017 1.002.294 286.113 296.986 908.827 12.576.188 332.661 965.003 846.714 17.214.785 

2018 1.030.842 288.182 304.954 916.817 12.686.503 334.921 982.208 852.835 17.397.261 

2019 1.059.693 290.273 313.007 924.892 12.797.987 337.205 999.596 859.020 17.581.672 

2020 1.088.850 292.386 321.145 933.052 12.910.654 339.512 1.017.168 865.272 17.768.038 

2021 1.118.316 294.521 329.369 941.299 13.024.514 341.845 1.034.926 871.590 17.956.379 

2022 1.148.094 296.679 337.680 949.634 13.139.582 344.202 1.052.873 877.974 18.146.717 

2023 1.178.187 298.859 346.080 958.056 13.255.869 346.584 1.071.009 884.427 18.339.072 

2024 1.208.600 301.063 354.568 966.569 13.373.389 348.991 1.089.338 890.947 18.533.466 

2025 1.239.335 303.291 363.147 975.171 13.492.155 351.424 1.107.861 897.537 18.729.921 

2026 1.270.396 305.541 371.817 983.864 13.612.179 353.883 1.126.581 904.197 18.928.458 

2027 1.301.787 307.816 380.578 992.650 13.733.476 356.367 1.145.499 910.927 19.129.100 

2028 1.333.510 310.115 389.432 1.001.529 13.856.058 358.878 1.164.617 917.729 19.331.868 

2029 1.365.569 312.438 398.380 1.010.502 13.979.940 361.416 1.183.938 924.603 19.536.786 

2030 1.397.968 314.786 407.423 1.019.570 14.105.135 363.980 1.203.464 931.549 19.743.876 

2031 1.430.710 317.159 416.562 1.028.734 14.231.657 366.572 1.223.197 938.570 19.953.161 

2032 1.463.800 319.556 425.798 1.037.995 14.359.521 369.191 1.243.139 945.664 20.164.665 

2033 1.497.240 321.980 435.131 1.047.354 14.488.739 371.838 1.263.293 952.834 20.378.410 

2034 1.531.035 324.429 444.564 1.056.813 14.619.328 374.513 1.283.660 960.080 20.594.421 

FONTES: IBGE, CEPERJ E CÁLCULOS DA ECOLOGUS 
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4.1.3.2 Estimativa municipal 

O processo de industrialização do município de Volta Redonda, impulsionado pela 
implantação da Companhia Siderúrgica Nacional nos anos 1940, promoveu a 
movimentação de um grande contingente populacional atraído pela oferta de emprego 
na então maior siderúrgica da América Latina e em outras indústrias que vieram a se 
instalar posteriormente no estado. 

A figura, a seguir, apresenta o histórico de evolução populacional no município de 
Volta Redonda e no Estado do Rio de Janeiro. 

 
FIGURA 4.1.3.2-1: EVOLUÇÃO POPULACIONAL DE VOLTA REDONDA EM COMPARAÇÃO AO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO (1940 - 2010) 

FONTES: IBGE, CEPERJ, IPPU-VR 

Embora a Região do Médio Paraíba tenha recebido diversos investimentos durante o 
período de retomada industrial do estado, sobretudo pela implantação das indústrias 
do segmento automobilístico no eixo Porto Real - Itatiaia, o município de Volta 
Redonda ainda configura-se como o "centro de gravidade" da Região do Médio 
Paraíba, sendo o município mais populoso da região, conforme pode ser observado no 
quadro a seguir:

1940 
1950 

1960 
1970 

1980 
1991 

2000 

2010 

1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Volta Redonda 2782 35964 88740 125295 183.641 220.086 242.063 257.803 

Estado do Rio de Janeiro 3.611.998 4.674.645 6.649.646 8.994.802 11.291.520 12.807.706 14.391.282 15.989.929 
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QUADRO 4.1.3.2-1: POPULAÇÃO DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA 

Municípios 
População 
Total 2010 

% 

Barra do Piraí 94.778 11,1% 

Barra Mansa 177.813 20,8% 

Itatiaia 28.783 3,4% 

Pinheiral 22.719 2,7% 

Piraí 26.314 3,1% 

Porto Real 16.592 1,9% 

Quatis 12.793 1,5% 

Resende 119.769 14,0% 

Rio Claro 17.425 2,0% 

Rio das Flores 8.561 1,0% 

Valença 71.843 8,4% 

Volta Redonda 257.803 30,1% 

TOTAL 855.193 100% 

FONTES: CEPERJ 

Para estimativa das da população total do município de Volta Redonda, utilizou-se a 
sistemática anteriormente explicitada para as populações regionais totais (método 
AiBi), que, conforme se viu, ajusta a extrapolação das tendências recentes ao total da 
população conhecida da unidade de nível superior, que no caso anterior foi a 
população do Estado do Rio de Janeiro. 

No presente caso, como o município de Volta Redonda exerceu, nas últimas décadas, 
forte influência na dinâmica de crescimento populacional da Região do Médio Paraíba, 
para o cálculo de estimativa populacional do período de abrangência do PMSB e do 
PMGIRS (2015 - 2034), serão utilizadas as populações dos Censos de 2000 e 2010 da 
Região do Médio Paraíba como constantes que representam a unidade de nível 
superior do método AiBi utilizado pelo IBGE. 

Desta forma, o quadro, a seguir, apresenta a estimativa de evolução populacional de 
Volta Redonda no período de 2015 a 2034, em comparação à evolução populacional 
estadual e nacional para o mesmo período. 
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QUADRO 4.1.3-2: ESTIMATIVA DE EVOLUÇÃO POPULACIONAL MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL 

(2015 - 2034) 

Períodos Brasil (*2) Rio de Janeiro (*3) Volta Redonda (*3) 

2000 (*1) 169.590.693 14.391.282 242.063 

2010 (*1) 190.755.799 15.989.929 257.803 

    2015 204.450.649 17.024.331 267.988 

2016 206.081.432 17.147.508 269.200 

2017 207.660.929 17.266.811 270.375 

2018 209.186.802 17.382.063 271.510 

2019 210.659.013 17.493.263 272.605 

2020 212.077.375 17.600.395 273.659 

2021 213.440.458 17.703.351 274.673 

2022 214.747.509 17.802.076 275.645 

2023 215.998.724 17.896.583 276.576 

2024 217.193.093 17.986.796 277.464 

2025 218.330.014 18.072.670 278.309 

2026 219.408.552 18.154.134 279.111 

2027 220.428.030 18.231.138 279.870 

2028 221.388.185 18.303.660 280.584 

2029 222.288.169 18.371.638 281.253 

2030 223.126.917 18.434.991 281.877 

2031 223.904.308 18.493.709 282.455 

2032 224.626.629 18.548.267 282.992 

2033 225.291.340 18.598.474 283.486 

2034 225.896.169 18.644.158 283.936 

Fontes: 

(*1) CENSOS IBGE, 2000 E 2010 

(*2) ESTIMATIVA IBGE 2015 - 2034 
(http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/projecao_da_populacao/2013/default_tab.shtm) 

(*3) ESTIMATIVA 2015 - 2034 PELO MÉTODO Ai Bi - IBGE 

Considerando-se a macroevolução municipal, o crescimento da população bairro a 
bairro tende a se comportar de forma semelhante, salvo em casos de surgimento de 
fatos supervenientes que alterem esta dinâmica, como mudanças geográficas 
(territoriais), criação de novos polos de atração de mão de obra, desastres naturais, 
entre outros que fogem à possibilidade de previsão. 

Desta forma, estima-se a seguinte evolução populacional bairro a bairro: 
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QUADRO 4.1.3-3: EVOLUÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA (2015 - 2034) - BAIRRO A BAIRRO 

REGIÃO BAIRRO 
Estimativa Populacional 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

S
C

N
 -

 S
E

T
O

R
 C

E
N

T
R

O
 N

O
R

T
E

 

Aero Clube 1.756 1.764 1.772 1.779 1.787 1.794 1.800 1.807 1.813 1.818 1.824 1.829 1.834 1.839 1.843 1.847 1.851 1.855 1.858 1.861 

Barreira 
Cravo 

2.043 2.053 2.062 2.070 2.079 2.087 2.094 2.102 2.109 2.116 2.122 2.128 2.134 2.139 2.144 2.149 2.154 2.158 2.161 2.165 

Belo 
Horizonte 

1.759 1.767 1.775 1.783 1.790 1.797 1.803 1.810 1.816 1.822 1.827 1.832 1.837 1.842 1.847 1.851 1.854 1.858 1.861 1.864 

Niterói 2.015 2.024 2.033 2.041 2.049 2.057 2.065 2.072 2.079 2.086 2.092 2.098 2.104 2.109 2.114 2.119 2.123 2.127 2.131 2.134 

Retiro 29.256 29.388 29.516 29.640 29.760 29.875 29.986 30.092 30.193 30.290 30.383 30.470 30.553 30.631 30.704 30.772 30.835 30.894 30.948 30.997 

São João 
Batista 

789 793 796 799 803 806 809 812 814 817 819 822 824 826 828 830 832 833 835 836 

Vila Brasília 15.319 15.388 15.455 15.520 15.582 15.643 15.701 15.756 15.809 15.860 15.909 15.954 15.998 16.039 16.077 16.113 16.146 16.176 16.205 16.230 

Vila Mury 8.918 8.959 8.998 9.035 9.072 9.107 9.141 9.173 9.204 9.234 9.262 9.288 9.314 9.337 9.360 9.380 9.400 9.417 9.434 9.449 

Voldac 1.687 1.694 1.702 1.709 1.716 1.722 1.729 1.735 1.741 1.746 1.752 1.757 1.761 1.766 1.770 1.774 1.778 1.781 1.784 1.787 

S
O

 -
 S

E
T

O
R

 O
E

S
T

E
 

Açude 9.363 9.405 9.446 9.486 9.524 9.561 9.596 9.630 9.663 9.694 9.724 9.752 9.778 9.803 9.826 9.848 9.868 9.887 9.904 9.920 

Belmonte 7.505 7.539 7.572 7.604 7.634 7.664 7.692 7.720 7.746 7.770 7.794 7.817 7.838 7.858 7.877 7.894 7.910 7.925 7.939 7.952 

Jardim 
Belmonte* 

1.496 1.503 1.509 1.516 1.522 1.528 1.533 1.539 1.544 1.549 1.554 1.558 1.562 1.566 1.570 1.574 1.577 1.580 1.583 1.585 

Jardim Padre 
Josimo 
Tavares 

4.742 4.764 4.785 4.805 4.824 4.843 4.861 4.878 4.894 4.910 4.925 4.939 4.953 4.965 4.977 4.988 4.998 5.008 5.017 5.025 

Siderlândia* 9.356 9.398 9.439 9.479 9.517 9.554 9.589 9.623 9.656 9.687 9.716 9.744 9.771 9.795 9.819 9.841 9.861 9.880 9.897 9.912 

S
N

 -
 S

E
T

O
R

 N
O

R
T

E
 

Candelária 1.598 1.605 1.612 1.619 1.625 1.631 1.637 1.643 1.649 1.654 1.659 1.664 1.668 1.673 1.677 1.680 1.684 1.687 1.690 1.693 

Dom Bosco 2.540 2.552 2.563 2.574 2.584 2.594 2.604 2.613 2.622 2.630 2.638 2.646 2.653 2.660 2.666 2.672 2.677 2.683 2.687 2.691 

Pinto da 
Serra 

708 711 714 717 720 723 726 728 731 733 735 737 739 741 743 745 746 748 749 750 

Santa Cruz 8.598 8.637 8.675 8.711 8.747 8.780 8.813 8.844 8.874 8.902 8.930 8.955 8.980 9.003 9.024 9.044 9.063 9.080 9.096 9.110 

Santa Cruz 2 2.272 2.282 2.292 2.302 2.311 2.320 2.328 2.337 2.345 2.352 2.359 2.366 2.373 2.379 2.384 2.390 2.394 2.399 2.403 2.407 

Santa Rita do 
Zarur 

3.384 3.399 3.414 3.428 3.442 3.455 3.468 3.480 3.492 3.503 3.514 3.524 3.534 3.543 3.551 3.559 3.566 3.573 3.579 3.585 

São Luiz 6.429 6.458 6.486 6.514 6.540 6.565 6.589 6.613 6.635 6.656 6.677 6.696 6.714 6.731 6.747 6.762 6.776 6.789 6.801 6.812 
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REGIÃO BAIRRO 
Estimativa Populacional 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

S
L

 -
 S

E
T

O
R

 L
E

S
T

E
 

Água Limpa 10.794 10.843 10.891 10.936 10.980 11.023 11.064 11.103 11.140 11.176 11.210 11.242 11.273 11.302 11.329 11.354 11.377 11.399 11.419 11.437 

Brasilândia 3.536 3.552 3.568 3.583 3.597 3.611 3.625 3.637 3.650 3.661 3.673 3.683 3.693 3.703 3.711 3.720 3.727 3.734 3.741 3.747 

Santo 
Agostinho 

26.842 26.963 27.081 27.194 27.304 27.410 27.511 27.609 27.702 27.791 27.875 27.956 28.032 28.103 28.170 28.233 28.291 28.344 28.394 28.439 

Três Poços 5.012 5.035 5.057 5.078 5.098 5.118 5.137 5.155 5.173 5.189 5.205 5.220 5.234 5.247 5.260 5.272 5.282 5.293 5.302 5.310 

Vila 
Americana 

4.448 4.468 4.488 4.507 4.525 4.542 4.559 4.575 4.591 4.606 4.620 4.633 4.646 4.657 4.669 4.679 4.688 4.697 4.706 4.713 

Vila Rica 3.576 3.592 3.608 3.623 3.638 3.652 3.666 3.678 3.691 3.703 3.714 3.725 3.735 3.744 3.753 3.762 3.769 3.777 3.783 3.789 

S
S

 -
 S

E
T

O
R

 S
U

L
 

 

Casa de 
Pedra 

12.308 12.364 12.418 12.470 12.520 12.568 12.615 12.660 12.702 12.743 12.782 12.819 12.854 12.886 12.917 12.946 12.972 12.997 13.020 13.040 

Jardim 
Belvedere 

4.305 4.324 4.343 4.361 4.379 4.396 4.412 4.428 4.443 4.457 4.471 4.484 4.496 4.507 4.518 4.528 4.537 4.546 4.554 4.561 

Rio das 
Flôres 

162 163 163 164 165 165 166 167 167 168 168 169 169 170 170 170 171 171 171 172 

Roma 3.144 3.158 3.172 3.185 3.198 3.210 3.222 3.234 3.245 3.255 3.265 3.274 3.283 3.292 3.299 3.307 3.314 3.320 3.326 3.331 

Siderópolis 2.137 2.146 2.156 2.165 2.173 2.182 2.190 2.198 2.205 2.212 2.219 2.225 2.231 2.237 2.242 2.247 2.252 2.256 2.260 2.264 

S
C

S
 -

 S
E

T
O

R
 C

E
N

T
R

O
 S

U
L

 

Aterrado 5.613 5.639 5.663 5.687 5.710 5.732 5.753 5.774 5.793 5.812 5.830 5.846 5.862 5.877 5.891 5.904 5.916 5.928 5.938 5.947 

Bela Vista 799 803 806 810 813 816 819 822 825 828 830 832 835 837 839 841 842 844 846 847 

Jardim 
Amália 

8.929 8.970 9.009 9.047 9.083 9.118 9.152 9.185 9.216 9.245 9.273 9.300 9.325 9.349 9.371 9.392 9.411 9.429 9.446 9.461 

Jardim 
Paraíba 

784 787 791 794 797 801 803 806 809 812 814 816 819 821 823 825 826 828 829 831 

Laranjal 2.031 2.040 2.049 2.058 2.066 2.074 2.082 2.089 2.096 2.103 2.109 2.115 2.121 2.126 2.132 2.136 2.141 2.145 2.148 2.152 

Monte 
Castelo 

4.091 4.109 4.127 4.144 4.161 4.177 4.193 4.208 4.222 4.235 4.248 4.260 4.272 4.283 4.293 4.303 4.312 4.320 4.327 4.334 

Nossa 
Senhora das 
Graças 

1.467 1.474 1.480 1.487 1.493 1.498 1.504 1.509 1.514 1.519 1.524 1.528 1.532 1.536 1.540 1.543 1.547 1.550 1.552 1.555 

São Geraldo 4.052 4.070 4.088 4.105 4.122 4.138 4.153 4.168 4.182 4.195 4.208 4.220 4.231 4.242 4.252 4.262 4.270 4.279 4.286 4.293 

São João  3.125 3.140 3.153 3.166 3.179 3.192 3.203 3.215 3.226 3.236 3.246 3.255 3.264 3.272 3.280 3.287 3.294 3.300 3.306 3.311 

Sessenta 3.159 3.174 3.187 3.201 3.214 3.226 3.238 3.249 3.260 3.271 3.281 3.290 3.299 3.308 3.316 3.323 3.330 3.336 3.342 3.347 

Vila Santa 
Cecília 

4.170 4.188 4.207 4.224 4.241 4.258 4.274 4.289 4.303 4.317 4.330 4.343 4.354 4.366 4.376 4.386 4.395 4.403 4.411 4.418 
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REGIÃO BAIRRO 
Estimativa Populacional 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

 

                     

 

                     

S
S

O
 -

 S
E

T
O

R
 S

U
D

O
E

S
T

E
 

Conforto 6.340 6.369 6.396 6.423 6.449 6.474 6.498 6.521 6.543 6.564 6.584 6.603 6.621 6.638 6.654 6.669 6.682 6.695 6.707 6.717 

Duzentos e 
Quarenta e 
Nove 

2.576 2.588 2.599 2.610 2.621 2.631 2.640 2.650 2.659 2.667 2.675 2.683 2.690 2.697 2.704 2.710 2.715 2.720 2.725 2.729 

Eucaliptal 5.586 5.611 5.636 5.659 5.682 5.704 5.725 5.745 5.765 5.783 5.801 5.818 5.833 5.848 5.862 5.875 5.887 5.899 5.909 5.918 

Jardim 
Europa 

877 881 885 889 892 896 899 902 905 908 911 914 916 918 921 923 925 926 928 929 

Jardim Suíça 167 168 169 169 170 171 171 172 172 173 173 174 174 175 175 176 176 176 177 177 

Minerlândia 1.357 1.363 1.369 1.375 1.380 1.385 1.391 1.396 1.400 1.405 1.409 1.413 1.417 1.421 1.424 1.427 1.430 1.433 1.435 1.437 

Ponte Alta 4.297 4.316 4.335 4.353 4.371 4.388 4.404 4.419 4.434 4.449 4.462 4.475 4.487 4.499 4.509 4.519 4.529 4.537 4.545 4.552 

Rústico 1.243 1.249 1.254 1.259 1.264 1.269 1.274 1.279 1.283 1.287 1.291 1.295 1.298 1.301 1.305 1.307 1.310 1.313 1.315 1.317 

Santa Inez 354 355 357 358 360 361 362 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 373 374 375 

São 
Cristóvão 

1.788 1.796 1.804 1.812 1.819 1.826 1.833 1.839 1.845 1.851 1.857 1.862 1.867 1.872 1.877 1.881 1.885 1.888 1.892 1.895 

São Lucas 3.011 3.024 3.037 3.050 3.063 3.074 3.086 3.097 3.107 3.117 3.127 3.136 3.144 3.152 3.160 3.167 3.173 3.179 3.185 3.190 

TOTAL BAIRROS 263.613 264.806 265.961 267.078 268.155 269.192 270.189 271.146 272.061 272.935 273.766 274.555 275.301 276.003 276.662 277.275 277.844 278.372 278.859 279.301 

DEMAIS ÁREAS 4.375 4.394 4.414 4.432 4.450 4.467 4.484 4.500 4.515 4.529 4.543 4.556 4.568 4.580 4.591 4.601 4.611 4.619 4.628 4.635 

TOTAL VR 267.988 269.200 270.375 271.510 272.605 273.659 274.673 275.645 276.576 277.464 278.309 279.111 279.870 280.584 281.253 281.877 282.455 282.992 283.486 283.936 
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5 ATIVIDADE 1 - Prognóstico do Sistema de 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos 
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5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Após o desenvolvimento da projeção populacional partiu-se para a construção de 
cenários alternativos com suas respectivas demandas por serviços de saneamento, 
voltadas para a população da área urbana do município de Volta Redonda.   

Os cenários produzidos em um processo de planejamento visam à descrição de um 
futuro possível, imaginável ou desejável a partir de hipóteses capazes de uma 
translação da situação de origem até a situação futura (PLANSAB, 2013). 

Neste prognóstico serão apresentadas as proposições para a melhoria do sistema de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Volta Redonda, com 
vistas à universalização da prestação desses serviços dentro do horizonte do Plano 
Municipal de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

O planejamento das ações levará em consideração o crescimento populacional de 20 
anos previsto para a duração do plano. Entretanto, cabe destacar que, de acordo com 
o art. 19, § 4° da Lei nº 11.445/2007, o plano de saneamento básico será revisto 
periodicamente, em prazo não superior a 4 anos, sendo possível desta forma a revisão 
das metas do Plano, caso não se configure o cenário de crescimento populacional 
estabelecido para o município de Volta Redonda. 

Dentro do conteúdo mínimo do Plano Municipal de Saneamento Básico, destaca-se o 
estabelecimento de objetivos e metas imediatas, de curto, médio e longo prazos para 
a universalização dos serviços, sendo o sistema de abastecimento de água do 
município universalizado de forma gradativa até 2034, final do período do plano. 

Desta forma, entende-se como horizonte do plano a seguinte divisão de prazos:  
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FIGURA 5.1-1: HORIZONTE TEMPORAL DO PMGIRS 
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5.2 ESTIMATIVA DE GERAÇÃO MUNICIPAL DE RESÍDUOS 

Estimar a geração de resíduos sólidos há anos é objeto de discussão na comunidade 
científica, uma vez que o padrão observado, tantos em países em desenvolvimento 
quanto nos países desenvolvidos, é a evolução positiva da geração per capita de 
resíduos à medida que o padrão econômico da população também se eleve. As 
diversas teorias e análises sobre a matéria não conseguiram ainda concluir qual o 
limite desse incremento per capita, sobretudo se for considerado que o modelo 
econômico dos países capitalistas é a melhoria contínua da situação econômica da 
população, sendo muito mais latente nos países em desenvolvimento como o Brasil, 
que, através de programas de transferência de renda, vem conseguindo promover a 
mudança de patamar econômico de grandes contingentes populacionais ano após 
ano. 

Segundo CAMPOS (2012), a evolução da geração per capita de resíduos no Brasil, se 
comparados com o crescimento populacional e o PIB, foi o seguinte no período entre 
2002 e 2009: 

 
FIGURA 5.2-1: EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS E DO PIB NO BRASIL (2002 - 2009) 

FONTE: RENDA E EVOLUÇÃO DA GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL  

(CAMPOS, 2012) 

No caso de Volta Redonda, segundo dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no 
Brasil (PNUD, 2013), o município vem evoluindo continuamente no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), saindo de um patamar de Baixo Desenvolvimento 
Humano no ano de 1991, até um índice de Alto Desenvolvimento Humano em 2013, 
ocupando a posição nº 220 no Brasil, em relação ao universo de 5.565 municípios, e 
ocupando a 4ª posição no Estado do Rio de Janeiro, de um total de 92 municípios. 
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Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013), a Renda Per Capita de 
Volta Redonda evoluiu de R$ 694,79 (2000) para R$ 920,51 (2010), em uma elevação 
absoluta de 32,5% nesse período. Nessa mesma tendência, também houve a 
elevação do índice de geração per capita de resíduos do município. Com base nos 
dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), pode-se inferir 
que o índice de geração per capita de Volta Redonda no período entre 20007 e 2010 
evoluiu de 0,51 a 0,69 kg/hab x dia, em uma elevação absoluta de 35%. Desta forma, 
pode-se considerar que para cada ponto percentual de elevação da variável "renda" 
do IDH, houve também uma elevação de aproximadamente 1 ponto percentual do 
índice de geração per capita de resíduos, no período entre os anos de 2000 e 2010, 
demonstrando que a elevação da renda per capita provoca impactos diretos na 
geração de resíduos. 

Considerando a elevação de 35% no índice de geração per capita de resíduos ao 
longo de um período de 10 anos compreendido entre 2000 e 2010 (média de 3,5% ao 
ano), e mantendo-se a mesma tendência de elevação da renda, projeta-se a seguinte 
estimativa de geração per capita para os próximos 20 anos (2015 a 2034): 

QUADRO 5.2-1: EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE GERAÇÃO PER CAPITA DE VOLTA REDONDA - 2015 A 2034 

ANO 

INDICE DE GERAÇÃO  

PER CAPITA 

(KG/HAB X DIA) 

2015 0,83 

2016 0,86 

2017 0,89 

2018 0,92 

2019 0,95 

2020 0,98 

2021 1,02 

2022 1,05 

2023 1,09 

2024 1,13 

2025 1,17 

2026 1,21 

2027 1,25 

2028 1,29 

2029 1,34 

2030 1,39 

                                                 

7
 O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades, produziu o primeiro 

relatório sobre resíduos no ano de 2002. Desta forma, a geração per capita de resíduos de Volta Redonda os anos de 
2000 e 2001 foi estimada com base no índice de crescimento da geração avaliado entre os anos de 2002 e 2010.  
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ANO 

INDICE DE GERAÇÃO  

PER CAPITA 

(KG/HAB X DIA) 

2031 1,44 

2032 1,49 

2033 1,54 

2034 1,59 

Com base na estimativa populacional apresentada anteriormente, prevê-se a seguinte 
geração total de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) para o município de Volta Redonda 
no período de 2015 a 2034: 

QUADRO 5.2-2: ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE RSU - 2015 A 2034 

ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
(habitantes) 

INDICE DE GERAÇÃO 
PER CAPITA 

(kg/hab x dia) 

GERAÇÃO DE RSU 

(ton/dia) (ton/ano) 

2015 267.988 0,83 222 81.030 

2016 269.200 0,86 231 84.315 

2017 270.375 0,89 240 87.600 

2018 271.510 0,92 249 90.885 

2019 272.605 0,95 259 94.535 

2020 273.659 0,98 269 98.185 

2021 274.673 1,02 280 102.200 

2022 275.645 1,05 290 105.850 

2023 276.576 1,09 302 110.230 

2024 277.464 1,13 313 114.245 

2025 278.309 1,17 325 118.625 

2026 279.111 1,21 337 123.005 

2027 279.870 1,25 350 127.750 

2028 280.584 1,29 363 132.495 

2029 281.253 1,34 377 137.605 

2030 281.877 1,39 391 142.715 

2031 282.455 1,44 406 148.190 

2032 282.992 1,49 421 153.665 
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ANO 
POPULAÇÃO 

TOTAL 
(habitantes) 

INDICE DE GERAÇÃO 
PER CAPITA 

(kg/hab x dia) 

GERAÇÃO DE RSU 

(ton/dia) (ton/ano) 

2033 283.486 1,54 436 159.140 

2034 283.936 1,59 452 164.980 

Cabe destacar que o município já promove a coleta de 100% dos resíduos sólidos 
urbanos. 

Considerando a parcela de “recicláveis nobres” com valor agregado alto (papel, 
plástico, vidro e metal), estima-se que no município de Volta Redonda, segundo dados 
do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (SEA, 2013), estes resíduos tenham a 
seguinte participação no universo dos resíduos gerados: 

 
FIGURA 5.2-2: REPRESENTAÇÃO ESTIMADA DOS RECICLÁVEIS NOBRES NO UNIVERSO DOS RESÍDUOS 

GERADOS EM VOLTA REDONDA 

De forma mais detalhada, com base nos dados apresentados pelo Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos (SEA, 2013), estima-se a seguinte gravimetria média dos resíduos 
sólidos urbanos gerados em Volta Redonda: 

Recicláveis 
Nobres 
40,70% 

Demais 
Resíduos 
59,30% 
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FIGURA 5.2-3: GRAVIMETRIA ESTIMADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE VOLTA REDONDA 

FONTE: SEA, 2013 

Segundo dados do Tomo I – Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos, atualmente o município de Volta Redonda recupera apenas 
1,6% do potencial de geração recicláveis nobres (papeis, plásticos, vidros e metais), 
encaminhando os demais materiais para destino final no CTR Barra Mansa. 

No que se refere à matéria orgânica, não há sistema de compostagem em operação 
no município. Logo, 100% da matéria orgânica coletada pelo sistema de limpeza 
urbana é encaminhada para destino final no CTR Barra Mansa. 

Mantendo-se o quadro atual, o balanço estimado de materiais, ao longo do período do 
plano, incluindo o balanço entre materiais recuperados e descartados (para destino 
final em aterro sanitário), encontram-se apresentados nos quadros seguintes: 

Resíduos Sólidos Urbanos de 
Volta Redonda 

Recicláveis 
Nobres 

40,70% 

Papeis 

16,57% 

Plásticos 

19,69% 

Vidros 

2,95% 

Metais 

1,49% 

Demais 
Resíduos 

59,30% 

Matéria 
Orgânica 

53,03% 

Outros 

6,27% 
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QUADRO 5.2-3: POTENCIAL ESTIMADO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, POR TIPO DE MATERIAL, EM TON/ANO (2015 – 2034) 

GRUPOS DE 
MATERIAIS 

% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

MATÉRIA 
ORGÂNICA 

53,03 
42.95

0 
44.65

4 
46.41

9 
48.24

5 
50.13

5 
52.09

0 
54.11

3 
56.20

5 
58.36

9 
60.60

6 
62.91

8 
65.30

8 
67.77

7 
70.32

9 
72.96

4 
75.68

5 
78.49

5 
81.39

6 
84.39

2 
87.48

5 

PAPEL 16,57 
13.42

0 
13.95

3 
14.50

4 
15.07

5 
15.66

5 
16.27

6 
16.90

8 
17.56

2 
18.23

8 
18.93

7 
19.66

0 
20.40

6 
21.17

8 
21.97

5 
22.79

9 
23.64

9 
24.52

7 
25.43

3 
26.37

0 
27.33

6 

PLÁSTICO 19,69 
15.94

7 
16.58

0 
17.23

5 
17.91

3 
18.61

5 
19.34

1 
20.09

2 
20.86

9 
21.67

2 
22.50

3 
23.36

1 
24.24

9 
25.16

6 
26.11

3 
27.09

1 
28.10

2 
29.14

5 
30.22

2 
31.33

5 
32.48

3 

VIDRO 2,95 2.389 2.484 2.582 2.684 2.789 2.898 3.010 3.127 3.247 3.371 3.500 3.633 3.770 3.912 4.059 4.210 4.367 4.528 4.695 4.867 

METAL 1,49 1.207 1.255 1.304 1.356 1.409 1.464 1.520 1.579 1.640 1.703 1.768 1.835 1.904 1.976 2.050 2.127 2.205 2.287 2.371 2.458 

OUTROS 6,27 5.078 5.280 5.488 5.704 5.928 6.159 6.398 6.645 6.901 7.166 7.439 7.722 8.014 8.315 8.627 8.949 9.281 9.624 9.978 
10.34

4 

TOTAL 
100,0

0 
80.99

2 
84.20

6 
87.53

3 
90.97

7 
94.54

1 
98.22

8 
102.0

43 
105.9

88 
110.0

68 
114.2

86 
118.6

47 
123.1

53 
127.8

10 
132.6

21 
137.5

90 
142.7

21 
148.0

20 
153.4

92 
159.1

41 
164.9

73 
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QUADRO 5.2-4: POTENCIAL ESTIMADO DE GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, SEGUNDO GRANDES GRUPOS DE MATERIAIS, EM TON/ANO (2015 – 2034) 

GRUPOS DE 
MATERIAIS 

% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

OUTROS 
MATERIAIS 

59,30 
48.02

8 
49.93

4 
51.90

7 
53.94

9 
56.06

3 
58.24

9 
60.51

1 
62.85

0 
65.27

0 
67.77

2 
70.35

7 
73.03

0 
75.79

1 
78.64

4 
81.59

1 
84.63

4 
87.77

6 
91.02

0 
94.37

0 
97.82

9 

RECICLÁVEIS 
NOBRES 

POTENCIAIS 
40,70 

32.96
3 

34.27
2 

35.62
5 

37.02
8 

38.47
8 

39.97
9 

41.53
0 

43.13
7 

44.79
7 

46.51
4 

48.28
9 

50.12
3 

52.01
8 

53.97
6 

55.99
9 

58.08
8 

60.24
4 

62.47
0 

64.77
1 

67.14
4 

TOTAL 
100,0

0 
80.99

1 
84.20

6 
87.53

2 
90.97

7 
94.54

1 
98.22

8 
102.0

41 
105.9

87 
110.0

67 
114.2

86 
118.6

46 
123.1

53 
127.8

09 
132.6

20 
137.5

90 
142.7

22 
148.0

20 
153.4

90 
159.1

41 
164.9

73 

 

QUADRO 5.2-5: ESTIMATIVA DE RECUPERAÇÃO E DESCARTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOBRES NO UNIVERSO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE RECICLÁVEIS, 
CONSIDERANDO O CENÁRIO ATUAL COMO REFERÊNCIA, EM TON/ANO (2015 – 2034) 

RECUPERAÇÃO X 
DESCARTE 

% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 
NOBRES 

1,60 527,41 548,35 570,00 592,45 615,65 639,66 664,48 690,19 716,75 744,22 772,62 801,97 832,29 863,62 895,98 929,41 963,90 999,52 
1.036,

34 
1.074,

30 

DESCARTE DE 
MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 
NOBRES 

98,4
0 

32.435,
59 

33.723,
65 

35.055,
00 

36.435
,55 

37.862
,35 

39.339
,34 

40.865
,52 

42.446
,81 

44.080
,25 

45.769
,78 

47.516
,38 

49.321
,03 

51.185
,71 

53.112
,38 

55.103
,02 

57.158
,59 

59.280
,10 

61.470
,48 

63.734
,66 

66.069
,70 

TOTAL 
100,
00 

32.96
3 

34.27
2 

35.62
5 

37.02
8 

38.47
8 

39.97
9 

41.53
0 

43.13
7 

44.79
7 

46.51
4 

48.28
9 

50.12
3 

52.01
8 

53.97
6 

55.99
9 

58.08
8 

60.24
4 

62.47
0 

64.77
1 

67.14
4 
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QUADRO 5.2-6: BALANÇO ESTIMATIVO ENTRE RESÍDUOS RECUPERADOS PARA RECICLAGEM E RESÍDUOS DESCARTADOS EM ATERRO SANITÁRIO NO UNIVERSO DE 

GERAÇÃO TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONSIDERANDO O CENÁRIO ATUAL DE RECUPERAÇÃO COMO REFERÊNCIA, EM TON/ANO (2015 – 2034) 

GRUPOS DE MATERIAIS % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

RESÍDUOS 
RECUPERADOS PARA 

RECICLAGEM 
0,65 527,41 548,35 570,00 592,45 615,65 639,66 664,48 690,19 716,75 744,22 772,62 801,97 832,29 863,62 895,98 929,41 963,90 999,52 

1.036,
34 

1.074,
30 

RESÍDUOS 
ENCAMINHADOS PARA 

ATERRO SANITÁRIO 
99,35 

80.463
,59 

83.657
,65 

86.962
,00 

90.384
,55 

93.925
,35 

97.588
,34 

101.37
6,52 

105.29
6,81 

109.35
0,25 

113.54
1,78 

117.87
3,38 

122.35
1,03 

126.97
6,71 

131.75
6,38 

136.69
4,02 

141.79
2,59 

147.05
6,10 

152.49
0,48 

158.10
4,66 

163.89
8,70 

TOTAL 
100,0

0 
80.991 84.206 87.532 90.977 94.541 98.228 

102.04
1 

105.98
7 

110.06
7 

114.28
6 

118.64
6 

123.15
3 

127.80
9 

132.62
0 

137.59
0 

142.72
2 

148.02
0 

153.49
0 

159.14
1 

164.97
3 
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5.3 DESTINOS FINAIS 

O principal destino final dos resíduos sólidos gerados em Volta Redonda é o CTR 
Haztec Barra Mansa. Segundo o subprograma Lixão Zero e a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, até o final de 2014 todos os lixões e vazadouros municipais do 
Estado do Rio de Janeiro deverão ser encerrados, e os resíduos sólidos urbanos 
encaminhados para aterros sanitários licenciados, a exemplo do que já acontece em 
Volta Redonda e outros municípios da região. Desta forma, esta tipologia de resíduo 
continuará sendo encaminhada para um aterro sanitário licenciado. 

No outro extremo, os RCCs são atualmente encaminhados para uma área de bota fora 
municipal que, mesmo licenciada, possui operação deficiente e sem controle 
ambiental, onde a tendência é que órgãos de meio ambiente (IBAMA e INEA) ou o 
Ministério Público solicitem o fechamento desta área, responsabilizando o município 
pelo dano ambiental causado. Para essa tipologia, prevê-se a utilização de Pontos de 
Entrega Voluntária (PEVs) e Áreas de Triagem e Transbordo (ATTs) para fins de 
beneficiamento, cujo rejeito será encaminhado para uma área de bota fora, podendo 
ser a mesma atualmente utilizada ou outra a ser licenciada. 

Os RSSs são tratados e destinados de forma adequada, em unidade especializada e 
devidamente licenciada. Esta tipologia de resíduo durante muito tempo era 
encaminhada para células especiais em vazadouros e aterros sanitários, sendo que a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos proibiu esta prática, onde Volta Redonda já se 
adequou ao marco regulatório do setor. 

Desta forma, o arranjo provável do destino final de resíduos, dado o contexto atual e a 
tendência futura, minimamente será o seguinte:  
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QUADRO 5.3-1: DESTINO FINAL DE RESÍDUOS EM FUNÇÃO DA TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

DESTINO FINAL 

RSU 

Doméstica 
úmida 

Munícipe Pequeno Aterro sanitário contratado pelo município 

Varrição Munícipe / serviço de varrição - Aterro sanitário contratado pelo município 

Doméstica 
seca 

Munícipe Pequeno Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 

RCS 

Úmida 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Pequeno Aterro sanitário contratado pelo município 

Úmida 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Grande Aterro sanitário contratado pelo gerador 

Seca 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Pequeno Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 

Seca 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Grande 

Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 
(mediante convênio) ou comercialização direta 

RASP 

Doméstica 
úmida 

Munícipe Pequeno Aterro sanitário contratado pelo município 

Doméstica 
seca 

Munícipe Pequeno Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 

Especial 
(embalagens 

de agrotóxicos) 
Agricultores autônomos ou empresários 

Pequeno e 
Grande 

Destino final via logística reversa obrigatória 

RInd 

Comum úmida Estabelecimentos industriais Pequeno Aterro sanitário contratado pelo município 

Comum úmida Estabelecimentos industriais Grande Aterro sanitário contratado pelo gerador 

Comum seca Estabelecimentos industriais 
Pequeno e 

Grande 
Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 
(mediante convênio) ou comercialização direta 

Especial Estabelecimentos industriais Grande 
Tratamento e destino final especializados 

contratado pelo gerador 

RSS Comum úmida 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Pequeno Aterro sanitário contratado pelo município 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

DESTINO FINAL 

Comum úmida 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Grande Aterro sanitário contratado pelo gerador 

Comum seca 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Pequeno Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 

Comum seca 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Grande 

Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 
(mediante convênio) ou comercialização direta 

Especial 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Pequenos e 

Grandes 
Tratamento e destino final especializados 

contratado pelo gerador 

RST 

Comum úmida Terminal Rodoviário Grande 

TERMINAIS PÚBLICOS: Aterro sanitário 
contratado pelo município 

TERMINAIS PRIVADOS OU SOB 
CONCESSÃO: Aterro sanitário contratado pelo 

gerador 

Comum seca Terminal Rodoviário Grande 

TERMINAIS PÚBLICOS: Cooperativas de 
triagem/reciclagem municipais 

TERMINAIS PRIVADOS OU SOB 
CONCESSÃO: Cooperativas de 

triagem/reciclagem municipais (mediante 
convênio) ou comercialização direta 

Especial Terminal Rodoviário Grande 
Tratamento e destino final especializados 

contratado pelo gerador 

RCC 

Classes B, C e 
D 

Munícipe e mercado da construção civil 
Pequeno e 

Grande 
ATTs, PEVs e Bota Fora Municipal (licenciados) 

Classe A 
(material de 
bota fora) 

Mercado da construção civil Grande Área de recepção de aterro (licenciada) 

VOLUMOSOS 

- Munícipe e Pessoas Jurídicas Pequeno ATTs, PEVs e Bota Fora Municipal (licenciados) 

- Pessoas jurídicas Grande 
Aterro sanitário ou outro destino final licenciado 

contratado pelo gerador 

PODAS, ROÇADAS E - Serviço de Parques e Jardins - Bota Fora Municipal (licenciado) 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

DESTINO FINAL 

GALHADAS 

RSB 
Lodo 

desidratado 
Serviços de Saneamento (tratamento de 

água e tratamento de esgotos) 
Grande Aterro sanitário contratado pelo gerador 

RMin - Estabelecimentos industriais/mineração Grande 
Tratamento e destino final especializados 

contratado pelo gerador 

ÓLEOS VEGETAIS 

- Munícipe/Prestação de serviços Pequeno Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 

- Indústrias/Prestação de serviços Grande 
Cooperativas de triagem/reciclagem municipais 
(mediante convênio) ou comercialização direta 

ELETROELETRÔNICOS 

Linha Branca 

Linha Marrom 

Linha Azul 

Linha Verde 

Munícipe e estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviços 

Pequeno 
ATTs, PEVs, Bota Fora Municipal (licenciados) 

ou cooperativas de triagem/reciclagem 
municipais 

Linha Branca 

Linha Marrom 

Linha Azul 

Linha Verde 

Estabelecimentos comerciais e 
prestadores de 

serviços/Industriais/Governamentais 
Grande 

Aterro sanitário ou outro tratamento/destino final 
licenciado contratado pelo gerador 

PILHAS E BATERIAS 

- 
Munícipe e estabelecimentos comerciais 

e prestadores de serviços 
Pequeno 

Retorno aos fabricantes sob responsabilidade 
do município 

- 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de 
serviços/Industriais/Governamentais 

Grande 
Retorno aos fabricantes sob responsabilidade 

do gerador 

PNEUMÁTICOS 

- Munícipe Pequeno Destino final via logística reversa obrigatória 

- 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de 
serviços/Industriais/Governamentais 

Grande Destino final via logística reversa obrigatória 

ÓLEO LUBRIFICANTE 
USADO OU 

CONTAMINADO 

- 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de 
serviços/Industriais/Governamentais 

Grande Destino final via logística reversa obrigatória 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

DESTINO FINAL 

LÃMPADAS  Órgãos de governo e munícipe 
Pequeno e 

Grande 

Encaminhamento para descontaminação sob 
responsabilidade da municipalidade (até 

finalização do acordo setorial) 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos; RCS – Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços; RASP – Resíduos Agrossilvopastoris; RInd – Resíduos Industriais; RSS – 
Resíduos de Serviços de Saúde; RST – Resíduos Sólidos de Transporte; RCC – Resíduos da Construção Civil; RSB – Resíduos de Saneamento Básico; RMin – Resíduos de Mineração 

 

Eletroeletrônicos Linha Branca: refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas e condicionadores de ar; 

Eletroeletrônicos Linha Marrom: televisores de tubo/LCD/plasma, monitores, aparelhos de DVD/VHS, produtos de áudio, câmeras e filmadoras; 

Eletroeletrônicos Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, fornos elétricos e furadeiras; 

Eletroeletrônicos Linha Verde: computadores desktop, computadores notebook, impressoras, celulares, monitores de computador. 
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5.4 DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES QUANTO À IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PMGIRS 

A implementação e gestão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PMGIRS) é responsabilidade direta da administração municipal, 
especificamente dos órgãos de planejamento urbano (Secretaria Municipal de 
Planejamento e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), que 
deve estabelecer regras para o gerenciamento de todos os tipos de resíduos no seu 
território. O plano dará origem a programas e projetos, os quais deverão ser 
progressivamente implementados ao longo do período do plano. 

No que se refere à operacionalização do PMGIRS, entende-se que a expertise 
gerencial e executiva do sistema de limpeza urbana de Volta Redonda é da Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos (SMSP), onde a tendência é a sua dedicação exclusiva 
ao gerenciamento e à execução dos serviços.  

5.5 PROPOSIÇÕES PARA RACIONALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Volta Redonda 
guardam características muito próximas com a realidade de diversos municípios de 
maior porte, onde o sistema é abrangente, possui algum grau de eficiência e possui 
planejamento que deixa pouco claro e relação custo – benefício do sistema como um 
todo. Em um contexto onde não existem mecanismos de cobrança pelo serviço 
prestado, seja do munícipe, seja de grandes geradores, naturalmente o sistema se 
torna custoso para o município, cujo custeio advém exclusivamente do orçamento 
municipal sem nenhum aporte específico. Nesse contexto, parte da frota de coleta 
ainda é desviada para coleta de resíduos de estabelecimentos comerciais e 
prestadores de serviço, onde um percentual destes estabelecimentos gera uma 
quantidade de resíduos elevada, o que justificaria que estes arcassem com os próprios 
custos deste transporte, a exemplo do que acontece na Cidade do Rio de Janeiro, 
onde foi criada a figura do Grande Gerador, e diversas empresas de coleta e 
transporte de resíduos, provadas, foram cadastradas para atenderem a esses 
estabelecimentos grandes geradores. Em termos práticos, otimizou o sistema de 
coleta domiciliar e aliviou os custos do serviço. 

Outra questão que será objeto de discussão ainda no presente capítulo é a 
metodologia do sistema de coleta seletiva, num contexto que inclui a triagem de 
materiais. É evidenciado uma desconexão entre a coleta e a triagem, que operam de 
forma independente e sem controle específico, constatado através da discrepância 
numérica entre o quantitativo coletado e o quantitativo triado. Além disso, o sistema de 
coleta seletiva em operação se baseia apenas no material que pode ser oferecido pelo 
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munícipe, desconsiderando todo o volume gerado pelas indústrias locais, em especial 
a Usina Presidente Vargas. 

O segmento de coleta de resíduos da construção civil (RCC) é conceitualmente o mais 
fraco no que se refere a planejamento. A coleta é executada por empresas privadas 
especializadas no transporte desta tipologia, sem controle por parte da municipalidade. 
Quanto ao destino final, o município licenciou uma área de bota fora de RCC para 
atendimento a essa demanda, e que tende a ser questionada pelos órgãos ambientais 
estadual e federal, além do Ministério Público, quanto ao passivo que ali vem se 
formando. Uma proposta mais moderna e que vem sendo amplamente utilizada por 
diversas municipalidades, inclusive sendo diretriz do Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos do Rio de Janeiro (PERS-RJ), é a criação de Postos de Entrega Voluntária 
(PEVs) e Áreas de Triagem e Transbordo (ATTs), que são áreas para recebimento e 
triagem de RCC, onde parte é encaminhado para o mercado de recicláveis, parte 
reaproveitado para manutenções de vias, e parte encaminhado efetivamente para 
destino final. Essas áreas poderiam ser implantadas em cada um dos setores de 
planejamento do município. A remuneração do serviço viria parte pela comercialização 
de materiais, parte pela cobrança de uma taxa das empresas de transporte de RCC, 
que atualmente não pagam valor algum ao município para utilização da área de bota 
fora.  

5.6 DEFINIÇÃO DE ASPECTOS BÁSICOS PARA CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL E SOCIAL 

O Município de Volta Redonda já promoveu, no passado, campanhas de 
conscientização ambiental e social de sucesso, como a campanha que instituiu a 
coleta seletiva porta a porta. Estas campanhas elaboradas pela Secretaria Municipal 
de Ação Comunitária (SMAC), Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) e 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) tinham, como metodologia, alertar o 
cidadão quanto à problemática dos resíduos e orientá-lo como separar os materiais 
recicláveis para oferta ao sistema de coleta seletiva. O mais importante era o convite 
feito ao cidadão para engajar-se no programa. No entanto, as ações de comunicação 
social foram perdendo força e o programa de coleta seletiva perdendo eficiência. 

Nesse novo contexto do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, as 
campanhas elaboradas no passado poderiam ser recuperadas e complementadas, 
chamando a população à participação e vivência do plano como peça chave do seu 
sucesso, em uma relação que se comportará da seguinte forma: 
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No segmento de resíduos sólidos, visualiza-se a seguinte estrutura principal de uma 
campanha de divulgação e conscientização ambiental com foco na adoção de boas 
práticas ambientais em uma relação bilateral poder público – cidadão. 

QUADRO 5.6-1: ESTRUTURA PRINCIPAL DE CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 

AMBIENTAL 

TEMÁTICA DE 
RELACIONAMENTO 

BOA PRÁTICA RESULTADO ESPERADO 

GERAÇÃO DE RESÍDUOS 
(orientação quanto à 

separação de materiais) 

Segregação na fonte geradora 
de materiais recicláveis 

predominantemente limpos 

Espera-se que o cidadão crie o 
hábito da separação e a 

propague para as gerações 
futuras 

ACONDICIONAMENTO 
(orientação quanto às 

formas de 
acondicionamento dos 

materiais) 

Acondicionamento conjunto dos 
materiais em sacos plásticos ou 

caixas 

Espera-se que o material seja 
armazenado, 

predominantemente limpo, pelo 
período entre dias de coleta. 

OFERTA DO RESÍDUO 
(orientação quanto à 
disponibilização dos 

resíduos para a coleta) 

Oferta dos resíduos nos dias 
específicos de coleta, próximo 

dos horários de coleta e 
devidamente acondicionados 

Espera-se que o cidadão oferte 
os materiais nos dias específicos 

de coleta, e próximo dos 
horários, em uma relação onde o 

cidadão torna-se mecanismo 
indispensável ao sucesso do 

programa 

CAMPANHA DE 
DIVULGAÇÃO E 

CONSCIENTIZAÇÃO 

AMBIENTAL E SOCIAL 

Adesão e 
Conscientização do 

CIDADÃO 

POTENCIAL SUCESSO 

DO PLANO 

POTENCIAL 

FRACASSO DO PLANO 

Continuidade e 
Manutenção das 
Campanhas de 
Divulgação e 

Conscientização 

sim sim 

não 

sim 

não 
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TEMÁTICA DE 
RELACIONAMENTO 

BOA PRÁTICA RESULTADO ESPERADO 

TRIAGEM DOS MATERIAIS 
(informações quanto aos 
locais de triagem, mão de 

obra agregada e 
resultados) 

Prestação de contas quanto ao 
destino inicial dos materiais 

Espera-se que o poder público 
gere a sensação de confiança no 

sistema, divulgando os 
resultados da triagem, 

cooperativas responsáveis, 
trabalhadores envolvidos, entre 

outros. 

DESTINO FINAL 
(informações quanto aos 

destinos finais dos 
materiais comercializados, 

e resultados obtidos) 

Prestação de contas quanto ao 
destino final dos materiais 

Espera-se, com isso, que o 
poder público fortaleça o 

programa demonstrando o 
destino final dos materiais 

comercializados. 

Quanto à metodologia de divulgação, esta deve contemplar as seguintes linhas de 
ação e divulgação: 

QUADRO 5.6-2: METODOLOGIA BÁSICA DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

LINHA DE 
AÇÃO 

LOCAIS DE ATUAÇÃO ABORDAGEM 

Ação Direta 

Escolas Públicas e Privadas 

Inserção da temática de resíduos sólidos e 
coleta seletiva no conteúdo obrigatório das 
escolas, desde o ensino fundamental até o 

ensino médio 

Órgãos da Administração Pública 
Orientar servidores quanto à separação de 

resíduos recicláveis, através de 
treinamentos e programação visual 

Eventos Municipais 
Prever espaço da Prefeitura para divulgação 
do programa de coleta seletiva em todos os 

eventos municipais 

Ação Indireta 

Domicílios e Comércio 

Entrega de panfletos e folders informativos 
do programa, com calendário permanente 
de distribuição do material informativo ao 

longo do ano 

Mídia 
Inserção de notas em rádio e TV sobre o 

programa 
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5.7 CRITÉRIOS PARA O ESTABELECIMENTO DE PONTOS DE APOIO AO SISTEMA DE 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município de Volta Redonda possui uma característica geográfica bastante peculiar, 
onde é praticamente 100% urbanizado e não possui núcleos urbanos desconectados, 
em forma de distritos. Logo, para os serviços de limpeza urbana, de uma forma geral, 
não verifica-se a necessidade de criação de pontos de apoio. Faz-se uma exceção aos 
Resíduos de Construção Civil, cujo sistema pode operar com pontos de apoio, ao qual 
pode ser verificado no capítulo a seguir. 

5.8 CRITÉRIOS PARA POSSIBILITAR A ESCOLHA DE ÁREA PARA LOCALIZAÇÃO DE 

CENTRAIS DE ESTOCAGEM TEMPORÁRIA DOS RESÍDUOS INERTES 

Como já abordado, uma proposta é criar, em cada setor de planejamento do município 
de Volta Redonda, pequenos Postos de Entrega Voluntária (PEVs) e Áreas de 
Triagem e Transbordo (ATTs) de Resíduos da Construção Civil, com o propósito de 
armazenamento e beneficiamento deste material para fins de aproveitamento máximo 
da parcela reaproveitável.  

A escolha de áreas para a localização de PEVs e ATTs deve seguir critérios que tem 
como objetivo minimizar o impacto, em especial de vizinhança, que tal estrutura 
proporciona, com destaque para os principais impactos: 

 Emissão de materiais particulados; 
 Emissão de ruídos; 
 Incremento no tráfego local. 

Embora de baixo impacto, tais unidades devem ser situadas em locais que promovam 
o mínimo de interferências sobre a vida humana e o ambiente, cujos critérios a serem 
levados em conta são os seguintes: 

QUADRO 5.8-1: CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA PEVS E ATTS 

CRITÉRIOS OBSERVAÇÕES 

Uso do Solo 

Deve ser observado o uso do solo da região, evitando-se ao máximo a 
implantação destas unidades em áreas residenciais. No caso das ATTs, 
maiores e mais impactantes, deve-se buscar áreas que guardem 
afastamento mínimo de 500 metros de aglomerados urbanos. 

Proximidade com cursos 
d’água 

A proximidade com cursos d’água não é desejável, uma vez que na 
massa de RCC existem resíduos com características perigosas (tintas, 
solventes, combustíveis, entre outros) que podem contaminar 
acidentalmente um curso d’água. 
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CRITÉRIOS OBSERVAÇÕES 

Sistema Viário 
O PEV e a ATT devem ser localizados em áreas com sistema viário que 
permita o tráfego de veículos pesados, com pavimentação de boa 
qualidade, sem rampas íngremes e sem curvas acentuadas. 

Distância dos Centros de 
Coleta 

É desejável que os PEVs e ATTs estejam próximos dos centros de 
coleta, de forma a minimizar os deslocamentos dos veículos e impactar, 
em menor monta, o sistema viário local. 

Disponibilidade de 
infraestrutura 

Importante e fundamental que a área selecionada possua 
disponibilidade de energia elétrica e abastecimento de água. 

Relevo É desejável que a área tenha relevo suave, sem desníveis significativos. 

Conforme apresentado no Tomo I – Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos, o município de Volta Redonda gera, aproximadamente, 
117.500 ton/ano de resíduos de construção civil (RCC). Considerando a massa 
específica de 1,3 ton/m³, estima-se uma geração de 152.750 m³/ano, ou 
aproximadamente 420 ton/dia de RCC. Para esta geração diária, e considerando 
estimativas futuras, prevê-se a necessidade de 2 (duas) áreas de 2.300 m² para a 
implantação de 2 (duas) ATTs (MMA, 2010), conforme modelagem do Ministério do 
Meio Ambiente e do Ministério das Cidades. 

Segundo a mesma modelagem, para completar o sistema de manejo de RCC, deverão 
ser implantados 8 (oito) Postos de Entrega Voluntárias (PEVs), a serem distribuídos 
segundo setores de planejamento. O município já conta com um Aterro de RCC, e 
entende-se que a implantação de outro deva acontecer apenas com o término da vida 
útil do atual. 

As figuras, a seguir, apresentam proposições de ATTs e PEVs. 
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FIGURA 5.8-1: MODELO DE ATT 

FONTE: I&T, 2009 

 

 

 
FIGURA 5.8-2: MODELO DE PEV 

FONTE: I&T, 2009 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
  

267 

5.9 CRITÉRIOS DE ESCOLHA DE ÁREA PARA A DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 

ADEQUADA DE REJEITOS MEDIANTE ATERRO SANITÁRIO 

A seleção de áreas para implantação de aterros sanitários, diferentemente da ATT, 
possui critérios de maior complexidade dado o porte de ambos e a intensidade dos 
impactos. 

Nos dias atuais, a seleção de áreas para a implantação de aterros sanitários é tarefa 
complexa, pois diversos fatores interferem na definição da melhor área. Em um 
passado recente, eram considerados apenas critérios técnicos para a seleção de 
áreas, como fatores relacionados aos compartimentos ambientais físico, biótico e 
socioeconômico. Atualmente, em uma conceituação mais moderna, há um 
entendimento técnico de que organismos públicos, dado o grau de burocratização da 
máquina pública, não possuem a eficiência necessária para a operação de aterros 
sanitários, dada a complexidade em se operar tal equipamento de saneamento. A 
operação de um aterro sanitário, se descontínua, pode causar danos irreversíveis, 
transformando-o em um vazadouro convencional em curto espaço de tempo. Além 
disso, o custo de operação de um aterro sanitário é inversamente proporcional ao 
volume recebido de resíduos, onde quanto menor for a escala de recebimento, maior 
será o custo efetivo por tonelada recebida, motivo pelo qual muitos investimentos em 
aterros sanitários municipais acabaram se perdendo. 

Atualmente são inúmeras as alternativas que as municipalidades têm encontrado para 
se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde as mais recorrentes são: 

 Parcerias público-privadas; 
 Concessões dos serviços de destino final; 
 Contratação de serviços de destino final de resíduos em aterros sanitários 

privados; e 
 Consórcios Intermunicipais para destinação final de resíduos. 

No entanto, seja qual for a solução e independente do ente operador, é indiscutível a 
necessidade por aterros sanitários, cuja busca por áreas é tarefa complexa dado o 
grau de urbanização das cidades, a legislação ambiental rígida e a rejeição que a 
população, de uma forma geral, faz à ideia da presença de um aterro sanitário próximo 
a núcleos habitados.  

Segundo o Manual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (MONTEIRO, 2001), os 
critérios de seleção principais podem ser divididos em: 1) Critérios Técnicos; 2) 
Critérios econômico-financeiros; e 3) Critérios político-sociais, melhor descritos a 
seguir: 
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QUADRO 5.9-1: CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE ATERROS 

SANITÁRIOS 

CRITÉRIOS TÉCNICOS OBSERVAÇÕES 

Uso do Solo 
As áreas têm que se localizar numa região onde o uso do solo 
seja rural (agrícola) ou industrial e fora de qualquer Unidade de 
Conservação Ambiental. 

Proximidade a cursos d'água 
relevantes 

As áreas não podem se situar a menos de 200 metros de corpos 
d'água relevantes, tais como, rios, lagos, lagoas e oceano. 
Também não poderão estar a menos de 50 metros de qualquer 
corpo d'água, inclusive valas de drenagem que pertençam ao 
sistema de drenagem municipal ou estadual. 

Proximidade a núcleos 
residenciais urbanos 

As áreas não devem se situar a menos de mil metros de núcleos 
residenciais urbanos que abriguem 200 ou mais habitantes. 

Proximidade a aeroportos 
As áreas não podem se situar próximas a aeroportos ou 
aeródromos e devem respeitar a legislação em vigor. 

Distância do lençol freático 

As distâncias mínimas recomendadas pelas normas federais e 
estaduais são as seguintes: 

 Para aterros com impermeabilização inferior através de 
manta plástica sintética, a distância do lençol freático à 
manta não poderá ser inferior a 1,5 metros. 

 Para aterros com impermeabilização inferior através de 
camada de argila, a distância do lençol freático à 
camada impermeabilizante não poderá ser inferior a 2,5 
metros e a camada impermeabilizante deverá ter um 
coeficiente de permeabilidade menor que 10

-6
cm/s. 

Vida útil mínima 
É desejável que as novas áreas de aterro sanitário tenham, no 
mínimo, cinco anos de vida útil, embora existam entendimentos 
diferentes em cada órgão ambiental licenciador. 

Permeabilidade do solo natural 

É desejável que o solo do terreno selecionado tenha certa 
impermeabilidade natural, com vistas a reduzir as possibilidades 
de contaminação do aquífero. As áreas selecionadas devem ter 
características argilosas e jamais deverão ser arenosas. 

Extensão da bacia de 
drenagem 

A bacia de drenagem das águas pluviais deve ser pequena, de 
modo a evitar o ingresso de grandes volumes de água de chuva 
na área do aterro. 

Facilidade de acesso a 
veículos pesados 

O acesso ao terreno deve ter pavimentação de boa qualidade, 
sem rampas íngremes e sem curvas acentuadas, de forma a 
minimizar o desgaste dos veículos coletores e permitir seu livre 
acesso ao local de vazamento mesmo na época de chuvas muito 
intensas. 

Disponibilidade de material de 
cobertura 

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a 
jazidas de material de cobertura, de modo a assegurar a 
permanente cobertura do lixo a baixo custo. 

FONTE: MONTEIRO, 2001 
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QUADRO 5.9-2: CRITÉRIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO 

DE ATERROS SANITÁRIOS 

CRITÉRIOS ECONÔMICO-
FINANCEIROS 

OBSERVAÇÕES 

Distância ao centro 
geométrico de coleta 

É desejável que o percurso de ida (ou de volta) que os veículos 
de coleta fazem até o aterro, através das ruas e estradas 
existentes, seja o menor possível, com vistas a reduzir o seu 
desgaste e o custo de transporte do lixo. 

Custo de aquisição do terreno 

Se o terreno não for de propriedade da prefeitura, deverá estar, 
preferencialmente, em área rural, uma vez que o seu custo de 
aquisição será menor do que o de terrenos situados em áreas 
industriais. 

Custo de investimento em 
construção e infraestrutura 

É importante que a área escolhida disponha de infraestrutura 
completa, reduzindo os gastos de investimento em 
abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, 
drenagem de águas pluviais, distribuição de energia elétrica e 
telefonia. 

Custos com a manutenção do 
sistema de drenagem 

A área escolhida deve ter um relevo suave, de modo a minimizar 
a erosão do solo e reduzir os gastos com a limpeza e 
manutenção dos componentes do sistema de drenagem. 

Fonte: MONTEIRO, 2001 

 

QUADRO 5.9-3: CRITÉRIOS POLÍTICO-SOCIAIS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 

ATERROS SANITÁRIOS 

CRITÉRIOS POLÍTICO-
SOCIAIS 

OBSERVAÇÕES 

Distância de núcleos urbanos 

de baixa renda 

Aterros são locais que atraem pessoas desempregadas, de baixa 
renda ou sem outra qualificação profissional, que buscam a 
catação do lixo como forma de sobrevivência e que passam a 
viver desse tipo de trabalho em condições insalubres, gerando, 
para a prefeitura, uma série de responsabilidades sociais e 
políticas. Por isso, caso a nova área se localize próxima a 
núcleos urbanos de baixa renda, deverão ser criados 
mecanismos alternativos de geração de emprego e/ou renda que 
minimizem as pressões sobre a administração do aterro em 
busca da oportunidade de catação. Entre tais mecanismos 
poderão estar iniciativas de incentivo à formação de cooperativas 
de catadores, que podem trabalhar em instalações de reciclagem 
dentro do próprio aterro ou mesmo nas ruas da cidade, de forma 
organizada, fiscalizada e incentivada pela prefeitura. 

Acesso à área através de vias 

com baixa densidade de 
ocupação 

O tráfego de veículos transportando lixo é um transtorno para os 
moradores das ruas por onde estes veículos passam, sendo 
desejável que o acesso à área do aterro passe por locais de 
baixa densidade demográfica. 

Fonte: MONTEIRO, 2001 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
  

270 

5.10 PREVISÃO DE EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA E AÇÕES 

PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

Eventos de emergência e contingência são aqueles em que os serviços de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos sofrem paralisação ou suspensão total ou 
parcial, demandando do poder público a adoção de medidas temporárias de 
contingenciamento até que a situação normal se reestabeleça. Tais ações de 
Emergência e Contingência devem ser executadas pelos gestores públicos ou 
eventualmente por um Gabinete de Crise. 

Segundo a Lei Federal nº 11.445/2007 – Diretrizes Nacionais para o Saneamento 
Básico, a prestação dos serviços públicos de saneamento básico deverá observar o 
plano elaborado, que deve ser munido, entre outras coisas, de ações para 
emergências e contingências, os quais podem ser apresentados por tipo de serviço. 

No caso específico do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 
Volta Redonda (PMGIRS-VR), prevê-se as seguintes situações que demandariam a 
adoção de ações de emergência e contingência: 

 Paralisação ou suspensão dos serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos; 
 Paralisação ou suspensão dos serviços de coleta seletiva; 
 Paralisação ou suspensão dos serviços de coleta de resíduos de serviços de 

saúde; 
 Paralisação ou suspensão dos serviços de coleta de resíduos volumosos; 
 Paralisação ou suspensão dos serviços de varrição; 
 Paralisação ou suspensão dos serviços de poda e roçada; 
 Paralisação ou suspensão das atividades das cooperativas de triagem de 

materiais recicláveis; 
 Paralisação ou suspensão das atividades de disposição final de resíduos 

sólidos urbanos; 
 Paralisação ou suspensão das atividades de tratamento de resíduos de saúde. 

Para cada situação anterior, há uma ou mais possibilidades de desencadeamento de 
uma paralisação ou suspensão dos serviços, os quais aqui serão classificados como 
FATOS GERADORES, a saber: 

 Desordem urbana derivada de manifestações civis (protestos por exemplo); 
 Conflitos civis; 
 Conflitos militares; 
 Cataclismos; 
 Greves de funcionários; 
 Falhas mecânicas; 
 Interdição de vias de acesso; 
 Falta de equipamentos (por quebras ou danos); 
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 Falta de insumos; 
 Ruptura ou suspensão de contratos de prestação de serviços; 
 Suspensão da comercialização de recicláveis; 
 Suspensão de licença de operação; 
 Suspensão dos serviços de transporte público. 

Para cada SERVIÇO, pode incidir um FATO GERADOR de sua paralisação ou 
suspensão, que desencadeará uma AÇÃO PRVENTIVA OU CORRETIVA, 
apresentado na matriz a seguir: 
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QUADRO 5.10-1: MATRIZ DE IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

1 
Coleta de resíduos 

sólidos urbanos 

Conflitos civis 

Negociar condição de trabalho com as lideranças dos movimentos. 
Na falta de condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar ao cidadão 
minimização de geração. 

Elaborar avaliação de passivo. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
da situação original. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Conflitos militares 

Negociar condição de trabalho com a liderança militar. Na falta de 
condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar ao cidadão 
minimização de geração. 

Elaborar avaliação do problema. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
da situação original. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Cataclismos 

Solicitar relatório de danos. 

Elaborar planejamento de atuação com base no relatório de danos. 
Redimensionar sistema. 

Distribuir as equipes permanentes e verificar a necessidade de 
contratação de equipes externas a operar em caráter emergencial 

Utilizar área do antigo vazadouro e outras áreas, se necessário, 
como “pulmões” do sistema emergencial. 

Criar sistema de transferência de resíduos temporário. Contratar, 
emergencialmente, veículos de maior porte para transporte de 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

grandes volumes de resíduos. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Greves de motoristas e garis de coleta 

Verificar a possibilidade de deslocar motoristas de outros setores da 
administração pública. 

Eventualmente contratar motoristas e garis de coleta em caráter 
emergencial. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Falha mecânica 

Substituir o veículo defeituoso e restabelecer o roteiro do ponto de 
interrupção. 

Concluir o roteiro em horário adicional se necessário. 

Interdição de vias de acesso Replanejar roteiro até rota original ser restabelecida. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
prestação de serviços 

Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Licitar contratação de nova empresa. 

Suspensão de licença de operação 

Suspender contratrato até licença de operação ser restabelecida. 

Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Suspensão dos serviços de transporte público Providenciar transporte dos funcionários. 

2 Coleta seletiva Conflitos civis 

Negociar condição de trabalho com as lideranças dos movimentos. 
Na falta de condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar ao cidadão 
minimização de geração. 

Elaborar avaliação de passivo. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
da situação original. 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

Informar as medidas adotadas à população. 

Conflitos militares 

Negociar condição de trabalho com a liderança militar. Na falta de 
condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar ao cidadão 
minimização de geração. 

Elaborar avaliação do problema. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
da situação original. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Cataclismos 

Solicitar relatório de danos. 

Elaborar planejamento de atuação com base no relatório de danos. 
Redimensionar sistema. 

Distribuir as equipes permanentes e verificar a necessidade de 
contratação de equipes externas a operar em caráter emergencial. 

Utilizar área do antigo vazadouro e outras áreas, se necessário, 
como “pulmões” do sistema emergencial. 

Criar sistema de transferência de resíduos temporário. Contratar, 
emergencialmente, veículos de maior porte para transporte de 

grandes volumes de resíduos. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Greves de motoristas e garis de coleta 

Verificar a possibilidade de deslocar motoristas de outros setores da 
administração pública. 

Eventualmente contratar motoristas e garis de coleta em caráter 
emergencial. 

Informar as medidas adotadas à população 

Falha mecânica Substituir o veículo defeituoso e restabelecer o roteiro do ponto de 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

interrupção 

Concluir o roteiro em horário adicional se necessário. 

Interdição de vias de acesso Replanejar roteiro até rota original ser restabelecida. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
prestação de serviços 

Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Licitar contratação de nova empresa. 

Suspensão de licença de operação 

Suspender contratrato até licença de operação ser restabelecida. 

Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Suspensão dos serviços de transporte público Providenciar transporte dos funcionários. 

Suspensão da comercialização de materiais 
recicláveis 

Manter o sistema de coleta ativo. 

Identificar cooperativas da região que aceitem o material coletado. 

Encaminhar excedente para aterro sanitário. 

Restabelecer linha de comercialização de materiais recicláveis. 

3 
Coleta de resíduos de 

serviços de saúde 
Conflitos civis 

Negociar condição de trabalho com as lideranças dos movimentos. 
Na falta de condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar às unidades de 
saúde a minimização de geração. 

Solicitar às unidades de saúde estocagem de resíduos por um 
período maior de tempo. 

Elaborar avaliação de passivo. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
da situação original. 

Informar as medidas adotadas às administrações das unidades. 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

Conflitos militares 

Negociar condição de trabalho com a liderança militar. Na falta de 
condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar às unidades de 
saúde a minimização de geração. 

Solicitar às unidades de saúde estocagem de resíduos por um 
período maior de tempo. 

Elaborar avaliação de passivo. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
da situação original. 

Informar as medidas adotadas às administrações das unidades. 

Cataclismos 

Solicitar relatório de danos. 

Elaborar planejamento de atuação com base no relatório de danos. 
Redimensionar sistema. 

Distribuir as equipes permanentes e verificar a necessidade de 
contratação de equipes externas a operar em caráter emergencial. 

Em função do volume de resíduos, identificar outras unidade de 
tratamento de RSS para recebimento emergencial, ou 

eventualmente solicitar abertura de vala séptica no aterro sanitário. 

Informar as medidas adotadas às unidades de saúde. 

Greves de motoristas e garis de coleta 

Verificar a possibilidade de deslocar motoristas de outros setores da 
administração pública. 

Eventualmente contratar motoristas e garis de coleta em caráter 
emergencial. 

Informar as medidas adotadas às unidades de saúde. 

Falha mecânica 
Substituir o veículo defeituoso e restabelecer o roteiro do ponto de 

interrupção. 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

Concluir o roteiro em horário adicional se necessário. 

Interdição de vias de acesso Replanejar roteiro até rota original ser restabelecida. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
prestação de serviços 

Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Licitar contratação de nova empresa. 

Suspensão de licença de operação 

Suspender contratrato até licença de operação ser restabelecida. 

Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Suspensão dos serviços de transporte público Providenciar transporte dos funcionários. 

4 
Coleta de resíduos 

volumosos 

Conflitos civis 

Negociar condição de trabalho com as lideranças dos movimentos. 
Na falta de condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar ao cidadão 
minimização de geração. 

Elaborar avaliação de passivo. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
da situação original. 

Informar as medidas adotadas à população e solicitar o 
armazenamento de volumosos em suas próprias residências até fim 

dos conflitos. 

Conflitos militares 

Negociar condição de trabalho com a liderança militar. Na falta de 
condições de segurança, suspender os serviços. 

Lançar serviço informativo de emergência. Solicitar ao cidadão 
minimização de geração. 

Elaborar avaliação do problema. 

Replanejar o sistema e dimensionar prazo para reestabelecimento 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

da situação original. 

Informar as medidas adotadas à população e solicitar o 
armazenamento de volumosos em suas próprias residências até fim 

dos conflitos. 

Cataclismos 

Solicitar relatório de danos. 

Elaborar planejamento de atuação com base no relatório de danos. 
Redimensionar sistema. 

Distribuir as equipes permanentes e verificar a necessidade de 
contratação de equipes externas a operar em caráter emergencial. 

Utilizar área do antigo vazadouro e outras áreas, se necessário, 
como “pulmões” do sistema emergencial. 

Criar sistema de transferência de resíduos temporário. Contratar, 
emergencialmente, veículos de maior porte para transporte de 

grandes volumes de resíduos. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Greves de motoristas e garis de coleta 

Verificar a possibilidade de deslocar motoristas de outros setores da 
administração pública. 

Eventualmente contratar motoristas e garis de coleta em caráter 
emergencial. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Falha mecânica 

Substituir o veículo defeituoso e restabelecer o roteiro do ponto de 
interrupção. 

Concluir o roteiro em horário adicional se necessário. 

Interdição de vias de acesso Replanejar roteiro até rota original ser restabelecida. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 

especializada. 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

prestação de serviços Licitar contratação de nova empresa. 

Suspensão de licença de operação 

Suspender contratrato até licença de operação ser restabelecida. 

Contratar serviço de coleta em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Suspensão dos serviços de transporte público Providenciar transporte dos funcionários. 

5 Varrição 

Conflitos civis Suspender a atividade até fim dos conflitos. 

Conflitos militares Suspender a atividade até fim dos conflitos. 

Cataclismos 

Solicitar relatório de danos. 

Elaborar planejamento de atuação com base no relatório de danos. 
Remanejar garis para outras atividades emergenciais (raspagem, 

remoção de lama, remoção de entulhos, etc). 

Distribuir as equipes permanentes e verificar a necessidade de 
contratação de equipes externas a operar em caráter emergencial 

Greves de garis de varrição 

Verificar a possibilidade de deslocar outros servidores de serviços 
gerais para a varrição. 

Eventualmente contratar garis de varrição em caráter emergencial. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Interdição de vias Replanejar roteiro de varrição provisório até desobstrução da via. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
prestação de serviços 

Contratar serviço de varrição em caráter emergencial com empresa 
especializada. 

Licitar contratação de nova empresa. 

Suspensão dos serviços de transporte público Providenciar transporte dos funcionários. 

6 Poda e roçada 
Conflitos civis Suspender a atividade até fim dos conflitos. 

Conflitos militares Suspender a atividade até fim dos conflitos. 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

Cataclismos 

Solicitar relatório de danos. 

Elaborar planejamento de atuação com base no relatório de danos. 
Eventualmente remanejar trabalhadores para atuação em outras 

frentes emergenciais, incluindo remoção de árvores caídas. 

Distribuir as equipes permanentes e verificar a necessidade de 
contratação de equipes externas a operar em caráter emergencial. 

Greves de trabalhadores de poda e roçada 

Verificar a possibilidade de deslocar outros servidores de serviços 
gerais para esta atividade, para atuar apenas em situações mais 

críticas. 

Informar as medidas adotadas à população. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
prestação de serviços 

Contratar serviço de poda e roçada em caráter emergencial com 
empresa especializada. 

Licitar contratação de nova empresa. 

Suspensão dos serviços de transporte público Providenciar transporte dos funcionários. 

7 
Triagem de materiais 

recicláveis 

Conflitos civis Operar apenas se o sistema de coleta seletiva operar. 

Conflitos militares Operar apenas se o sistema de coleta seletiva operar. 

Cataclismos Operar apenas se o sistema de coleta seletiva operar. 

Greves de profissionais de reciclagem 
Verificar a possibilidade de deslocar outros servidores de serviços 

gerais para esta atividade. 

Suspensão da comercialização de recicláveis 

Continuar atividade de triagem até restabelecimento de novas 
linhas de comercialização. 

Prover auxílio financeiro temporário aos trabalhadores até 
regularização da comercialização, com base na média dos 3 últimos 

recebimentos. 

Falha mecânica dos equipamentos Solicitar reparo imediato do equipamento defeituoso. 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

Falta de insumos 
Fornecer, em caráter emergencial, os insumos necessários à 

continuidade da operação, até se restabelecer a linha normal de 
compra de insumos. 

Suspensão dos serviços de transporte público Providenciar transporte dos cooperativados. 

8 
Disposição final de 

resíduos sólidos 
urbanos 

Conflitos civis 

Negociar condição de trabalho com as lideranças dos movimentos. 
Na impossibilidade de sair do município com os resíduos, utilizar 

áreas previamente identificadas para acumulação temporária. 

Informar as medidas adotadas à população e solicitar a 
minimização da geração. 

Conflitos militares 

Negociar condição de trabalho com as lideranças militares. Na 
impossibilidade de sair do município com os resíduos, utilizar áreas 

previamente identificada para acumulação temporária. 

Informar as medidas adotadas à população e solicitar a 
minimização da geração. 

Cataclismos 
Utilizar áreas previamente identificadas para acumulação 

temporária de resíduos, até restabelecimento da operação do 
aterro. 

Greve de trabalhadores do aterro sanitário 

Encaminhar resíduos para outro aterro sanitário licenciado. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 

Interdição de vias de acesso 

Encaminhar resíduos para outro aterro sanitário licenciado. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
prestação de serviços 

Encaminhar resíduos para outro aterro sanitário licenciado. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

Suspensão de licença de operação 

Suspender contratrato até licença de operação ser restabelecida. 

Contratar serviço emergencial de destino final em outro aterro 
sanitário até desembargo da licença de operação. 

9 
Tratamento de resíduos 

de saúde 

Conflitos civis 

Negociar condição de trabalho com as lideranças dos movimentos. 
Na impossibilidade de sair do município com os resíduos, criar 

valas sépticas temporárias em áreas previamente determinadas. 

Informar as medidas adotadas às unidades de saúde e solicitar a 
minimização da geração. 

Conflitos militares 

Negociar condição de trabalho com as lideranças militares. Na 
impossibilidade de sair do município com os resíduos, criar valas 

sépticas temporárias em áreas previamente determinadas. 

Informar as medidas adotadas às unidades de saúde e solicitar a 
minimização da geração. 

Cataclismos 

Se o sistema de tratamento tiver sido afetado, encaminhar resíduos 
de saúde, em caráter emergencial, para tratamento em outra 

unidade licenciada. 

Na impossibilidade de sair do município com os resíduos, criar 
valas sépticas temporárias em áreas previamente determinadas. 

Greves de trabalhadores 

Encaminhar resíduos de saúde, em caráter emergencial, para 
tratamento em outra unidade licenciada. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 

Falha mecânica 

Encaminhar resíduos de saúde, em caráter emergencial, para 
tratamento em outra unidade licenciada. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 

Interdição de vias de acesso Encaminhar resíduos de saúde, em caráter emergencial, para 
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SERVIÇO FATO GERADOR AÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA 

tratamento em outra unidade licenciada. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 

Ruptura ou suspensão de contratos de 
prestação de serviços 

Encaminhar resíduos de saúde, em caráter emergencial, para 
tratamento em outra unidade licenciada. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 

Suspensão de licença de operação 

Suspensão do contrato. 

Encaminhar resíduos de saúde, em caráter emergencial, para 
tratamento em outra unidade licenciada. 

Se necessário, contratar serviço emergencial de transferência de 
resíduos. 
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5.11 PROPOSTA DE INSERÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROGRAMAS OU INSTRUMENTOS 

VIABILIZADORES DA LOGÍSTICA REVERSA 

A discussão sobre logística reversa é ampla e bastante abrangente. Segundo Art. 33 
da Lei Federal nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), é 
responsabilidade compartilhada a logística reversa de: 

 agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 
normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou 
em normas técnicas; 

 pilhas e baterias; 

 pneus; 

 óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Antes da promulgação da referida lei, algumas dessas tipologias já eram objeto de 
acordo setorial entre o poder público, fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, como pneus, pilhas e baterias, óleos lubrificantes e embalagens de 
agrotóxicos. Logo, estes segmentos avançaram ao nível de criarem sua própria 
logística de coleta e transporte desses materiais, estabelecendo convênios com os 
municípios para a gestão e coleta destes materiais. 

Alguns setores já estão mais avançados, como o de coleta de óleos lubrificantes 
(resíduos e embalagens), pneus e agrotóxicos (resíduos e embalagens). Os demais, 
por serem mais recentes, ainda estão se estruturando. 

Atualmente o município de Volta Redonda não possui nenhum convênio para logística 
reversa, onde a atuação dos representantes do setor ocorre de forma independente da 
municipalidade. 

Logo, para ingresso nesse universo, entende-se que algumas premissas devem ser 
consideradas, a saber: 

A) Valorização do produto reciclado/reciclável: a indústria da reciclagem fará a 
imprescindível valorização e incentivo da utilização de matérias-primas recicladas 
dentro da etapa de manufatura reversa. 

B) Maior inclusão das cooperativas de triagem de materiais recicláveis e 
respectivos cooperados: o estabelecimento de um sistema de logística reversa 
oferece condições para promover o desenvolvimento social e educacional, via geração 
de emprego, negócios sustentáveis e capacitação de mão de obra. 
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 C) Incentivo à reciclagem local: ampliação da rede de coleta seletiva e criação de 
oportunidades para a entrega de outras tipologias de resíduos, como eletroeletrônicos, 
pilhas e baterias. 

Desta firma, para viabilização da logística reversa no município de Volta Redonda, 
sugere-se a adoção das seguintes medidas: 

 Estabelecimento de convênios com os segmentos da logística reversa já ativos 
e/ou com acordo setorial assinado (pneumáticos; embalagens de agrotóxicos; 
óleos lubrificantes usados ou contaminados; embalagens de óleos lubrificantes; 
pilhas e baterias), e estabelecer responsabilidade de cada ator na cadeia, 
desde a geração até o destino final; 

 Fortalecimento do sistema de coleta seletiva face ao novo contexto (presente e 
futuro); 

 Implementação de programa de comunicação social convidando o munícipe a 
ser parte responsável nesse processo; 

 Implementação de campanhas de educação ambiental em escolas; 

 Criação de postos de entrega voluntária em diversos pontos da cidade. 

O desenho do sistema de logística reversa como um todo está intimamente 
relacionado com o sistema de limpeza urbana como um todo, onde as Áreas de 
Triagem e Transbordo (ATTs) e as Cooperativas de Triagem de Materiais Recicláveis, 
por exemplo, poderiam também operar como postos de entrega voluntária de resíduos 
da logística reversa obrigatória, até mesmo como forma de fortalecimento dessas 
estruturas. 

Importante destacar que a Logística Reversa é de responsabilidade compartilhada. 
Segundo o art. 36 da Lei 12.305/2010, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, a articulação com os agentes econômicos e 
sociais de medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos 
reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos e realizar as atividades definidas pelo Acordo Setorial ou termo de 
compromisso de responsabilidade da Logística Reversa mediante a devida 
remuneração pelo setor empresarial. 

Essa viabilização se dará a partir da formulação de um projeto de lei com a definição 
das responsabilidades e regras para a sua operacionalização. 
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5.12 INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ESPECÍFICOS A SEREM 

ADOTADOS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são competência municipal, 
podendo ser delegado a empresas privadas segundo contratos de terceirização, 
concessões, parcerias público-privados, entre outros, cujo estabelecimento dos 
procedimentos operacionais devem ser elaborados pela municipalidade ou submetidos 
para a sua aprovação, de forma que o serviço possa ser prestado causando o mínimo de 
interferências sobre a vida humana e sobre a rotina da cidade. 

Os procedimentos operacionais a serem previstos no presente plano terão influência 
sobre as seguintes atividades do sistema: 

 Coleta e transporte; 
 Varrição; 
 Capinas, raspagens e limpeza de ralos; 
 Limpeza de monumentos e equipamentos públicos; 
 Triagem e armazenamento temporário de resíduos; 
 Destino final 

Os tópicos seguintes apresentarão a descrição dos procedimentos operacionais das 
atividades do sistema de limpeza urbana acima elencados. 

5.12.1 Coleta e transporte 

O sistema de coleta e transporte e resíduos de Volta Redonda é atualmente contratado 
junto a empresas especializadas em coleta e transporte, mediante contratos de 
terceirização. Esse sistema movimenta as diferentes tipologias de resíduos ofertados 
pelas diversas categorias de geradores até o seu destino, seja para tratamento, seja para 
disposição final. 

Conforme apresentado no Tomo I – Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos, o sistema de coleta e transporte está estruturado em 4 
(quatro) componentes a saber: 

 SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 01 
coleta de RSU 

 SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 02 
coleta Seletiva 

 SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 03 
coleta de RSS 

 SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 04 
Coleta especial 
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a. SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 01 - 
coleta de RSU 

O sistema de coleta de RSU deve possuir grau de planejamento que garanta que o 
serviço seja regular, eficiente e confiável. Considerando as condições climáticas da 
região, o resíduo deve ser coletado no menor espaço de tempo possível após a sua 
geração, em função das condições de decomposição bacteriológica que faz o resíduo, 
em especial o orgânico, produzir líquidos percolados, odores e atrair vetores 
transmissores de doenças. Para isso, deve-se considerar algumas variáveis de 
planejamento: 

QUADRO 5.12.1-1: VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO DE SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E 

TRANSPORTE 01 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 
RESULTADO 
ESPERADO 

Tecnologia de 
coleta 

Veículo equipado com caixa 
compactadora 

Segurança Coleta segura e limpa 

Capacidade 
do veículo de 

coleta 

Volume da caixa 
compactadora variando de 

6 a 19 m³ 
Autonomia de coleta 

Redução nos tempos de 
coleta 

Reserva 
técnica 

Unidades de frota reservas 
para substituição imediata 
de veículos danificados ou 

impedidos de deslocamento 

Garantir que os roteiros 
sejam cumpridos em 100% 

do tempo 

Evitar a permanência de 
resíduos nas ruas nos 

dias de coleta 

Regularidade 
Coleta porta a porta, 

sempre nos mesmos dias e 
horários 

Demonstrar regularidade do 
serviço e conquistar a 
confiança do gerador 

Evitar a permanência de 
resíduos nas ruas por um 

período além daquele 
necessário para a coleta 

Frequência de 
coleta 

Dias específicos de coleta, 
com frequência que varia 
de um mínimo de 3 vezes 
por semana (alternado) a 

um máximo de 6 vezes por 
semana (diário) 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Horários de 
coleta 

Coleta em 2 (dois) turnos 
(diurno e noturno) 

Amenizar os impactos de 
trânsito, sobretudo em zonas 

de maior geração 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Itinerários 
Capacidade das vias para 

tráfego de veículos de 
coleta 

Permitir que os veículos de 
coleta alcancem o máximo de 

vias, utilizando veículos 
adequados em função da 

capacidade da via 

Redução nos tempos de 
coleta 

Guarnições 

Equipe alocada para cada 
tipo de veículo, de um 

mínimo de 2 (dois) a um 
máximo de 3 (três) garis de 

coleta por veículo 

Carregamento dos veículos 
Remoção de 100% dos 

resíduos disponibilizados 
para coleta 

Cota de 
densidade 

Número de habitantes por 
unidade de área 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Extensões de 
vias 

Extensões a serem 
percorridas pelos veículos 

em coleta 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de 

coleta, evitando múltiplas 
passagens nas mesmas 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
  

288 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 
RESULTADO 
ESPERADO 

vias 

Localização 
dos destinos 

Locais de encaminhamento 
dos resíduos 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Uma das variáveis diz respeito à tecnologia a ser aplicada no sistema de coleta e 
transporte. Uma boa coleta depende da aplicação de boas técnicas, bom planejamento e 
uma boa tecnologia. Durante décadas os municípios utilizavam veículos improvisados, 
geralmente multipropósito, com nenhuma ou pequenas adaptações para a coleta de 
RSU, como caminhões equipados com caçambas basculantes, carroceria fixa, 
poliguindastes ou caçambas tipo baú prefeitura, conforme exemplos a seguir: 

 
FIGURA 5.12.1-1: ILUSTRAÇÃO DE VEÍCULO EQUIPADO COM CAÇAMBA TIPO BAÚ PREFEITURA 

FONTE: MONTEIRO, 2001 

 

 

 
FIGURA 5.12.1-2: VEÍCULO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA COLETA DE RSU 

FONTE: FOLHA MARIANENSE (DATA 10/11/2014) 
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FIGURA 5.12.1-3: VEÍCULO EQUIPADO COM CARROCERIA FIXA PARA COLETA DE RSU 

FONTE: HTTP://BLOGMIGUELMENDES.BLOGSPOT.COM.BR/2012_05_01_ARCHIVE.HTML (DATA 

10/11/2014) 

 

 

 
FIGURA 5.12.1-4: VEÍCULO EQUIPADO COM POLIGUINDASTE HIDRÁULICO E CAIXA DEMPSTER 

FONTE: HTTP://WWW.CARDOSOMOREIRA.RJ.GOV.BR/SITE/INDEX.PHP/NOTICIAS/353-MAIS-INOVACAO-NA-
COLETA-DE-LIXO-EM-CARDOSO-MOREIRA (DATA 10/11/2014) 

 

http://blogmiguelmendes.blogspot.com.br/2012_05_01_archive.html
http://www.cardosomoreira.rj.gov.br/site/index.php/noticias/353-mais-inovacao-na-coleta-de-lixo-em-cardoso-moreira
http://www.cardosomoreira.rj.gov.br/site/index.php/noticias/353-mais-inovacao-na-coleta-de-lixo-em-cardoso-moreira
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Essas tecnologias ainda continuam em utilização, e atendem bem a casos específicos. 
No entanto, a melhor tecnologia de coleta de RSU e amplamente utilizada é a de veículos 
equipados com caixas compactadoras estanques, que promovem a acomodação 
mecânica dos resíduos aplicando pressão que permite grau de compactação que pode 
chegar a 3:1, ou seja, permitindo o transporte de 3 vezes mais resíduos se comparado a 
um veículo convencional sem compactação, armazenando os líquidos percolados no 
interior da caixa. 

O município de Volta Redonda já utiliza esta tecnologia, onde recomenda-se que não 
seja abandonada. No entanto, mesmo utilizando boas tecnologias, os veículos e 
equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação, respeitando-se a vida útil 
dos equipamentos. 

Segundo Monteiro et al., (2001), um bom veículo de coleta de resíduos sólidos urbanos 
deve possuir as seguintes características: 

 não permitir derramamento do lixo ou do chorume na via pública; 
 apresentar taxa de compactação de pelo menos 3:1, ou seja, cada 3m³ de 

resíduos ficarão reduzidos, por compactação, a 1m³; 
 apresentar altura de carregamento na linha de cintura dos garis, ou seja, no 

máximo a 1,20m de altura em relação ao solo; 
 ser equipado com elevadores hidráulicos para basculamento e esvaziamento 

simultâneo de pelo menos dois contenedores plásticos (120 a 360 litros) por vez; 
 possuir preferencialmente carregamento traseiro; 
 dispor de local adequado para transporte dos trabalhadores; 
 apresentar descarga rápida do lixo no destino (no máximo em três minutos); 
 possuir compartimento de carregamento (vestíbulo) com capacidade para no 

mínimo 1,5m³; 
 possuir capacidade adequada de manobra e de vencer aclives; 
 distribuir adequadamente a carga no chassi do caminhão; 
 apresentar capacidade adequada para o menor número de viagens ao destino, 

nas condições de cada área. 

No que diz respeito à segurança, deve-se considerar que a coleta de resíduos porta a 
porta é uma atividade que agrega risco à guarnição do veículo. Os garis de coleta estão 
sujeitos a acidentes como atropelamentos e quedas, além do próprio risco de cortes e 
perfurações derivados de resíduos. O motorista do veículo de coleta deve trafegar 
guardando o máximo de segurança para preservar a vida da guarnição. Em 
deslocamentos ao destino final, a guarnição deverá ser transportada no interior do 
veículo. 

De acordo com Normas Brasileiras para o manuseio e a coleta dos resíduos domésticos 
se faz necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para 
garantir as condições de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores envolvidos. 
Conforme a Norma Regulamentadora “NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPI” considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 
de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Logo, são obrigatórios os seguintes EPIs para os garis de coleta: 
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 Luvas de couro; 
 Botas de segurança com biqueira de aço; 
 Óculos de segurança; 
 Coletes refletivos, para coleta noturna; 
 Uniformes de cor laranja com bandas refletivas; 
 Bonés para proteção contra raios solares, munidos de protetores de nuca; 
 Capas de chuva 

Os garis de coleta devem evitar ao máximo o contato com os resíduos. Em sendo 
inviável, no caso da oferta em sacos, proceder com a remoção do saco segurando-o pela 
boca e evitando movimentos bruscos que possam eventualmente contribuir para cortes 
ou perfurações. 

A prefeitura Municipal de Volta Redonda deve garantir aos trabalhadores vinculados à 
coleta o fornecimento de todas as condições de segurança para o melhor desempenho 
do trabalho. No caso de terceirização do serviço, deverá ser condição obrigatória para 
que a empresa possa operar no município. Além disso, deverão ser ministrados 
treinamentos rotineiros de segurança e meio ambiente, em caráter obrigatório, 
devidamente registrados em relatórios.  

Todos os veículos de coleta devem estar munidos de ferramental básico para eventuais 
necessidades de recolhimento de resíduos lançados acidentalmente em vias, sobretudo 
derivados da ruptura de sacos plásticos, sendo eles: 

 1 pá quadrada; 
 1 vassoura; 
 1 cesta de coleta. 

b.  SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 02 - 
coleta seletiva 

O sistema público municipal de coleta e transporte 02 se refere à coleta seletiva porta a 
porta executada pela Prefeitura de Volta Redonda. Por se tratar de um programa 
tradicional no município, já possui um sistema de coleta organizado, operando com 
veículos específicos e com programação visual personalizada. 

Este sistema de coleta e transporte se assemelha bastante ao anterior, com roteiros 
definidos, frequências definidas, porém utilizando tecnologia diferente. 

Para fins de planejamento do sistema, as seguintes variáveis devem ser consideradas:
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QUADRO 5.12.1-2: VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E 

TRANSPORTE 02 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 
RESULTADO 
ESPERADO 

Tecnologia de 
coleta 

Caminhão leve equipado 
com carroceria fixa (gaiola) 

ou baú 

Melhor acondicionamento 
dos recicláveis 

Coleta de custo reduzido 

Capacidade 
do veículo de 

coleta 

Veículo com PBT de 7 a 9 
ton 

Autonomia de coleta 
Redução nos tempos de 

coleta 

Reserva 
técnica 

Unidades de frota reservas 
para substituição imediata 
de veículos danificados ou 

impedidos de deslocamento 

Garantir que os roteiros 
sejam cumpridos em 100% 

do tempo 

Evitar a permanência de 
resíduos nas ruas nos 

dias de coleta, 
minimizando as perdas 

de materiais 

Regularidade 
Coleta porta a porta, 

sempre nos mesmos dias e 
horários 

Demonstrar regularidade do 
serviço e elevar a adesão do 

munícipe ao programa 

Evitar a permanência de 
resíduos nas ruas por um 

período além daquele 
necessário para a coleta 

Frequência de 
coleta 

Dias específicos de coleta, 
com frequência que varia 

de um mínimo de 1 vez por 
semana (bairros 

residenciais) a um máximo 
de 6 vezes por semana 

(bairros comerciais) 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Horários de 
coleta 

Coleta em 2 (dois) turnos 
(diurno e noturno) 

Amenizar os impactos de 
trânsito, sobretudo em zonas 

de maior geração 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Itinerários 
Capacidade das vias para 

tráfego de veículos de 
coleta 

Permitir que os veículos de 
coleta alcancem o máximo de 

vias, utilizando veículos 
adequados em função da 

capacidade da via 

Redução nos tempos de 
coleta 

Guarnições 

Equipe alocada para cada 
tipo de veículo, de um 

mínimo de 2 (dois) a um 
máximo de 3 (três) garis de 

coleta por veículo 

Carregamento dos veículos 

Remoção de 100% dos 
resíduos secos 

disponibilizados para 
coleta 

Cota de 
densidade 

Número de habitantes por 
unidade de área 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Extensões de 
vias 

Extensões a serem 
percorridas pelos veículos 

em coleta 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de 

coleta, evitando múltiplas 
passagens nas mesmas 

vias 

Localização 
dos destinos 

Locais de encaminhamento 
dos resíduos 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

As variáveis se assemelham às do sistema anterior, uma vez que se trata de uma 
logística bastante semelhante de coleta e transporte de resíduos comuns. 
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As tecnologias utilizadas, na maioria dos casos, são simples e de baixo custo, consistindo 
em veículos com carroceria fixa tipo gaiola ou baú, conforme exemplos a seguir: 

 
FIGURA 5.12.1-5: VEÍCULO EQUIPADO COM CARROCERIA FIXA TIPO GAIOLA 

FONTE: COMLRB, 2014 

 

 
FIGURA 5.12.1-6: VEÍCULO EQUIPADO COM CARROCERIA TIPO BAÚ 

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA/PR 

Essas tecnologias de coleta e transporte de resíduos recicláveis permitem uma melhor 
organização do material no interior do veículo, inclusive preservando a qualidade do 
material. 
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O município de Volta Redonda já utiliza esta tecnologia, onde recomenda-se que não 
seja abandonada. No entanto, mesmo utilizando boas tecnologias, os veículos e 
equipamentos devem estar em perfeito estado de conservação, respeitando-se a vida útil 
dos equipamentos. 

Quanto à metodologia de coleta, o município já aplica uma metodologia simples, que é a 
coleta dos materiais recicláveis misturados em um único grupo denominado SECOS, que 
consistem em materiais potencialmente recicláveis separados nas fontes, coletados em 
dias diferentes dos dias de coleta convencional. Essa metodologia já está consolidada no 
município, porém com baixa adesão do munícipe, ou seja, o rendimento da coleta é 
baixo. Ela deve ser mantida ainda por mais alguns anos até que a adesão dos munícipes 
seja mais elevada, quando aí pode-se evoluir para um sistema de coleta por tipo de 
material (papel, plástico, vidro e metal).  

No que diz respeito à segurança, deve-se considerar que a coleta de resíduos porta a 
porta é uma atividade que agrega risco à guarnição do veículo. Os garis de coleta estão 
sujeitos a acidentes como atropelamentos e quedas, além do próprio risco de cortes e 
perfurações derivados de resíduos. O motorista do veículo de coleta deve trafegar 
guardando o máximo de segurança para preservar a vida da guarnição. Em nenhuma 
hipótese a guarnição deve ser transportada no interior da área de armazenamento de 
resíduos, pois pode se ferir em eventual queda sobre os materiais. A guarnição deverá 
ser transportada no interior da cabine do veículo. 

De acordo com Normas Brasileiras para o manuseio e a coleta dos resíduos domésticos 
se faz necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para 
garantir as condições de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores envolvidos. 
Conforme a Norma Regulamentadora “NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPI” considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo 
dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 
de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Logo, são obrigatórios os seguintes EPIs para os garis de coleta: 

 Luvas de couro; 
 Botas de segurança com biqueira de aço; 
 Óculos de segurança; 
 Coletes refletivos, para coleta noturna; 
 Uniformes de cor laranja com bandas refletivas; 
 Bonés para proteção contra raios solares, munidos de protetores de nuca; 
 Capas de chuva 

Os garis de coleta devem evitar ao máximo o contato com os resíduos. Em sendo 
inviável, no caso da oferta em sacos, proceder com a remoção do saco segurando-o pela 
boca e evitando movimentos bruscos que possam eventualmente contribuir para cortes 
ou perfurações, sobretudo em uma modalidade de coleta onde há grande concentração 
de materiais cortantes, como vidros e metais. 

A prefeitura Municipal de Volta Redonda deve garantir aos trabalhadores vinculados à 
coleta o fornecimento de todas as condições de segurança para o melhor desempenho 
do trabalho. No caso de terceirização do serviço, deverá ser condição obrigatória para 
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que a empresa possa operar no município. Além disso, deverão ser ministrados 
treinamentos rotineiros de segurança e meio ambiente, em caráter obrigatório, 
devidamente registrados em relatórios.  

Todos os veículos de coleta devem estar munidos de ferramental básico para eventuais 
necessidades de recolhimento de resíduos lançados acidentalmente em vias, sobretudo 
derivados da ruptura de sacos plásticos, sendo eles: 

 1 pá quadrada; 
 1 vassoura; 
 1 cesta de coleta. 
c. SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 03 - 

coleta de RSS 

O sistema público municipal de coleta e transporte 03 se refere à coleta de resíduos de 
serviços de saúde com características especiais nas unidades de atenção à saúde 
humana e animal, como hospitais, clínicas médias, consultórios odontológicos, 
laboratórios de análises clínicas, clínicas veterinárias, entre outros. Conforme já abordado 
anteriormente, o sistema público municipal de coleta e transporte 01 também coleta 
resíduos de serviços de saúde, porém com características domésticas, que não 
representam risco à saúde humana. Já o sistema 03 faz a coleta da parcela especial do 
RSS, sendo os patogênicos, químicos, radioativos e perfurocortantes, e que são 
encaminhados para tratamento específico. 

O município de Volta Redonda já opera este sistema de forma adequada, ou seja, utiliza 
veículos próprios, com programação visual específica, para a coleta e o transporte dessa 
tipologia de resíduo, conforme pode ser observado na figura a seguir: 

 
FIGURA 5.12.1-7: UNIDADE DE FROTA - CAMINHÃO BAÚ DE COLETA DE RSS 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 
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Em futuras contratações, deve-se exigir que os veículos de coleta possuam as seguintes 
características técnicas (NBR 12810): 

 Ter superfícies internas lisas, de cantos arredondados e de forma a facilitar a 
higienização; 

 Não permitir vazamento de líquido, e ser provido de ventilação adequada; 
 Sempre que a forma de carregamento for manual, a altura de carga deve ser 

inferior a 1,20m; 
 Quando possuir sistema de carga e descarga, este deve operar de forma a não 

permitir o rompimento dos recipientes; 
 Quanto forem utilizados contêineres, o veículo deve ser dotado de equipamento 

hidráulico de basculamento; 
 Para veículo com capacidade superior a 1,0 t, a descarga deve ser mecânica; 

para veículo com capacidade inferior a 1,0 t, a descarga pode ser manual; 
 O veículo coletor deve contar com os seguintes equipamentos auxiliares: pá, rodo, 

saco plástico (ver NBR 9190) de reserva, solução desinfetante; 
 Devem constar em local visível o nome da municipalidade, o nome da empresa 

coletora (endereço e telefone), a especificação dos resíduos transportáveis, com 
número ou código estabelecido na NBR 10.004, e o número do veículo coletor; 

 Ser de cor branca; 
 Ostentar simbologia para o transporte rodoviário (ver NBR 7500), procedendo-se 

de acordo com a NBR 8286. 

Em se tratando de transporte de resíduos com características perigosas, deve-se: 

 obedecer ao Decreto nº 96044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e 
às NBR 7500, NBR 7501, NBR 7503 e NBR 9735. A classificação do resíduo deve 
atender à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes, de acordo com as 
exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada, considerando os 
respectivos riscos e critérios, devendo enquadrá-los nas designações genéricas; 

 ser transportados obedecendo aos critérios de compatibilidade, conforme a NBR 
14619; 

 ser transportado conjuntamente com o Manifesto de Transporte de Resíduos (ver 
capítulo 7.14 à frente). 

 Para fins de planejamento do sistema, as seguintes variáveis devem ser 
consideradas: 
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QUADRO 5.12.1-3: VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E 

TRANSPORTE 03 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 
RESULTADO 

ESPERADO 

Tecnologia de 
coleta 

Caminhão leve equipado 
com carroceria baú 

estanque 

Segurança no transporte de 
RSS 

Atendimento à NBR 
12810; NBR 14652 e 

RDC 306/2004 ANVISA 

Capacidade 
do veículo de 

coleta 

Veículo com PBT de 3 a 7 
ton 

Autonomia de coleta 
Redução nos tempos de 

coleta 

Reserva 
técnica 

Unidades de frota reservas 
para substituição imediata 
de veículos danificados ou 

impedidos de deslocamento 

Garantir que os roteiros 
sejam cumpridos em 100% 

do tempo 

Evitar a estocagem 
destes resíduos nas 

unidades de saúde por 
tempo superior ao 

necessário 

Regularidade 

Coleta nas unidades de 
saúde humana e animal 

sempre nos mesmos dias e 
horários 

Garantir eficiência do sistema 

Evitar a estocagem 
destes resíduos nas 

unidades de saúde por 
tempo superior ao 

necessário 

Frequência de 
coleta 

Coleta diária (7 vezes por 
semana) nas maiores 

unidades hospitalares, e 
alternada (3 vezes por 
semana) nas demais 

unidades de saúde humana 
e animal. Em muitos casos, 
atender segundo solicitação 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Horários de 
coleta 

Coleta apenas em turno 
diurno 

Atender ao horário de 
funcionamento de diversas 

unidades de saúde 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Itinerários 
Estabelecimento de roteiro 

de atendimento 

Atender as unidades de 
saúde segundo sequência 

lógica de deslocamento 

Redução nos tempos de 
coleta 

Guarnições 
Equipe composta por um 

gari de coleta 
Carregamento dos veículos 

Remoção de 100% do 
RSS especial 

disponibilizado para 
coleta 

Quantitativo 
de unidades 

de saúde 

Número de unidades de 
saúde para atendimento 

com frequência definida e 
número de unidades para 

atendimento com 
frequência variável 

Atender a todas as unidades 
dentro da necessidade de 
cada classe de unidade 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Localização 
dos destinos 

Local de encaminhamento 
dos resíduos 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Diferentemente dos sistemas anteriores de coleta, este sistema só deve coletar resíduos 
devidamente acondicionados segundo suas características, a saber: 
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QUADRO 5.12.1-4: FORMAS DE ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS A SEREM TRANSPORTADOS PELO 

SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 03 

CLASSE DE RSS DESCRIÇÃO FORMA DE ACONDICIONAMENTO 

A - PATOGÊNICO 

Resíduos com a possível 
presença de agentes 

biológicos que, por suas 
características, podem 

apresentar risco de 
infecção 

 

B - QUÍMICO 

Resíduos contendo 
substâncias químicas que 
podem apresentar risco à 
saúde pública ou ao meio 

ambiente 

Devem ser acondicionados em suas próprias 
embalagens 

C - RADIOATIVOS 

 Resíduos contaminados 
com radionuclídeos, 

provenientes de laboratório 
de análises clínicas, 
serviços de medicina 
nuclear e radioterapia 

Devem ser transportados em suas próprias 
embalagens apenas após o decaimento da meia 

vida. 

E – PERFURANTES E 
CORTANTES 

Materiais perfurocortantes 
ou escarificantes, tais como 
agulhas e lâminas de vidro, 

contaminados ou não 

 

Uma observação que se faz é que os Resíduos de Serviços de Saúde Classe D são 
aqueles com características domiciliares, já coletados pelo sistema de público municipal 
de coleta e transporte de resíduos 01. 

No que diz respeito à segurança, deve-se considerar que a coleta de resíduos de 
serviços de saúde é uma atividade que agrega risco à guarnição do veículo. O gari de 
coleta está sujeito a acidentes como atropelamentos e quedas, além do próprio risco de 
cortes e perfurações derivados de resíduos. O motorista do veículo de coleta deve 
trafegar guardando o máximo de segurança para preservar a vida da guarnição. Em 
nenhuma hipótese a guarnição deve ser transportada no interior da área de 
armazenamento de resíduos, pois pode se ferir em eventual queda sobre os materiais. A 
guarnição deverá ser transportada no interior da cabine do veículo. 
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De acordo com Normas Brasileiras para o manuseio e a coleta dos resíduos, se faz 
necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para garantir as 
condições de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores envolvidos. Conforme a 
Norma Regulamentadora “NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI” 
considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Segundo a NBR 12810, são obrigatórios os seguintes EPIs para os garis de coleta de 
RSS: 

 Uniforme (calça comprida e camisa manga ¾ de cor clara, com identificação de 
coletor de RSS); 

 Botas de PVC impermeáveis, cano longo, antiderrapante e de cor clara; 
 Luvas de PVC impermeáveis, cano longo, antiderrapante e de cor clara; 
 Colete refletivo, para coletas em ambientes com pouca luz ou noturnas; 
 Boné de cor clara. 

Além das anteriores, de caráter obrigatório, recomenda-se ainda: 

 Óculos de segurança; 
 Capas de chuva. 

Os garis de coleta devem evitar ao máximo o contato com os resíduos. Os saco com 
resíduos deve ser elevado pela boca, evitando-se movimentos bruscos que possam 
eventualmente contribuir para cortes ou perfurações. 

A prefeitura Municipal de Volta Redonda deve garantir aos trabalhadores vinculados à 
coleta o fornecimento de todas as condições de segurança para o melhor desempenho 
do trabalho. No caso de terceirização do serviço, deverá ser condição obrigatória para 
que a empresa possa operar no município. Além disso, deverão ser ministrados 
treinamentos rotineiros de segurança e meio ambiente, em caráter obrigatório, 
devidamente registrados em relatórios.  

Todos os veículos de coleta devem estar munidos de ferramental básico para eventuais 
necessidades de recolhimento de resíduos lançados acidentalmente em vias, sobretudo 
derivados da ruptura de sacos plásticos, sendo eles: 

 1 pá quadrada; 
 1 vassoura; 
 Sacos plásticos; 
 1 rodo; 
 Solução desinfetante, 

No caso de incidentes que promovam o espalhamento dos resíduos, a guarnição do 
veículo, se em condições, deve fazer a retirada do resíduo do local, efetuando a limpeza 
e desinfecção da área, utilizando o ferramental básico do veículo de coleta, conforme 
mencionado anteriormente. 
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Importante destacar que o veículo de coleta deve ser limpo e desinfetado todos os dias, 
ao final de cada turno de trabalho, utilizando-se jato d’água quente e solução 
desinfetante, e a água utilizada na limpeza deve ser acumulada para fins de tratamento. 

d. SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E TRANSPORTE 04 - 
coleta especial 

O sistema público municipal de coleta e transporte 04 se refere à coleta de resíduos 
especiais, que constituem-se de resíduos de diversas naturezas abandonados em 
logradouros públicos, terreno baldios, praças, parques, encostas, margens de cursos 
d’água, entre outros, e que devem ser removidos por um sistema que demanda, em 
alguns casos, a utilização de máquinas complementares, como retroescavadeira, 
escavadeira hidráulica, etc. Apenas para fins de exemplificação, os resíduos especiais 
mais comuns são eletrodomésticos (geladeiras e fogões), móveis (sofás, camas, 
colchões) e resíduos da construção civil. 

O município de Volta Redonda opera este tipo de serviço, utilizando caminhões 
basculantes e eventuais apoios de máquinas. 

Para fins de planejamento do sistema, as seguintes variáveis devem ser consideradas: 

QUADRO 5.12.1-5: VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL DE COLETA E 

TRANSPORTE 04 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 
RESULTADO 
ESPERADO 

Tecnologia de 
coleta 

Caminhão basculante 
Recolhimento de qualquer 

natureza de resíduo 
abandonado 

Flexibilidade na coleta de 
resíduos abandonados 

Capacidade do 
veículo de 

coleta 

Veículo com PBT de 12 a 23 
ton 

Autonomia de coleta 
Redução nos tempos de 

coleta 

Reserva 
técnica 

Unidades de frota reservas 
para substituição imediata 
de veículos danificados ou 

impedidos de deslocamento 

Garantir a continuidade do 
serviço 

Evitar o acúmulo de 
resíduos abandonados 

Regularidade 
Disponibilidade 7 dias na 
semana para remoção de 

resíduos 
Segurança do sistema 

Atender os chamados ou 
denúncias no menor 

tempo possível 

Frequência de 
coleta 

Coleta sob demanda 
Atendimento às solicitações 

ou denúncias 
Otimização do serviço e 

redução de custos 

Horários de 
coleta 

Coleta em turno diurno 
(rotineiro) e noturno 

(emergências) 

Garantir a continuidade do 
sistema mesmo em situações 

de emergência 

Atender os chamados ou 
denúncias no menor 

tempo possível 

Guarnições 
Equipe composta por um 3 

garis de coleta 
Carregamento dos veículos 

Remoção de 100% do 
resíduo abandonado 

Localização 
dos destinos 

Local de encaminhamento 
dos resíduos 

Encurtar deslocamentos 
Otimização do serviço e 

redução de custos 

A tecnologia utilizada na coleta e transporte deste resíduo faz uso de caminhões 
basculantes com caçambas metálicas, uma vez que podem carregar quase toda a sorte 
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de resíduo abandonado, a exemplo de sofás, fogões, móveis diversos, resíduos da 
construção civil, entre outros, de dimensões e pesos diversos. Logo, caminhões 
basculantes são flexíveis e versáteis para este tipo de transporte. 

 

 
FIGURA 5.12.1-8: EXEMPLO DE CAMINHÃO COM CAÇAMBA BASCULANTE PARA LIMPEZA URBANA 

FONTE: HTTP://PERCOLADO.BLOGSPOT.COM.BR/2012_04_01_ARCHIVE.HTML (DATA: 10/11/2014) 

No que diz respeito à segurança, deve-se considerar que a coleta de resíduos volumosos 
é uma atividade que agrega risco à guarnição do veículo. O gari de coleta está sujeito a 
acidentes como atropelamentos e quedas, além do próprio risco de cortes e perfurações 
derivados de resíduos. O motorista do veículo de coleta deve trafegar guardando o 
máximo de segurança para preservar a vida da guarnição. Em nenhuma hipótese a 
guarnição deve ser transportada no interior da área de armazenamento de resíduos, pois 
pode se ferir em eventual queda sobre os materiais. A guarnição deverá ser transportada 
no interior da cabine do veículo. 

De acordo com Normas Brasileiras para o manuseio e a coleta dos resíduos, se faz 
necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para garantir as 
condições de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores envolvidos. Conforme a 
Norma Regulamentadora “NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI” 
considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Logo, são obrigatórios os seguintes EPIs para os garis de coleta: 

 Luvas de couro; 
 Botas de segurança com biqueira de aço; 
 Óculos de segurança; 

http://percolado.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html
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 Coletes refletivos, para coleta noturna; 
 Uniformes de cor laranja com bandas refletivas; 
 Bonés para proteção contra raios solares, munidos de protetores de nuca; 
 Capas de chuva; 
 Capacete. 

Os garis de coleta devem estar munidos de seus EPIs quando do manuseio dos 
resíduos, evitando movimentos bruscos que possibilitem eventuais cortes, perfurações ou 
outro tipo de lesão. 

A prefeitura Municipal de Volta Redonda deve garantir aos trabalhadores vinculados à 
coleta o fornecimento de todas as condições de segurança para o melhor desempenho 
do trabalho. No caso de terceirização do serviço, deverá ser condição obrigatória para 
que a empresa possa operar no município. Além disso, deverão ser ministrados 
treinamentos rotineiros de segurança e meio ambiente, em caráter obrigatório, 
devidamente registrados em relatórios.  

Todos os veículos de coleta devem estar munidos de ferramental básico para o 
recolhimento de resíduos à granel, sendo eles: 

 3 pás quadradas; 
 3 vassouras; 
 1 foice; 
 1 gadanho. 

No caso de incidentes que promovam o espalhamento dos resíduos, a guarnição do 
veículo, se em condições, deve fazer a retirada do resíduo do local, efetuando a limpeza 
e desinfecção da área, utilizando o ferramental básico do veículo de coleta, conforme 
mencionado anteriormente. 

Importante destacar que o veículo de coleta deve ser limpo e desinfetado todos os dias, 
ao final de cada turno de trabalho, utilizando-se jato d’água quente e solução 
desinfetante, e a água utilizada na limpeza deve ser acumulada para fins de tratamento. 

5.12.2 Varrição 

O sistema de varrição é atualmente executado por empresa privada mediante contrato de 
terceirização com a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, sendo gerido e fiscalizado 
pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP). Trata-se de um serviço que tem 
o propósito de remover os resíduos depositados em vias públicas, oriundos de atividades 
antrópicas ou da natureza. 

Possui foco na limpeza de vias e logradouros públicos, espaços públicos (praças, 
parques), feiras livres e eventos públicos, com ação predominante de varrição manual e 
mecanizada. 
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Tal atividade é de máxima importância para o município, complementando as atividades 
de coleta. Logo, assim como essa última, as atividades de varrição devem possuir 
planejamento específico que confira segurança, confiabilidade e continuidade, cujo 
resultado esperado é a satisfação do munícipe em se sentir em uma cidade limpa. Um 
vez que não existe medida técnica que determine qual o grau de limpeza de uma cidade, 
o órgão executor deve aplicar o seu julgamento para alcançar o resultado esperado. Para 
isso, deve-se considerar algumas variáveis de planejamento: 

QUADRO 5.12.2-1: VARIÁVEIS DE PLANEJAMENTO DE SISTEMA DE VARRIÇÃO 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO OBJETIVO 
RESULTADO 
ESPERADO 

Metodologia 
de varrição 

Varrição manual e 
mecanizada 

Melhor adequação ao tipo de 
local 

Eficiência, velocidade e 
segurança 

Ergonomia 
Utilização de ferramental 
ergonômico e adequado 

Minimizar faltas médicas Eficiência do sistema 

Índice de 
Varrição 

Estabelecimento de índices 
máximos por gari de 

varrição 
Minimizar faltas médicas 

Melhor planejamento e 
eficiência do sistema 

Regularidade 
Atendimento diário dos 

roteiros 

Demonstrar regularidade do 
serviço e conquistar a 
confiança do munícipe 

Evitar acúmulo de 
resíduos nas ruas 

Frequência de 
varrição 

Dias específicos de 
varrição, com frequência 

que varia de um mínimo de 
3 vezes por semana 

(alternado) a um máximo de 
6 vezes por semana (diário) 

Planejamento dos roteiros de 
varrição 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de 

varrição 

Horários de 
varrição 

Varrição em 2 (dois) turnos 
(diurno e noturno) 

Amenizar as interferências 
com os transeuntes (zonas 
de maior movimentação) e 

com o tráfego (varrição 
mecanizada de vias) 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de 

varrição 

Extensões de 
vias 

Extensões a serem 
percorridas pelo sistema de 

varrição 

Planejamento dos roteiros de 
varrição 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de 
varrição, evitando 

desatendimento ou 
múltiplas passagens nas 

mesmas vias 

Localização 
dos destinos 

Locais de encaminhamento 
dos resíduos 

Planejamento dos roteiros de 
coleta 

Otimização dos roteiros e 
maior eficiência de coleta 

Uma das variáveis diz respeito à tecnologia a ser aplicada no sistema de varrição. Assim 
como no sistema de coleta, uma boa varrição depende da aplicação de boas técnicas, 
bom planejamento e uma boa tecnologia, sobretudo no que se refere à varrição 
mecanizada. Embora já existam diversas tecnologias de varrição mecanizada, são 
poucos os municípios que utilizam algum tipo de tecnologia em complementação ao 
serviços dos garis de varrição. 

O município de Volta Redonda já utiliza varrição mecanizada de vias públicas, com o uso 
de varredeira mecanizada de grande porte. No entanto, áreas de eventos e grandes 
áreas públicas podem ser varridas com o uso de varredeiras mecanizadas de pequeno 
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porte, elevando a eficiência de varrição e reduzindo o custo com mão de obra, ilustrado 
na imagem a seguir. 

 
FIGURA 5.12.2-1: EXEMPLO DE VARREDEIRA MECÂNICA PARA LIMPEZA DE ESPAÇOS PÚBLICOS 

FONTE: HTTP://I.YTIMG.COM/VI/AOJ4P_E3QNY/HQDEFAULT.JPG 

 

 
FIGURA 5.12.2-2: EXEMPLO DE VARREDEIRA MECÂNICA PARA LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

FONTE: HTTP://1.BP.BLOGSPOT.COM/_AH4ID7CS3L0/TKNI5-
V28LI/AAAAAAAAAXO/0C6I0REHVUO/S1600/GEDC1828.JPG 

 

http://i.ytimg.com/vi/Aoj4p_E3qnY/hqdefault.jpg
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Segundo MONTEIRO et al, 2001, ao gari de varrição compete: 

• recolher lixo domiciliar espalhado na rua (não acondicionado); 

• efetuar a varrição do passeio e da sarjeta no roteiro determinado; 

• esvaziar as caixas coletoras de papéis (papeleiras); 

• arrancar o mato da sarjeta e ao redor das árvores e postes (uma vez cada 15 dias); 

• limpar os ralos do roteiro. 

De acordo com Normas Brasileiras para o manuseio e a coleta dos resíduos, se faz 
necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para garantir as 
condições de segurança, saúde e higiene dos garis de varrição. Conforme a Norma 
Regulamentadora “NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI” 
considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

Logo, são obrigatórios os seguintes EPIs para os garis de varrição: 

 Luvas de couro; 
 Botas de segurança com biqueira de aço; 
 Óculos de segurança; 
 Coletes refletivos, para atividade noturna; 
 Uniformes de cor laranja com bandas refletivas; 
 Bonés para proteção contra raios solares, munidos de protetores de nuca; 
 Capas de chuva; 
 Protetor solar. 

Os garis de varrição devem estar munidos de seus EPIs quando em atividade, tendo a 
Prefeitura Municipal de Volta Redonda a obrigação de garantir aos trabalhadores 
vinculados à varrição o fornecimento de todas as condições de segurança para o melhor 
desempenho do trabalho. No caso de terceirização do serviço, deverá ser condição 
obrigatória para que a empresa possa operar no município. Além disso, deverão ser 
ministrados treinamentos rotineiros de segurança e meio ambiente, em caráter 
obrigatório, devidamente registrados em relatórios.  

Todos os garis de varrição devem estar munidos do seguinte ferramental básico e 
material de consumo: 

 1 vassoura; 
 1 vassourão de cabo longo; 
 1 pá quadrada; 
 1 carrinho de coleta (contêiner de 120 litros, lutocar ou semelhantes); 
 Sacos plásticos de 100 litros, personalizados. 
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Faz-se uma observação quanto aos sacos plásticos. A Prefeitura Municipal de Volta 
Redonda deve utilizar, em seu serviço de varrição, sacos plásticos personalizados, de cor 
diferenciada e com a inscrição “PMRV” em letras grandes e no corpo do saco, para poder 
ser identificado pelo sistema de coleta e removido ao longo dos roteiros de coleta 
domiciliar, conforme ilustração a seguir. 

 
FIGURA 5.12.2-3: EXEMPLO DE SACO PLÁSTICO PADRONIZADO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS 

DE LIMPEZA DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS 

FONTE: COMLURB, 2014 

É importante destacar que os garis de varrição que vão se deslocar a distâncias 
superiores a 2 (dois) quilômetros de sua base operacional devem ser transportados para 
as frentes de trabalho com o uso de ônibus especiais munidos de cintos de segurança e 
compartimentos isolados para transporte de ferramental, insumos, kits de primeiros 
socorros e água, cujo foco é a segurança no transporte do trabalhador. 

No passado era comum transportar trabalhadores da limpeza urbana sobre carrocerias 
de caminhões, em reboques de tratores, ônibus antigos ou outros tipos de transportes 
inadequados. Essa prática ainda é muito comum em diversas cidades, seja como prática 
corrente, seja como falhas operacionais, contrariando normas trabalhistas de segurança 
e saúde do trabalhador. 
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FIGURA 5.12.2-4: EXEMPLO DE TRANSPORTE IRREGULAR DE GARIS 

FONTE: HTTP://NOTICIAS.UOL.COM.BR/COTIDIANO/ULTIMAS-NOTICIAS/2013/07/09/GARIS-DA-COMLURB-
SAO-TRANSPORTADAS-EM-CARROCERIA-NA-ZONA-SUL-DO-RIO.HTM 

 

 

 

 
FIGURA 5.12.2-5: EXEMPLO DE VEÍCULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE GARIS 

FONTE: HTTP://CDN.ONIBUSBRASIL.COM/I/2012/9/6/P/0657C323ECA574C97094AEF7043ED5DE.JPG 

 

 

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/09/garis-da-comlurb-sao-transportadas-em-carroceria-na-zona-sul-do-rio.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/07/09/garis-da-comlurb-sao-transportadas-em-carroceria-na-zona-sul-do-rio.htm
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5.12.3 Capinas, raspagens e limpeza de ralos 

Capinas, raspagens e limpeza de ralos fazem parte do grupo de serviços componentes 
dos serviços de limpeza urbana, cuja frequência de execução depende da demanda que 
se apresenta, sendo mais intenso em períodos chuvosos, onde o carreamento de sólidos 
promove a progressiva obstrução de sarjetas e ralos e o acúmulo de águas promove o 
crescimento de vegetação juntos aos meios-fios, demandando a capina de matos e a 
raspagem de sólidos, em geral terra. 

No município de Volta Redonda, este serviço, atualmente, é executado por empresa 
especializada através de contrato de terceirização. 

A mão de obra a ser alocada para este serviço, em geral, é composta pelos próprios garis 
de varrição, que são deslocados para a sua execução em função da intermitência de 
execução. No entanto, em função do volume de trabalho, a Prefeitura pode compor 
equipes específicas para estas atividades. 

De acordo com Normas Brasileiras para o manuseio e a coleta dos resíduos, se faz 
necessária a utilização de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para garantir as 
condições de segurança, saúde e higiene dos garis de varrição. Conforme a Norma 
Regulamentadora “NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI” 
considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 
ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Neste caso, serão utilizados os mesmos 
EPIs especificados para os garis de varrição, a saber: 

 Luvas de couro; 
 Botas de segurança com biqueira de aço; 
 Óculos de segurança; 
 Coletes refletivos, para atividade noturna; 
 Uniformes de cor laranja com bandas refletivas; 
 Bonés para proteção contra raios solares, munidos de protetores de nuca; 
 Capas de chuva; 
 Protetor solar. 

Os trabalhadores devem estar munidos de seus EPIs quando em atividade, tendo a 
Prefeitura Municipal de Volta Redonda a obrigação de garantir aos trabalhadores 
vinculados o fornecimento de todas as condições de segurança para o melhor 
desempenho do trabalho. No caso de terceirização do serviço, deverá ser condição 
obrigatória para que a empresa possa operar no município. Além disso, deverão ser 
ministrados treinamentos rotineiros de segurança e meio ambiente, em caráter 
obrigatório, devidamente registrados em relatórios.  

As equipes de trabalho deverão ter à disposição o seguinte ferramental básico e material 
de consumo: 

 vassoura; 
 vassourão de cabo longo; 
 pá quadrada; 
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 foice; 
 alfange; 
 ancinho; 
 enxada; 
 raspadeira; 
 chibanca; 
 forcado; 
 alavanca para abertura de caixas de ralo; 
 marreta; 
 talhadeira; 
 carrinhos de coleta (contêiner de 120 litros, lutocar ou semelhantes); 
 Sacos plásticos de 100 litros, personalizados. 

Os serviços de capina também podem ser executados com o auxílio de equipamentos 
mecânicos, de forma a dar rendimento ao serviço e promover redução nos custos com 
mão de obra, a saber: 

 roçadeira costal ou lateral; 

 motosserra; 

 microtrator com implemento aparador; 

 triturador de galhos. 

Quanto ao serviço de raspagem, em função do volume de terra a ser removido, podem 
ser utilizados os seguintes equipamentos mecânicos: 

 microcarregadeira; 
 retroescavadeira. 

Da mesma forma que os garis de varrição, as equipes de capinas, raspagens e limpeza 
de ralos devem ter apoio no transporte do ferramental e materiais de consumo, ou então 
serem transportados em veículos especiais apropriados para o transporte trabalhadores, 
ferramental e material de consumo. 

Também neste serviço, a Prefeitura Municipal de Volta Redonda deve utilizar sacos 
plásticos personalizados, de cor diferenciada e com a inscrição “PMRV” em letras 
grandes e no corpo do saco, para poder ser identificado pelo sistema de coleta e 
removido ao longo dos roteiros de coleta domiciliar. 

5.12.4 Limpeza de monumentos e equipamentos públicos 

O serviço de limpeza de monumentos e equipamentos públicos contempla a lavagem de 
escadarias, passarelas, calçadas, calçadões, logradouros públicos, passagens inferiores, 
pontes, viadutos, mobiliários de praças e parques, além de monumentos e áreas de 
eventos públicos.  
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Constitui-se de um serviço pontual, executado sob demanda e com o uso de um veículo 
equipado bomba de alta pressão e sistema de jateamento de água fria e quente, para fins 
de remoção de sujeiras, desencardimento, pichações e colagens de cartazes. 

O procedimento de execução dos serviços dependerá do tipo de equipamento a ser 
limpo, onde os monumentos públicos demandam maior cuidado, devendo ser observada 
a necessidade de contato com o órgão de patrimônio para orientações quanto ao melhor 
procedimento de limpeza de monumentos preservados ou tombados. 

Este serviço é executado em equipes, onde uma equipe, em geral, é composta de 1 (um) 
motorista e de 1 (um) a 2 (dois) ajudantes, munidos de: 

 caminhão leve, com tanque e sistema de hidrojateamento a frio e a quente; 
 vassouras; 
 escovas; 
 pá; 
 detergente neutro e biodegradável; 
 cones de sinalização; 
 fita zebrada. 

As equipes deverão ser munidas de EPIs compostos por: 

 Luvas de borracha; 
 Botas de segurança impermeáveis; 
 Óculos de segurança; 
 Coletes refletivos, para atividade noturna; 
 Uniformes de cor laranja com bandas refletivas; 
 Bonés para proteção contra raios solares, munidos de protetores de nuca; 
 Capas plásticas impermeáveis; 
 Protetor solar. 

5.12.5 Triagem e armazenamento temporário de resíduos 

A triagem e o armazenamento temporário de resíduos deve privilegiar a boa separação 
de materiais, visando a sua preservação para posterior comercialização sem perda de 
valor agregado em função da má estocagem. No entanto, quanto melhor for a separação 
seletiva na fonte, menor será o índice de rejeitos e melhor será o valor agregado do 
material. 

No município de Volta Redonda as atividades de triagem são, atualmente, de 
responsabilidade das cooperativas de catadores, cada uma operando sua própria 
metodologia de separação. Porém independente do cenário atual ou futuro, a seguinte 
sequência deve ser comum a cada sistema de triagem existente: 

 Recepção dos materiais em área específica; 
 Controle gerencial do material recebido (origem, volume coletado, veículo de 

coleta, data, hora, etc); 
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 Organização dos catadores em equipes, cada qual responsável pela separação 
de um ou mais grupos de materiais; 

 Organização de equipes responsáveis pela movimentação horizontal dos 
materiais, desde a triagem, passando pela prensagem, quando necessário, até a 
estocagem; 

 Controle do material estocado; 
 Balanço de eficiência (material recebido x material triado x rejeitos); 
 Comercialização do material. 

Os profissionais de triagem devem ser munidos de uniformes (calça de sarja e camisa de 
malha) e equipamentos de proteção individual (EPIs) apropriados ao exercício seguro da 
profissão, a saber: 

 Luvas de couro; 
 Botas de segurança com biqueira de aço; 
 Óculos de segurança; 
 Capas plásticas impermeáveis; 
 Protetores auriculares; 
 Máscaras para poeira. 

As equipes de trabalho deverão ter à disposição o seguinte ferramental básico e material 
de consumo: 

 vassoura; 
 vassourão de cabo longo; 
 pá quadrada; 
 contêineres plásticos de 240 ou 360 litros para armazenamento de rejeitos; 
 big bags para armazenamento de algumas categorias de recicláveis. 

Minimamente as cooperativas devem ter à disposição equipamentos que auxiliem no 
processo de triagem e controle, a saber: 

 Prensa enfardadeira; 
 Balança; 
 Mesa transportadora; 
 Separador eletromagnético; 
 Microcomputador com software de controle; 
 Impressora fiscal para emissão de notas. 

5.12.6 Destino final 

O município de Volta Redonda deve prezar pelo destino final apropriado de cada tipologia 
de resíduo gerado em território municipal, onde as seguintes situações devem ser 
consideradas: 

 Resíduos sob responsabilidade do sistema de limpeza urbana – responsabilidade 
da municipalidade em contratar e gerir o destino final ambientalmente adequado 
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dos resíduos sólidos urbanos e outros gerados pelos munícipes e órgãos 
municipais. 

 Resíduos sob responsabilidade do setor privado (grandes geradores) – 
responsabilidade da municipalidade em fiscalizar os grandes geradores quanto ao 
destino final que estão conferindo aos resíduos gerados. 

 Resíduos sob responsabilidade do fabricante, no âmbito da logística reversa – 
responsabilidade da municipalidade em controlar e cobrar, mediante contato 
direto com os fabricantes, a coleta e encaminhamento para destino final dos 
resíduos. 

5.13 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE 

LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O presente item tem como objetivo apresentar os indicadores de desempenho 
operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos do município de Volta Redonda, segundo últimos dados fornecidos pela 
municipalidade ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), no 
período de 2006 a 2012. 

Segundo metodologia do SNIS, os indicadores são agrupados em 5 (cinco) grupos 
temáticos: 

 In01 - indicadores de caráter geral; 
 In02 - indicadores específicos sobre a coleta de resíduos domiciliares e públicos; 
 In03 - indicadores específicos sobre a coleta seletiva; 
 In04 - indicadores específicos sobre a coleta de resíduos dos serviços de atenção 

à saúde; e 
 In05 - indicadores específicos sobre a varrição de vias e logradouros públicos, 

capina e poda. 

Os quadros, a seguir, apresentam os indicadores do sistema de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos de Volta Redonda, calculados com base nas informações fornecidas 
ao Ministério das Cidades pela própria municipalidade. 
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QUADRO 5.13-1: IN01 - INDICADORES GERAIS 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

1
 –

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 G

E
R

A
IS

 

I001 
Taxa de empregados por 

habitante urbano 
empreg./1000hab. 2,22 2,4 2,6 2,2 2,32 2,22 2,59 

I002 Despesa por empregado R$/empregado 16.632,70 18.114,42 16.758,61 20.472,21 27.923,03 27.065,96 32.620,92 

I003 
Incidência de despesas com 

RSU na prefeitura 
% 4,79 5,2 4,57 4,8 6,85 5,47 9,46 

I004 
Incidência de despesas com 

empresas contratadas 
% 74,83 78,5 76,65 75,3 89,5 84,85 88,65 

I005 Autossuficiência financeira %    0,0    

I006 
Despesas per capita com 

RSU 
R$/habitante 36,99 43,59 43,55 45,36 64,8 60,01 84,54 

I007 
incidência de empregados 

próprios 
% 52,79 48,0 36,15 33,5 6,02 17,07 15,58 

I008 
Incidência de empreg. de 
empr. contrat. no total de 

empreg. no manejo 
% 47,21 52,0 63,85 66,5 93,98 82,93 84,42 

I010 
Incidência de empreg. 

admin. no total de empreg 
no manejo 

% 10,80 5,9 4,74 5,5 5,35 3,48 1,78 

I011 
Receita arrecadada per 
capita com serviços de 

manejo 
R$/habitante    0,00    
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QUADRO 5.13-2: IN02 - INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

2
 –

 IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 S

O
B

R
E

 C
O

L
E

T
A

 D
E

 R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

I015 
Tx cobertura da coleta 
RDO em relação à pop. 

total 
%    0,0 100 100 100 

I016 
Tx cobertura da coleta 
RDO em relação à pop. 

urbana 
% 100,00 100,0 100 0,0 100 100 100 

I014 
Tx. cobertura de coleta 
direta RDO relativo à 

pop. urbana 
%       100 

I017 
Taxa de terceirização da 

coleta 
% 100,00 100,0 100 100,0  100 100 

I018 
Produtividades média de 
coletadores e motorista 

Kg/empregado x 
dia 

3.912,12 3.274,5 3.222,95 3.267,0  1.938,42 2.389,87 

I019 
Taxa de motoristas e 

coletadores por 
habitante urbano 

empreg./1000hab. 0,17 0,2 0,22 0,2 0,38 0,36 0,35 

I021 
Massa [RDO+RPU] 

coletada per capita em 
relação à pop. urbana 

Kg/(hab.x dia) 0,58 0,6 0,62 0,6  0,68 0,83 

I022 
Massa RDO coletada per 
capita em relação à pop. 

total atendida 
Kg/(hab.x dia) 0,58  0,59     

I023 Custo unitário da coleta R$/tonelada 42,23 47,02 51,7 55,99  37,3 63,26 

I024 
Incidência do custo da 
coleta no custo total do 

manejo 
% 24,37 24,2 26,74 29,0 16 15,54 22,56 

I025 
Incidência de 

emprego.da coleta no 
total de empregados no 

% 7,84 9,1 8,59 10,4 16,22 16,03 13,65 
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Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

manejo 

I026 

Relação: quantidade 
RCD coletada pela Pref. 

p/quant. total 
[RDO+RPU] 

% 16,01 17,8 22,18 25,7  36,98 36,87 

I027 
Relação: quantidades 
coletadas de RPU por 

RDO 
% 0,45  4,71     

I028 

Massa [RDO+RPU] 
coletada per capita em 

relação à população total 
atendida 

Kg/(hab.x dia)      0,68 0,83 

I029 
Massa de RCD per 

capita/ano em relação à 
pop. urbana 

Kg/(hab.x ano)    60,3    
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QUADRO 5.13-3: IN03 - INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

3
 –

 IN
D
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A

D
O

R
E

S
 S

O
B

R
E
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O

L
E
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 S
E
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T
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R
E
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U
O

S
  S
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L
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I030 

Taxa de cobertura da 
col. Seletiva porta a 

porta em relação à pop. 
Urbana 

%       15 

I031 

Taxa de recuperação de 
recicláveis em relação à 
quantidade de RDO e 

RPU 

% 0,28 0,3 9,21 12,0  13,75 12,23 

I032 
Massa recuperada per 

capita 
Kg/(hab. x ano) 0,60 0,7 20,74 28,1 31,39 34,37 36,89 

I053 
Relação entre 

quantidades da coleta 
seletiva e RDO 

%        

I034 
Incid. de papel/papelão 

sobre total mat. 
recuperado 

% 15,58 14,3 23,23 18,7 17,48 17,48 17,83 

I035 
Incid. de plásticos sobre 
total material recuperado 

% 6,49 6,0 25,06 29,2 33,01 33,01 33,52 

I038 
Incid.de metais sobre 

total material recuperado 
% 31,17 28,6 24,57 22,2 21,04 21,04 21,08 

I039 
Incid.de vidros sobre 

total de material 
recuperado 

% 46,75 43,4 2,56 6,7 6,26 6,26 5,98 

I040 
Incidência de ''outros'' 

sobre total material 
recuperado 

% 0,00 7,7 24,58 23,2 22,21 22,21 21,59 

I054 
Massa per capita 

recolhida via coleta 
seletiva 

Kg/(hab. x ano)        

QUADRO 5.13-4: IN04 - INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
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Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

4
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S
A

Ú
D
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I036 
Massa de RSS coletada 

per capita 
Kg/(1000hab. X 

dia) 
5,36 5,2 5,29 5,2 4,06 4,2 4,13 

I037 
Taxa de RSS sobre 

[RDO+RPU] 
% 0,92 0,9 0,86 0,8  0,61 0,5 

 

QUADRO 5.13-5: IN05 - INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E PODA 

Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

In
0

5
 –

 IN
D
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E

S
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E
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V
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Ã

O
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A
P
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A

 E
 

P
O

D
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I041 
Taxa de terceirização de 

varredores 
% 52,72 55,6 51,06 45,2 100 72,26 72,25 

I042 
Taxa de terceirização de 

varrição 
% 57,22 57,2 57,13 65,6 59,24 50,22 58,49 

I043 
Custo unitário da 

varrição 
R$/km 29,16 33,53 35,6 46,54 34,27 63,34 50,9 

I044 
Produtividade média dos 

varredores 
km/(empreg x dia)  1,4    1,21 1,72 

I045 
Taxa de varredores por 

habitante urbano 
empreg./1000hab. 0,71 0,7 0,72 0,8 0,54 0,6 0,67 

I046 
Incidência do custo da 
varrição no custo total 

do manejo 
% 24,34 23,9 25,27 27,5 18,12 24,01 21,56 
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Tabelas Código Indicador Unidade 

Anos 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

I047 
Incidência de varredores 
no total de empregados 

no manejo 
% 32,06 29,3 27,85 37,5 23,41 27 25,67 

I048 
Extensão total anual 

varrida per capita 
Km/(hab. x ano)    0,3 0,34 0,23 0,36 

I051 
Taxa de capinadores por 

habitante urbano 
empreg./1000hab. 0,70 1,1 1,24 0,9 0,5 0,61 0,98 

I052 
Relação de capinadores 
no total de empregados 

no manejo 
% 31,53 43,7 47,85 42,5 23,1 27,35 37,98 
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Conforme pode ser observado, estabelecer indicadores auxilia no planejamento do 
sistema como um todo, inclusive na correção de eventuais desvios que o sistema 
possa sofrer ao longo do tempo. 

Para fins de análise, alguns indicadores foram isolados para avaliação e compreensão 
da importância do seu uso para fins de planejamento e identificação de problemas, os 
quais encontram-se apresentados a seguir. 

 
FIGURA 5.13-1: I006: DESPESAS PER CAPITA COM RSU (R$/HABITANTE) 

Como pode ser observado, o indicador I006 demonstra que os custos gerais 
relacionados ao manejo de RSU, desde a coleta até o destino final se elevou no 
período de 2006 a 2012. Este indicador em elevação, de uma forma geral, pode 
apontar desde uma melhora na qualidade dos serviços até a má aplicação dos 
recursos por parte do gestor público. Especificamente no caso de Volta Redonda, com 
o passar dos anos o serviço melhorou de qualidade, alcançou 100% de cobertura e 
destina o RSU para aterro sanitário licenciado e privado, pagando tarifa de mercado, 
custo este que não existia no período em que operava o próprio vazadouro. Logo, há 
uma tendência natural à elevação dos custos do sistema. 
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FIGURA 5.13-2: I021: MASSA [RDO+RPU] COLETADA PER CAPITA EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO 

URBANA (KG/HAB X DIA) 

Este indicador demonstra a evolução da geração per capita de Resíduos Sólidos 
Urbanos - RSU (Resíduos Domiciliares – RDO + Resíduos Públicos – RPU) no 
período de 2006 a 2012 no município de Volta Redonda. Como pode ser observado, 
houve uma elevação do índice ao longo do tempo, cuja justificativa é objeto de 
discussão no tópico anterior referente à estimativa de geração de resíduos. Para fins 
de planejamento, tal indicador é de grande importância, pois demonstra que o 
quantitativo de resíduos está em elevação contínua, e o planejamento do sistema de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos deve acompanhar tal elevação ao longo 
do tempo, de forma a planejar os gastos e manter a qualidade do serviço prestado. 

Desta forma, o município de Volta redonda deve intensificar as ações de controle para 
que possa fornecer compor seus indicadores e, com base neles, medir a eficiência do 
sistema. 

5.14 PROPOSIÇÃO DE REGRAS PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.14.1 Aspectos legais 

O transporte de resíduos é a componente do sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos que impõe pressão sobre o sistema viário urbano, demandando a adoção de 
regras para a minimização de potenciais impactos, sobretudo acidentes. 
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I021 Massa [RDO+RPU] 
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As regras para o transporte estão constituídas em normas técnicas e Leis Federais 
que instituem os requisitos mínimos para o correto transporte, em especial a NBR 
13221 – Transporte de Resíduos Terrestres, de fevereiro de 2003. 

Esta norma preconiza o seguinte: 

 O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo 
às regulamentações pertinentes; 

 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, 
durante o transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo; 

 O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim 
como deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento 
na via pública ou via férrea; 

 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, 
medicamentos ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou 
animal, ou com embalagens destinados a estes fins; 

 O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica 
(federal, estadual ou municipal), quando existente, bem como deve ser 
acompanhado de documento de controle ambiental previsto pelo órgão 
competente; 

 A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de 
responsabilidade do gerador e deve ser realizada em local(is) e sistema(s) 
previamente autorizados pelo órgão de controle ambiental competente. 

Em se tratando de transporte de resíduos perigosos, a referida norma preconiza o 
seguinte: 

 Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ao 
Decreto nº 96044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e às NBR 
7500, NBR 7501, NBR 7503 e NBR 9735. A classificação do resíduo deve 
atender à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes, de acordo com as 
exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada, considerando os 
respectivos riscos e critérios, devendo enquadrá-los nas designações 
genéricas; 

 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de 
compatibilidade, conforme a NBR 14619. 

No Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), através da DZ 
1310 R.7, cria o Sistema de Manifesto de Resíduos de forma a subsidiar o controle 
dos resíduos gerados no estado, desde sua origem até a destinação final, evitando 
seu encaminhamento para locais não licenciados, sendo parte integrante do Sistema 
de Licenciamento de Atividades Poluidoras. 

O transporte de qualquer natureza de resíduos, à exceção dos resíduos sólidos 
urbanos, deve possuir o Manifesto de Transporte de Resíduos, como documento 
obrigatório para deslocamentos rodoviários desse tipo de carga, onde são 
estabelecidas responsabilidades do gerador, transportador e receptor. 
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A seguir encontra-se o modelo de manifesto de transporte de resíduos exigido pelo 
Instituto Estadual do Ambiente (INEA). 

 
FIGURA 5.14.1-1: MODELO DE MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

FONTE: INEA - 
HTTP://WWW.INEA.RJ.GOV.BR/CS/GROUPS/PUBLIC/@INTER_PRES_ASPRES/DOCUMENTS/DOCUMENT/Z

WFF/MDA3/~EDISP/INEA_007131.PDF 

http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_pres_aspres/documents/document/zwff/mda3/~edisp/inea_007131.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_pres_aspres/documents/document/zwff/mda3/~edisp/inea_007131.pdf
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5.14.2 Proposição de regras para o transporte de resíduos sob 
responsabilidade do sistema de limpeza urbana 

O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é composto por diversos 
atores que, juntos, formam uma cadeia de gestão bastante complexa, com variáveis 
técnicas e sociais que tendem sempre aos caos. O equilíbrio do sistema é sempre 
uma linha tênua entre a ordem e a desordem, onde qualquer deficiência de um dos 
atores envolvidos pode promover o colapso do sistema. 

Nesse processo, um dos principais serviços executados é de ordem logística, 
consistindo no Transporte de Resíduos. Desde os primeiros registros da limpeza 
urbana, o ato de movimentação da carga é uma ação inerente ao sucesso do sistema, 
cujas tecnologias foram sendo aprimoradas com o passar do tempo. No Brasil, por 
exemplo, ainda há municípios de pequeno porte e receita baixa que coletam e 
transportam resíduos com o uso de carroças à tração animal. Em outros, como Volta 
Redonda, já são utilizados veículos compactadores, que é o máximo de tecnologia de 
coleta e transporte que o sistema de limpeza urbana, no mundo, alcançou. Transportar 
resíduos orgânicos, por exemplo, em uma caixa estanque e promovendo sua 
compactação para permitir autonomia de coleta é um grande avanço tecnológico que 
muitos municípios brasileiros ainda estão distantes de alcançar. 

A tecnologia de compactação é apenas uma dentre outras, especificadas em função 
da característica dos resíduos, o que acaba por determinar que um sistema de limpeza 
urbana seja composto por diversas tecnologias de coleta e transporte. Desta forma, 
recomenda-se que o sistema de coleta e transporte de resíduos de Volta Redonda, 
dado o seu porte e receita, lance mão das tecnologias disponíveis e mais adequadas 
ao transporte das diferentes tecnologias de resíduos, a saber: 
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FIGURA 5.14.2-1: DIAGRAMA DE TECNOLOGIAS DE TRANSPORTE SEGUNDO TIPOLOGIAS DE RESÍDUOS 
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5.14.3 Proposição de regras para a oferta/acondicionamento de resíduos 

Uma das etapas do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é a 
oferta dos resíduos pelo ente gerador, seja ele pessoa física ou jurídica. 

O ato da oferta configura-se no único momento em que o gerador de relaciona com o 
sistema de limpeza urbana, onde o quantitativo e a característica do resíduo ofertado 
determinarão a melhor tecnologia de coleta e transporte. 

Os resíduos gerados em maior volume, como os resíduos sólidos urbanos, são 
aqueles que mais promovem desconforto ao cidadão quando: 

 gerados em volume superior à capacidade de coleta; 
 não coletados regularmente; 
 abandonados em espaços públicos; 
 ofertados em dias e horários divergentes do sistema de coleta; 
 acondicionados inadequadamente; 
 lançados irregularmente em corpos d’água, terrenos baldios;  
 entre outros. 

Outras tipologias também possuem potencial semelhante de incômodo e risco à 
saúde, no entanto são mais facilmente controláveis, geralmente coletadas mediante 
entrega direta como os resíduos de serviços de saúde. Tal relação, estabelecida no 
ato da oferta do resíduo ao sistema de coleta e transporte, demanda regras que 
determinem as responsabilidades do gerador, conforme especificação apresentada no 
quadro a seguir: 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
  

  

326 

QUADRO 5.14.3-1: OFERTA DE RESÍDUOS EM FUNÇÃO DA TIPOLOGIA 

TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL DE OFERTA 

RSU 

Doméstica 
úmida 

Munícipe Pequeno 
Sacos plásticos de boa 

resistência 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 

horários de coleta de RSU 

Varrição Munícipe / serviço de varrição - 

MUNÍCIPE: Papeleiras plásticas 
disponibilizadas em áreas 

públicas 

GARI DE VARRIÇÃO: resíduos 
de varrição somados aos 

resíduos acondicionados em 
papeleiras devem ser 
ensacados em sacos 

personalizados 

Sacos plásticos devem ser 
deixados em logradouros 

públicos 

Doméstica 
seca 

Munícipe Pequeno 
Sacos plásticos de boa 

resistência, preferencialmente 
transparentes 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 
horários de coleta seletiva ou 

entrega direta aos garis de 
coleta seletiva municipais 

RCS 

Úmida 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Pequeno 

Sacos plásticos de boa 
resistência 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 

horários de coleta de RSU 

Úmida 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Grande 

Contêineres plásticos munidos 
de sacos plásticos 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 

específicos 

Seca 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Pequeno 

Sacos plásticos de boa 
resistência, preferencialmente 

transparentes 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 
horários de coleta seletiva ou 

entrega direta aos garis de 
coleta seletiva municipais 

Seca 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 
Grande Contêineres plásticos, 

caçambas metálicas ou sacos 
Entrega direta aos garis de 

coleta seletiva ou entrega para 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL DE OFERTA 

de boa resistência, 
preferencialmente 

transparentes 

empresa de coleta e transporte 
de resíduos de grandes 

geradores 

RASP 

Doméstica 
úmida 

Munícipe Pequeno 
Sacos plásticos de boa 

resistência 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 

horários de coleta de RSU 

Doméstica 
seca 

Munícipe Pequeno 
Sacos plásticos de boa 

resistência 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 
horários de coleta seletiva ou 

entrega direta aos garis de 
coleta seletiva municipais 

Especial 
(embalagens 

de agrotóxicos) 
Agricultores autônomos ou empresários 

Pequeno e 
Grande 

- 
Entrega direta nos pontos de 

revenda de agrotóxicos 

RInd 

Comum úmida Estabelecimentos industriais Pequeno 
Sacos plásticos de boa 

resistência 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 

horários de coleta de RSU 

Comum úmida Estabelecimentos industriais Grande 
Contêineres plásticos munidos 

de sacos plásticos 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 

específicos 

Comum seca Estabelecimentos industriais 
Pequeno e 

Grande 
Variada 

Pequenos: oferta em logradouro 
público nos dias de coleta 

seletiva; 

Grandes: entrega direta aos 
garis de coleta seletiva 

(convênio com a PMVR) ou 
entrega para empresa de coleta 

e transporte de resíduos de 
grandes geradores 

Especial Estabelecimentos industriais Grande 
Variada em função da 

característica do resíduo 
Entrega direta à empresa 

contratada, em dias e horários 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL DE OFERTA 

específicos 

RSS 

Comum úmida 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Pequeno 

Sacos plásticos de boa 
resistência 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 

horários de coleta de RSU 

Comum úmida 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Grande 

Contêineres plásticos munidos 
de sacos plásticos 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 

específicos 

Comum seca 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Pequeno 

Sacos plásticos de boa 
resistência, preferencialmente 

transparentes 

Logradouros públicos, 
preferencialmente próximo dos 
horários de coleta seletiva ou 

entrega direta aos garis de 
coleta seletiva 

Comum seca 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Grande 

Contêineres plásticos, 
caçambas metálicas ou sacos 
plásticos de boa resistência, 

preferencialmente 
transparentes 

Pequenos: oferta em logradouro 
público nos dias de coleta 

seletiva; 

Grandes: entrega direta aos 
garis de coleta seletiva 

(convênio com a PMVR) ou 
entrega para empresa de coleta 

e transporte de resíduos de 
grandes geradores 

Especial 
Estabelecimentos de atenção à saúde 

humana e animal 
Pequenos e 

Grandes 

Contêineres plásticos de cor 
branca munidos de sacos 
plásticos brancos, de cor 
leitosa, com a inscrição 
INFECTANTE no corpo 

Opção 1: entrega ao sistema 
municipal de coleta e 

tratamento de RSS mediante 
remuneração; 

Opção 2: entrega a empresa 
contratada especializada em 

coleta, para encaminhamento a 
sistema de tratamento 

especializado 

RST Comum úmida Terminal Rodoviário Grande Contêineres plásticos munidos TERMINAIS PRIVADOS OU 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL DE OFERTA 

de sacos plásticos SOB CONCESSÃO: Entrega 
direta a empresa contratada, 

em dias e horários específicos. 

 TERMINAIS SOB 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL: entrega direta ao 
sistema municipal de limpeza 
urbana nos dias e horários de 

coleta 

Comum seca Terminal Rodoviário Grande 
Contêineres plásticos munidos 

de sacos plásticos 

TERMINAIS PRIVADOS OU 
SOB CONCESSÃO: Entrega 
direta a empresa contratada, 

em dias e horários específicos, 
ou ao sistema municipal de 
coleta seletiva (mediante 
convênio com a PMVR) 

TERMINAIS SOB 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL: entrega direta ao 
sistema municipal de coleta 

seletiva nos dias e horários de 
coleta 

Especial Terminal Rodoviário Grande 
Variada em função da 

característica do resíduo gerado 

Entrega direta à empresa 
contratada especializada em 

transporte de resíduos 
especiais, em dias e horários 

específicos 

RCC 

Classes B, C e 
D 

Munícipe e mercado da construção civil 
Pequeno e 

Grande 
Caçambas metálicas 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 
específicos/ Entrega direta nas 
áreas de triagem e transbordo 

Classe A Mercado da construção civil Grande - Entrega direta em área de bota 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL DE OFERTA 

(material de 
bota fora) 

fora licenciadas e com 
autorização do proprietário da 

área 

VOLUMOSOS 

- Munícipe e Pessoas Jurídicas Pequeno Variada 

Entrega direta ao serviço de 
coleta de resíduos volumosos 

do município/ Entrega direta nas 
áreas de triagem e transbordo 

- Pessoas jurídicas Grande Variada 
Entrega direta à empresa 

contratada, em dias e horários 
específicos 

PODAS, ROÇADAS E 
GALHADAS 

- Serviço de Parques e Jardins - 

Os resíduos de roçada devem 
ser ensacados em sacos 

plásticos personalizados. Os 
resíduos de podas e galhadas 

são transportados à granel 
diretamente nos veículos de 

transporte 

Os sacos plásticos devem ser 
disponibilizados em logradouro 

público. Os demais resíduos 
devem ser transportados em 

veículos próprios do serviço de 
parques e jardins  

RSB 
Lodo 

desidratado 
Serviços de Saneamento (tratamento de 

água e tratamento de esgotos) 
Grande Variada em função do volume 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 

específicos 

RMin - Estabelecimentos industriais/mineração Grande 
Variada em função da 

característica do resíduo gerado 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 

específicos 

ÓLEOS VEGETAIS 

- Munícipe/Prestação de serviços Pequeno 
Recipientes plásticos estanques 

e lacrados 
Entrega direta aos garis de 
coleta seletiva municipais 

- Indústrias/Prestação de serviços Grande 
Recipientes plásticos estanques 

e lacrados 

Entrega direta aos garis de 
coleta seletiva municipais 

(mediante convênio) ou entrega 
à empresa contratada para 

tratamento/reaproveitamento 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL DE OFERTA 

ELETROELETRÔNICOS 

Linha Branca 

Linha Marrom 

Linha Azul 

Linha Verde 

Munícipe e estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviços 

Pequeno Variada 

LINHA BRANCA - Entrega 
direta ao serviço de coleta de 

resíduos volumosos do 
município/ Entrega direta nas 
áreas de triagem e transbordo 

LINHAS MARROM, AZUL E 
VERDE - Entrega direta aos 

garis de coleta seletiva 
municipais (enquanto não há 

acordo setorial) 

Linha Branca 

Linha Marrom 

Linha Azul 

Linha Verde 

Estabelecimentos comerciais e 
prestadores de 

serviços/Industriais/Governamentais 
Grande Variada 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 

específicos 

PILHAS E BATERIAS 

- 
Munícipe e estabelecimentos comerciais 

e prestadores de serviços 
Pequeno Variada 

Entrega em pontos de descarte 
nas lojas revendedoras 

- 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de 
serviços/Industriais/Governamentais 

Grande 
Caixas de madeira/Contêineres 

plásticos 

Entrega direta à empresa 
contratada, em dias e horários 

específicos 

PNEUMÁTICOS 

- Munícipe Pequeno - 
Entrega ao revendedor de 

pneus no ato da troca 

- 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de 
serviços/Industriais/Governamentais 

Grande - 
Entrega ao sistema de 

transporte ou ponto de entrega 
da Reciclanip 

ÓLEO LUBRIFICANTE 
USADO OU 

CONTAMINADO 

- 
Estabelecimentos comerciais e 

prestadores de 
serviços/Industriais/Governamentais 

Grande 
Recipientes plásticos estanques 

e lacrados 
Entrega ao sistema de 

transporte do Sindirrefino 

LÃMPADAS - Órgãos de governo e munícipe 
Pequeno e 

Grande 
Caixas de papelão ou de 

madeira 
Entrega direta ao serviço de 

coleta de lâmpadas do 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO PERFIL DO GERADOR  
CATEGORIA 

DO 
GERADOR 

FORMA DE 
ACONDICIONAMENTO 

LOCAL DE OFERTA 

município (até conclusão do 
acordo setorial) 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos; RCS – Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços; RASP – Resíduos Agrossilvopastoris; RInd – Resíduos Industriais; RSS – 
Resíduos de Serviços de Saúde; RST – Resíduos Sólidos de Transporte; RCC – Resíduos da Construção Civil; RSB – Resíduos de Saneamento Básico; RMin – Resíduos de Mineração 

 

Eletroeletrônicos Linha Branca: refrigeradores, fogões, lavadoras de roupas e condicionadores de ar; 

Eletroeletrônicos Linha Marrom: televisores de tubo/LCD/plasma, monitores, aparelhos de DVD/VHS, produtos de áudio, câmeras e filmadoras; 

Eletroeletrônicos Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, fornos elétricos e furadeiras; 

Eletroeletrônicos Linha Verde: computadores desktop, computadores notebook, impressoras, celulares, monitores de computador.
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5.14.4 Proposição de responsabilidades quanto à gestão dos resíduos 

A gestão dos resíduos gerados por qualquer municipalidade deve ser encarado como 
um dever de todos, onde cada ator tem a sua responsabilidade em uma ou mais 
etapas do processo de gestão dos resíduos, desde a sua geração até o destino final. 

Atualmente, a responsabilidade pela gestão de quase a totalidade dos resíduos 
gerados no município de Volta Redonda é da Prefeitura Municipal, através da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), em um sistema que opera, 
inclusive, sem remuneração pelos serviços prestados, contrariando o que determina a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos que estabelece, em seu artigo 6º: 

“X - regularidade, continuidade, funcionalidade e 
universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de 
mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a 
recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma 
de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, 
observada a Lei nº 11.445, de 2007.” 

Desta forma, sugere-se a seguinte matriz de responsabilidades quanto à gestão dos 
resíduos no município de Volta Redonda, os resíduos de logística reversa obrigatória, 
dos quais 4 (quatro) tipologias, de um total de 6 (seis), já possuem acordos firmados 
estabelecendo regras para o retorno dos produtos aos fabricantes. 
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QUADRO 5.14.4-1: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO DE RESÍDUOS NO ÂMBITO MUNICIPAL 

TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO 
PERFIL DO 
GERADOR 

CATEGORIA 
DE 

GERADOR 

RESPONSABILIDADE 
PELA GESTÃO 

REMUNERAÇÃO 
DO SISTEMA 
MUNICIPAL 

OBSERVAÇÕES 

RSU 

Doméstica 
Úmida e 

Seca 
Munícipe Pequeno PMVR 

Taxa de manejo de 
resíduos 

- 

Varrição 
Munícipe / serviço de 

varrição 
- PMVR 

Taxa de manejo de 
resíduos 

- 

RCS 

Seca e 
Úmida 

Estabelecimentos 
comerciais e 

prestadores de 
serviços 

Pequeno PMVR 
Taxa de manejo de 

resíduos 
- 

Seca e 
Úmida 

Estabelecimentos 
comerciais e 

prestadores de 
serviços 

Grande Gerador - 
O município pode firmar 

convênio para coleta 
dos resíduos secos 

RASP 
Seca e 
Úmida 

Munícipe Pequeno PMVR 
Taxa de manejo de 

resíduos 
- 

RInd 

Comum 
Seca e 
Úmida 

Estabelecimentos 
industriais/mineração 

Pequeno PMVR 
Taxa de manejo de 

resíduos 
- 

Comum 
Seca e 
Úmida 

Estabelecimentos 
industriais/mineração 

Grande Gerador - 
O município pode firmar 

convênio para coleta 
dos resíduos secos 

Especial 
Estabelecimentos 

industriais/mineração 
Pequeno e 

Grande 
Gerador -  

RSS 

Comum 
Seca e 
Úmida 

Estabelecimentos de 
atenção à saúde 
humana e animal 

Pequeno PMVR 
Taxa de manejo de 

resíduos 
- 

Comum 
Seca e 
Úmida 

Estabelecimentos de 
atenção à saúde 
humana e animal 

Grande Gerador - 
O município pode firmar 

convênio para coleta 
dos resíduos secos 

Especial Estabelecimentos de 
atenção à saúde 

Pequeno e Gerador - O município pode 
prestar o serviço de 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO 
PERFIL DO 
GERADOR 

CATEGORIA 
DE 

GERADOR 

RESPONSABILIDADE 
PELA GESTÃO 

REMUNERAÇÃO 
DO SISTEMA 
MUNICIPAL 

OBSERVAÇÕES 

humana e animal Grande coleta e tratamento 
mediante cobrança de 

valor de marcado 

RST 

Comum 
Seca e 
Úmida Terminal Rodoviário Grande Gerador/PMVR - 

O município é 
responsável pela 

operação do terminal 
Especial 

RCC 

- Munícipe  Pequeno PMVR 
Taxa de manejo de 

resíduos 

O município pode 
proceder com a coleta 
de pequenos volumes 
mediante solicitação 

- 
Mercado da 

construção civil 
Grande Gerador 

Taxa para 
beneficiamento e 
destino final de 

rejeitos 

O município disponibiliza 
PEVs e ATTs para 

disposição dos resíduos 
e, mediante contrato, 

cobra valor de marcado 
para fins de 

remuneração do sistema 

VOLUMOSOS - - - PMVR 
Taxa de manejo de 

resíduos 

A taxa de coleta de 
resíduos já possui 

previsão para remoção 
de volumosos 

abandonados. O 
município também pode 

recolher mediante 
solicitação 

PODAS, ROÇADAS E 
GALHADAS 

- 

Órgãos de governo 
responsáveis pela 

manutenção de áreas 
verdes 

- PMVR 
Taxa de coleta de 

resíduos 
- 

RSB - 

Serviços de 
Saneamento 

(tratamento de água e 
tratamento de esgotos) 

Grande Gerador - - 
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TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

FRAÇÃO 
PERFIL DO 
GERADOR 

CATEGORIA 
DE 

GERADOR 

RESPONSABILIDADE 
PELA GESTÃO 

REMUNERAÇÃO 
DO SISTEMA 
MUNICIPAL 

OBSERVAÇÕES 

RMin - 
Setor de Mineração e 

Siderurgia 
Grande Gerador - - 

ÓLEOS VEGETAIS 

- Munícipe Pequeno PMVR 
Taxa de coleta de 

resíduos 
- 

 
Indústrias/Prestação 

de serviços 
Grande Gerador - - 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos; RCS – Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços; RASP – Resíduos Agrossilvopastoris; RInd – Resíduos Industriais; RSS – 
Resíduos de Serviços de Saúde; RST – Resíduos Sólidos de Transporte; RCC – Resíduos da Construção Civil; RSB – Resíduos de Saneamento Básico; RMin – Resíduos de Mineração
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QUADRO 5.14.4-2: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO DE RESÍDUOS NO ÂMBITO DA LOGÍSTICA REVERSA (ART. 33 DA PNRS) 

TIPOLOGIA DE 
RESÍDUOS 

POSSUI ACORDO 
SETORIAL OU 

SIMILAR? 

ÓRGÃO QUE 
REPRESENTA O 

SETOR 

RESPONSABILIDADE 
PELA GESTÃO 

RESPONSABILIDADE 
MUNICIPAL 

EMBALAGENS DE 
AGROTÓXICOS 

SIM 
Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens 
(InpEV) 

Fabricante 

Firmar convênio com o órgão de 
representação para implantação de 

sistema de logística reversa de 
embalagens de agrotóxicos 

PILHAS E BATERIAS SIM 
Associação Brasileira da 
Indústria Eletroeletrônica 

(ABINEE) 
Fabricante 

Firmar convênio com o órgão de 
representação para implantação de 

sistema de logística reversa de pilhas 
e baterias 

PNEUMÁTICOS SIM RECICLANIP Fabricante 

Firmar convênio com o órgão de 
representação para implantação de 

sistema de logística reversa de 
pneumáticos 

ÓLEO LUBRIFICANTE 
USADO OU 

CONTAMINADO 

SIM SINDIRREFINO Fabricante 

Firmar convênio com o órgão de 
representação para formalização de 
sistema de logística reversa de óleos 
lubrificantes usados ou contaminados 

LÃMPADAS 
NÃO  

(minuta em fase de consulta 
pública) 

A ser criado após aprovação 
final do acordo setorial 

- 

Continuar encaminhando para 
descontaminação lâmpadas 

coletadas. Acompanhar tramitação 
do acordo setorial e estabelecer 

convênio com o órgão de 
representação quando o acordo for 

aprovado 

ELETROELETRÔNICOS 
NÃO  

(minuta em fase de discussão) 

Associação Brasileira da 
Indústria Eletroeletrônica 

(ABINEE) 
- 

Buscar caminhos para a destinação 
final de resíduos eletroeletrônicos, 
com preferência para a reciclagem 

de componentes 
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5.15 INDICAÇÃO DE METAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, COM FOCO NA REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO, COLETA SELETIVA E 

RECICLAGEM 

Conforme abordado no Capítulo 6 – Projeção de Demandas, o crescimento 
populacional de Volta Redonda, associado à elevação dos padrões de renda, 
impulsionou a geração de resíduos na última década, cuja extrapolação, em um 
cenário tendencial, é de crescimento contínuo os índices de geração per capita. A 
tendência é haver uma estabilização dos índices de geração em um dado momento 
futuro, o qual não é possível mensurar. A consequência mais provável é o município 
consumir cada vez mais recursos públicos em tratamento e destinação de resíduos, 
grande parte deles constituído de materiais que poderiam, de alguma forma, ser 
reciclados, beneficiados ou compostados, gerando receita e minimizando o aporte de 
resíduos em aterro sanitário. A meta principal a ser observada é a RECUPERAÇÃO 
DE MATERIAIS como ação principal do sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos.  

Recuperar materiais da massa de resíduos, em termos práticos, produz as seguintes 
consequências: 

 
FIGURA 5.15-1: CONSEQUÊNCIAS ESPERADAS CONSIDERANDO A RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS COMO 

PONTO FOCAL 

RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS 

Redução dos 
custos de coleta 

convencional 

Aproveitamento 
de materiais 
para uso na 
manutenção 

urbana 

Aumento da 
vida útil dos 

aterros 
sanitários 

Geração de 
emprego e 

renda através 
da 

potencialização 
do mercado de 

recicláveis 
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Desta forma, o estabelecimento de metas para o sistema de coleta seletiva e 
reciclagem terá como ponto central a recuperação de materiais. Considerando o 
histórico de desenvolvimento urbano e político do município de Volta Redonda, existe 
grande potencial para que as metas a serem estabelecidas sejam alcançadas no 
período de vigência do PMGIRS, segundo as etapas do horizonte temporal, a saber: 

 
FIGURA 5.15-2: HORIZONTE TEMPORAL PARA ATENDIMENTO DAS METAS 

Desta forma, as metas referentes ao sistema de coleta seletiva e reciclagem serão as 
seguintes: 

METAS PARA 
ATENDIMENTO 

IMEDIATO 

2015 - 2017 

METAS DE 
CURTO PRAZO 

2018 - 2021 

METAS DE 
MÉDIO PRAZO 

2022 - 2026 

METAS DE 
LONGO PRAZO 

2027 - 2034  
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QUADRO 5.15-1: METAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

METAS OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

META 1 
Estabelecimento da Política Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos 

 Viabilização, em bases legais, da reorganização 
do sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

IMEDIATO 

META 2 
Implantar sistema de cobrança de taxa de manejo de 

resíduos 
 Sustentabilidade econômica do sistema. IMEDIATO 

META 3 Criar a figura legal do “Grande Gerador” 

 Redução de custos com o sistema de limpeza 
urbana; 

 Cadastrar e controlar empresas privadas de 
coleta e transporte de resíduos. 

IMEDIATO 

META 4 Replanejar sistema de coleta seletiva 

 Incremento no volume de materiais coletados; 
 Redução nos custos de coleta por tonelada de 

material coletado; 
 Expansão da abrangência do sistema: indústrias, 

comércio, unidades hospitalares; 
 Estabelecimento de parcerias com a indústria da 

reciclagem. 

IMEDIATO 

META 5 
Implantar e operar sistema de compostagem de 

matéria orgânica, com meta de compostagem de 5% 
da matéria orgânica coletada 

 Formar conhecimento sobre o assunto; 
 Formar mão de obra; 
 Produzir composto orgânico em caráter 

experimental e promover as análises de qualidade 
necessárias. 

IMEDIATO 

META 6 
Ampliar sistema de compostagem de resíduos de 
podas e galhadas, com meta de compostagem de 

20% dos resíduos produzidos 

 Melhorar sistema existente; 
 Criar estrutura adequada; 
 Analisar composto produzido. 

CURTO PRAZO 

META 7 
Contratar empresa licenciada de tratamento de RCC 

e suspender atividades da área de bota fora 
municipal 

 Encaminhar o RCC para beneficiamento 
licenciado; 

 Parar avanço do impacto ambiental causado pela 
área de bota fora municipal. 

IMEDIATO 

META 8 Elaborar estudo para recuperação da área de bota 
 Contratar empresa especializada para elaboração 

de projeto e posterior acompanhamento de obras 
CURTO PRAZO 
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METAS OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

fora municipal de recuperação ambiental da área de bota fora 
municipal, e eventual adequação para outra 
atividade relacionada a resíduos. 

META 9 
Reorganização e potencialização das cooperativas 

existentes  

 Aumento da taxa de recuperação de materiais 
recicláveis; 

 Aumento dos ganhos com a comercialização dos 
materiais recicláveis. 

CURTO PRAZO 

META 10 
Intensificação dos programas de comunicação social 

e educação ambiental 

 Aumento da taxa de adesão do munícipe ao 
programa de coleta seletiva; 

 Melhora da qualidade dos materiais recicláveis 
ofertados; 

 Direcionamento a outros públicos além do 
munícipe: indústria, comércio e unidades 
hospitalares. 

CURTO PRAZO 

META 11 
Operar sistema de compostagem de matéria 

orgânica, com meta de compostagem de 20% da 
matéria orgânica coletada 

 Produzir composto orgânico e reduzir o envio de 
resíduos para aterro sanitário. 

CURTO PRAZO 

META 12 
Operar sistema de compostagem de resíduos de 
podas e galhadas, com meta de compostagem de 

50% dos resíduos produzidos 

 Produzir composto orgânico e reduzir o envio de 
resíduos para aterro sanitário ou áreas de bota 
fora. 

LONGO PRAZO 

META 13 
Fixar convênios com representações do setor de 

logística reversa com acordos setoriais aprovados 
 Oficializar e intensificar a logística reversa 

obrigatória no município. 
CURTO PRAZO 

META 14 
Implantar sistema municipal de informações sobre 

resíduos 
 Melhor controle do sistema. CURTO PRAZO 

META 15 
Alcançar 20% de recuperação de materiais 

recicláveis triados sobre o potencial de geração 

 Redução dos custos com disposição final de 
resíduos em aterros sanitários; 

 Geração de emprego e renda para profissionais 
da reciclagem. 

CURTO PRAZO 

META 16 
Implantar Postos de Entrega Voluntária (PEVs) para 
RCCs e resíduos volumosos de pequenos geradores 

 Criar alternativa para que o pequeno gerador não 
abandone o RCC e resíduos volumosos em vias e 

CURTO PRAZO 
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METAS OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

logradouros públicos 

META 17 
Alcançar 40% de recuperação de materiais 

recicláveis triados sobre o potencial de geração 

 Redução dos custos com disposição final de 
resíduos em aterros sanitários; 

 Geração de emprego e renda para profissionais 
da reciclagem. 

MÉDIO PRAZO 

META 18 
Alcançar compostagem de 30% da matéria orgânica 

coletada 

 Fomento ao mercado de produção de fertilizantes 
orgânicos; 

 Redução dos custos com destino final de 
resíduos. 

MÉDIO PRAZO 

META 19 
Alcançar compostagem de 100% dos resíduos de 

podas e galhadas urbanas 
 Redução dos custos com disposição final de 

resíduos em aterros sanitários. 
LONGO PRAZO 

META 20 
Cobrir 100% do território municipal com coleta 

seletiva 

 Elevação da geração de materiais recicláveis e 
potencialização das cooperativas; 

 Geração de emprego e renda para profissionais 
da reciclagem. 

IMEDIATO 

META 21 
Alcançar compostagem de 90% da matéria orgânica 

coletada 

 Fomento ao mercado de produção de fertilizantes 
orgânicos. 

 Redução dos custos com destino final de 
resíduos. 

LONGO PRAZO 

META 22 
Garantir encaminhamento de 100% do RCC para 

beneficiamento 

 Geração de emprego e renda; 
 Comercialização dos materiais recicláveis; 
 Valorização do produto através do processamento 

e produção de agregados. 

LONGO PRAZO 

META 23 
Criação da Empresa Municipal de Reciclagem e 

Compostagem 
 Centralização do sistema; 
 Profissionalização do setor. 

LONGO PRAZO 

META 24 
Encaminhamento, para aterro sanitário, apenas de 

rejeitos 

 Redução dos custos com destino final de 
resíduos; 

 Enquadramento legal segundo Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. 

LONGO PRAZO 

META 25 Iniciar sistema de coleta seletiva porta a porta por tipo  Dar maior eficiência ao sistema de triagem. MÉDIO PRAZO 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
  

  

343 

METAS OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

de matéria reciclável: papel, plástico, vidro, metal, 
outros 
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5.16 DESCRIÇÃO DAS FORMAS E DOS LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA 

COLETA SELETIVA E NA LOGÍSTICA REVERSA 

Para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, assim como reduzir 
os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo 
de vida dos produtos, a PNRS determinou que o gerenciamento e manejo dos 
resíduos sólidos municipais devem ser feitos de forma compartilhada entre o poder 
público, o setor empresarial e a coletividade. No município de Volta Redonda, os 
serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são de responsabilidade da 
administração pública, executados em grande parte através de contratos de 
terceirização, onde já possui um sistema de coleta seletiva ativo que busca recuperar 
materiais recicláveis da massa de resíduos gerada diariamente pelos munícipes. 

Esse processo de incentivo ao resgate de materiais reaproveitáveis e recicláveis é 
papel do poder público, que deve fomentar e priorizar a redução da geração, o 
reaproveitamento, a reciclagem, o tratamento e a disposição final adequada dos 
resíduos sólidos. Como forma de promover a responsabilidade compartilhada, deve-se 
organizar e conectar os sistemas de coleta seletiva e logística reversa já em operação 
no município, obedecendo as suas particularidades. Nesse sentido, a Prefeitura 
Municipal de Volta Redonda deve assumir o papel de facilitador no processo da 
responsabilidade compartilhada, orientando, mobilizando e provocando a participação 
de todos os responsáveis pela cadeia de geração.  

Os tópicos seguintes têm como objetivo apresentar as formas e os limites de 
participação do poder público local nos sistemas de coleta seletiva e logística reversa. 

5.16.1 Formas e limites de participação do município na coleta seletiva 

Atualmente o município de Volta Redonda opera um sistema de coleta seletiva 
exclusivamente porta a porta, com roteiros pré-determinados, unidades de frota 
específicas, dias e horários de coleta e encaminhamento do material coletado para 
cooperativas de triagem de materiais recicláveis que operam com o suporte 
econômico do município, cuja origem remonta de trabalhos sociais de resgate de 
pessoas em situação de rua e que viviam de catação informal para fins de 
subsistência.  

Como já abordado em capítulo anterior, o município deve expandir o sistema de coleta 
seletiva, melhorar sua eficiência e potencializar as cooperativas existentes, de forma a 
aumentar a taxa de recuperação de materiais recicláveis, que atualmente opera a 
níveis baixos. Reduzir o quantitativo de resíduos enviados para destino final em aterro 
sanitário é obrigação legal do município, cujos esforços a serem envidados para 
cumprir tal obrigação devem ser máximos, onde o ponto de partida é a mudança do 
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olhar do poder público sobre as cooperativas de triagem, que ainda são vistas apenas 
como um resultado positivo de projetos de ação social. 

Desta forma, preveem-se os seguintes limites de participação do município na coleta 
seletiva: 

 Promover a coleta seletiva de forma planejada e universalizada, utilizando as 
melhores técnicas disponíveis, dando ao cidadão alternativas para oferta de 
recicláveis; 

 Promover campanhas de conscientização dos munícipes, buscando maior 
adesão ao programa e melhor triagem dos materiais; 

 Potencializar as cooperativas de triagem de materiais recicláveis, provendo 
estrutura técnica, treinamento e ferramentas de controle aos gestores das 
cooperativas; 

 Auxiliar as cooperativas no recrutamento e treinamento dos profissionais que 
atuarão na triagem de materiais recicláveis, com temáticas de segurança do 
trabalho, saúde, meio ambiente e eficiência em recuperação de materiais; 

 Estabelecer canal direto de interlocução entre a prefeitura e as cooperativas; 
 Fiscalizar e controlar o sistema como um todo, com foco na máxima 

recuperação de materiais. Coleta e triagem devem estar em equilíbrio, onde a 
deficiência de um será a deficiência do outro; 

 Estabelecer acordos e convênios para recebimento de materiais recicláveis 
com origem nos setores de prestação de serviços e industrial; 

 Estabelecer convênios com o setor privado para apoio ao programa de coleta 
seletiva; 

 Buscar fontes de financiamento para investimentos no setor. 
 Atrair para o município indústrias de transformação que utilizem materiais 

recicláveis como matéria prima. 

5.16.2 Formas e limites de participação do município na logística reversa 

Para efetivar a logística reversa obrigatória, deve-se levar em consideração o “ciclo de 
vida” dos produtos, o qual não se encerra no cliente. Por isso quando estes produtos 
se tornam obsoletos, danificados, ou não funcionam, devem retornar ao seu ponto de 
origem para serem adequadamente descartados, reparados ou reaproveitados. 

O poder público municipal deverá firmar termos de compromisso com os distribuidores 
e comerciantes, fabricantes e importadores locais, visando a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Estes entes são obrigados a estruturar 
e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 
uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos (Art. 33; Lei Nº 12.305/2010). 

Todos os comerciantes, distribuidores, fabricantes ou importadores de produtos com 
logística reversa obrigatória com atividades no município deverão receber os produtos 
comercializados após o consumo, sem distinção do porte do seu empreendimento. 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
  

346 

Entretanto, sugere-se que os estabelecimentos de maior porte, definidos como 
aqueles que exercem influência comercial e social além dos limites do bairro ou setor 
onde estão instalados, que comercializarem produtos com logística reversa obrigatória 
deverão disponibilizar em seus estabelecimentos Pontos de Entrega Voluntária – 
PEVs - apropriados para receber de volta estes resíduos após consumo pela 
comunidade. O transporte deverá ser feito pelo distribuidor ou comerciante, até o 
fabricante ou importador, que terá a responsabilidade de fazer o tratamento e a 
destinação final ambientalmente adequada desses resíduos. A Prefeitura Municipal de 
Volta Redonda poderá subsidiar a instalação destes PEVs, desde que juntos sejam 
recebidos também os resíduos sólidos secos (recicláveis) e que estes produtos sejam 
doados às cooperativas de triagem de materiais recicláveis. Para isso, deve ser 
celebrado termo de compromisso entre as partes envolvidas. A manutenção destes 
PEVs deverá ficar por conta do estabelecimento onde serão instalados. Sempre que o 
poder público exercer atividades de responsabilidade dos comerciantes, distribuidores, 
fabricantes ou importadores dos produtos com logística reversa obrigatória deverá ser 
devidamente remunerado por isso (Art.33, §7; Lei Nº 12.305/2010). 

Ressalta-se que todos os participantes dos sistemas de logística reversa, com 
exceção dos consumidores, deverão fornecer informações atualizadas e completas 
sobre a realização das ações sob sua responsabilidade. Além disso, essas 
informações deverão fazer parte do Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos 
Sólidos. 

5.17 PROPOSTA DE MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O CONTROLE E A 

FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PLANOS DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DOS SERVIÇOS DE LOGÍSTICA REVERSA 

PREVISTOS 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos já são utilizados por diversas 
municipalidades como ferramenta que auxilia o poder público na fiscalização e 
controle dos resíduos que são de responsabilidade do próprio gerador. Basicamente 
consistem em documentos técnicos com assunções de responsabilidades por parte 
dos geradores em relação ao manejo e destinação final dos resíduos gerados. 

Os planos de gerenciamento de resíduos são previstos pela Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), mas já consistiam de demandas legais antes da 
promulgação da PNRS, cuja obrigação pela elaboração é exclusiva dos geradores. 

Segundo o art. 20 da PNRS, estão sujeitas à elaboração de planos de gerenciamento 
de resíduos as seguintes categorias de geradores: 

 Empresas ou órgãos de saneamento básico; 
 Indústrias; 
 Estabelecimentos de atenção à saúde humana e animal; 
 Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  
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a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por 
sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 
resíduos domiciliares pelo poder público municipal. 

 Empresas de construção civil; 
 Portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira; 
 Atividades agrossilvopastoris.  

Desta forma, o município de Volta Redonda, para fins de controle do manejo dos 
resíduos gerados em território municipal, deve tornar exigência a elaboração dos 
seguintes planos: 

QUADRO 5.17-1: PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

PLANO DESCRIÇÃO GERADORES 

Plano de Manejo Interno de 
Resíduos Sólidos (PMIRS) 

Plano que tem por objetivo 
apresentar a metodologia de 
coleta, acondicionamento, 

movimentação interna, 
armazenamento temporário e 
oferta para destino final dos 

resíduos gerados. 

Empreendimentos comerciais e 
residenciais; indústrias; terminais 

rodoviários e ferroviários 

Plano de Gestão de 
Resíduos da Construção 

Civil (PGRCC) 

Demanda legal estabelecido pela 
Resolução nº 307/2002 do 

CONAMA com o propósito de 
apresentar a metodologia de 
manejo e destino final dos 

resíduos da construção civil. 

Novos empreendimentos do 
mercado de construção civil; 
grandes reformas, obras de 

terraplanagem, obras públicas 

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) 

Demanda legal da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, 
através da Resolução RDC nº 

306/04 da ANVISA, que 
estabelece as obrigações do 
gerador quanto ao manejo de 
RSS, desde a geração até o 

destino final. 

Estabelecimentos de atenção à 
saúde humana e animal 

O acompanhamento, controle e fiscalização da implantação e operacionalização dos 
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e do sistema de Logística Reversa que 
devem ser implementados pelos geradores de resíduos, conforme quadro anterior, 
pode ser realizado pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através da análise de 
ações e indicadores, onde cita-se:  

 Levantamento estimado de resíduos sujeitos a planos de gerenciamento e 
sistema de logística reversa gerada no município;  

 Levantamento dos geradores sujeitos a planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos e ao estabelecimento de sistemas de logística reversa, contendo: 
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a) Identificação do gerador: razão social, CNPJ, descrição da atividade, 
responsável legal, etc; 

b) Identificação dos resíduos gerados: resíduo, classificação, 
acondicionamento/armazenagem, frequência de geração, etc; 

c) Plano de movimentação dos resíduos: tipo de resíduo, quantidade, 
local de estocagem temporário (se for o caso), transporte a ser utilizado, 
destinação final, etc; 

d) Indicador de coleta: relação entre quantidade de material coletado e a 
quantidade material gerado; 

e) Indicador de rejeito: relação entre o rejeito acumulado e o material 
recebido para tratamento. 

 Cadastro das empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, 
transporte ou destinação final dos resíduos sólidos, exigindo a documentação 
ambiental necessária; 

 Implantar controle de pesagem diária dos resíduos que chegam às 
cooperativas de triagem de materiais recicláveis; 

 Instalar grupos de trabalhos permanentes para acompanhamento sistemático 
das ações, projetos, regulamentações na área de resíduos; 

 Criar parcerias com comerciantes e fabricantes dos resíduos especiais, 
podendo inclusive conciliar com os parceiros os pontos de devolução, 
divulgação, etc, a fim de que, de forma integrada, o controle possa ser 
realizado por todos os envolvidos; 

 Criar parcerias com sindicatos ou outros grupos representativos, a fim de que o 
controle e fiscalização sejam realizados de forma integrada.  

O artigo 30 da Constituição Federal determina que os municípios devem legislar sobre 
assuntos de interesse local, onde discutir os princípios da fiscalização traz à tona os 
princípios de licenciamento ambiental. De certa forma o licenciamento ambiental é o 
braço preventivo do poder público. À medida que o universo do licenciamento torna-se 
mais amplo é de se esperar que as ações de fiscalização corretiva sejam reduzidas. 
Assim, fortalecer as ações de licenciamento ambiental no município de Volta Redonda 
é, de certa forma, fortalecer o monitoramento e controle ambiental na origem da 
atividade geradora de resíduos. 

Por definição, conforme a Resolução nº 237/97 do CONAMA, o Licenciamento 
Ambiental é o “procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e 
atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação 
ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso”. 
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Desta maneira, essas ações técnico-administrativas demonstram o pleno atendimento 
à Constituição Federal e aos demais dispositivos legais permitindo assim, de uma 
forma geral, o controle das atividades licenciadas e mais especificamente, no tocante 
ao presente plano, o monitoramento quantitativo e qualitativo dos resíduos gerados. 
Esse monitoramento, na medida em que se desenvolve, permite que o município 
aprimore os estudos voltados às políticas públicas de educação, orientação visando à 
redução de geração de resíduos e a reutilização, reaproveitamento ou reciclagem dos 
mesmos. 

5.18 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE REAPROVEITAMENTO, RECICLAGEM E 

TRATAMENTO DOS DIVERSOS TIPOS DE RESÍDUOS 

Historicamente a relação entre as pessoas e os resíduos sempre foi de simples 
descarte. A valorização dos resíduos é algo ainda muito recente e durante décadas 
legado apenas a uma parcela marginalizada da população que vivia de uma catação 
desorganizada para fins exclusivos de subsistência. Com o passar do tempo, utilizar 
materiais reciclados se tornou marketing positivo para diversas empresas, momento 
em que o mercado de recicláveis muda de patamar, se profissionaliza e se torna um 
negócio lucrativo. Os gestores públicos começam a enxergar a necessidade da 
implementação de programas de reciclagem, onde diversas experiências, muitas delas 
sem sucesso, foram vivenciadas pelas municipalidades, cujo ponto de equilíbrio e 
maturação é a ideia da coleta seletiva direto na fonte geradora, seja em pontos de 
entrega voluntária, seja porta a porta. Recuperar materiais recicláveis da massa total 
de resíduos não é mais uma prática entendida como eficiente, pois, além de ser 
custosa, produz materiais recicláveis de baixo valor agregado. 

Mas, mesmo com o amadurecimento dos gestores públicos nesse aspecto, ainda são 
poucos os municípios brasileiros que implementaram e deram continuidade a 
programas de coleta seletiva, e mesmo aqueles que avançaram nesse sistema, 
legaram a triagem a antigos catadores de rua ou de vazadouros, organizados 
precariamente, que continuaram triando materiais para fins de subsistência no âmbito 
de um programa com foco apenas social. 

Mesmo organizados, os catadores deparam-se ainda com um ambiente de trabalho 
repleto de dificuldades. Estas são somadas com a falta de experiência para trabalhar 
em grupo, no gerenciamento e controle da produção em larga escala, inabilidade 
técnica em processar e agregar valor aos materiais e na expansão e diversificação dos 
seus produtos. Potencializadas, acabam restringindo a atuação e impedindo o 
aumento da renda, impulsionado-os para o mercado informal, e suas vendas restritas 
aos atravessadores. Estas condições contribuem para o não aproveitamento das 
potencialidades e riquezas contidas nos resíduos sólidos urbanos. Hoje, o 
beneficiamento e as comercializações dos materiais realizados pelos catadores 
restringem-se à separação dos materiais, reduzindo a margem de ganho e incremento 
no processo e produtos oriundos da atividade. 
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A necessidade que se apresenta de potencializar o sistema de triagem, agregar valor 
aos materiais e estabelecer uma linha de comercialização que pague o valor justo dos 
materiais separados, gerando emprego e renda a diversos trabalhadores é o princípio 
para a criação de um sistema de triagem que seja efetivamente parte do sistema de 
limpeza urbana, onde propõe-se a adoção dos seguintes mecanismos: 

 Identificar oportunidades relativas à comercialização (compradores, novos 
mercados, programas de governo e agregação de valor aos produtos); 

 Promover a expansão da atividade para outros Municípios ou localidades, se 
possível via consorciamento intermunicipal específico; 

 Auxiliar no processo de fortalecimento da organização social; 
 Incentivar a aquisição de equipamentos e venda de material em conjunto; 
 Buscar soluções, por meio de parcerias, para a assistência técnica; 
 Identificar demandas de crédito não atendidas; 
 Identificar potenciais parcerias com o setor privado e instituições financeiras. 

O município de Volta Redonda já possui um sistema de triagem através de 3 
cooperativas que recebem subsídios para a sua operação. No entanto, aplica-se 
grande esforço para comercialização do material a preços baixos, uma vez que a 
presença dos atravessadores é que garante o negócio e a regularidade de 
recebimentos.  

São diversas as oportunidades de negócios envolvendo a reciclagem e o 
reaproveitamento de resíduos. A escala do negócio determinará melhores ganhos e 
maior possibilidade de sucesso. Pela experiência, quanto menor forem as 
cooperativas, por exemplo, maior é a presença do atravessador e menores são os 
ganhos dos cooperativados. Além disso, agregar atividades traz segurança ao 
negócio, pois diversifica os ganhos. Vê-se, com isso, a oportunidade da Prefeitura 
Municipal de Volta Redonda captar recursos federais e estaduais para investimento 
em um negócio que viabilizará enviar apenas rejeitos ao aterro sanitário, onde prevê-
se a possibilidade de criação de uma Empresa Municipal de Reciclagem e 
Compostagem de Resíduos de Volta Redonda, agregando as seguintes atividades: 

 Triagem semi mecanizada de resíduos secos oriundos da coleta seletiva; 
 Triagem semi mecanizada de resíduos potencialmente recicláveis oriundo da 

indústria e prestação de serviços; 
 Beneficiamento de RCC diretamente nas Áreas de Triagem e Transbordo, e a 

comercialização dos materiais; 
 Enfardamento de materiais; 
 Granulação de plásticos e venda como matéria prima para a indústria do 

plástico; 
 Comercialização dos materiais diretamente com as indústrias; 
 Armazenamento de pneumáticos, em convênio com a Reciclanip; 
 Armazenamento e encaminhamento para descontaminação de lâmpadas 

fluorescentes, em convênio com o setor; 
 Armazenamento de tambores de resíduos contaminados com óleo, para 

encaminhamento a destinação final; 
 Compostagem de resíduos orgânicos; 
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 Compostagem de resíduos verdes 
 Preparação de composto para comercialização; 
 Armazenamento e encaminhamento para destinação final de resíduos 

eletroeletrônicos, em convênio com o setor; 
 Armazenamento e encaminhamento para destinação final de pilhas e baterias, 

em convênio com o setor; 
 Armazenamento e comercialização de óleo vegetal usado; 
 Armazenamento de embalagens vazias de agrotóxicos, herbicidas e 

fertilizantes, em convênio com o Instituto Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias (inPEV). 

Esta empresa centralizaria todas as ações de reciclagem e compostagem do 
município, podendo, inclusive, prestar serviço para empresas privadas ou para outros 
municípios da região. Parte dos recursos para custeio dessa empresa viriam da 
cobrança da taxa de limpeza urbana, a ser implementada. Outra parte viria da própria 
receita advinda do negócio e dos convênios com as representações do setor de 
logística reversa, como o Sindirrefino e a Reciclanip. 

Para a captação de recursos para a valorização de resíduos, destacam-se duas fontes 
principais: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) dispõe de financiamentos para que 
as prefeituras construam galpões de triagem comprem equipamentos como carrinhos, 
balança, prensa e empilhadeira, além de treinamento. 

O Poder Público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para 
atender prioritariamente as seguintes iniciativas para a gestão de resíduos sólidos 
(artigo 42 da Lei nº 12.305/10): 

I. prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo produtivo; 

II. desenvolvimento de produtos com menores impactos à saúde humana e à 
qualidade ambiental em seu ciclo de vida; 

III. implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos; 

IV. desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 
intermunicipal ou regional; 

V. estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; 

VI. descontaminação de áreas contaminadas; 

VII. desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas aplicáveis aos 
resíduos sólidos; 
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VIII. desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a 
melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos. 

Destaca-se que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
disponibiliza uma linha de crédito para projetos de cooperativas e associações de 
catadores de materiais recicláveis. O dinheiro da linha de crédito será para financiar 
obras e reformas de infraestrutura física, assistência técnica e capacitação dos 
cooperados em todo o país. 

O art. 81 do Decreto nº 7.404/10 lista a criação de linhas especiais de financiamento 
por instituições financeiras federais para: 

 Cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 
materiais recicláveis; 

 Aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão dos 
resíduos sólidos; 

 Atividades destinadas à reciclagem e ao reaproveitamento de resíduos 
sólidos, e atividades de inovação e desenvolvimento relativas ao 
gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Projetos de investimentos em gerenciamento de resíduos sólidos. 

5.19 IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Conforme apresentado no TOMO I – Diagnóstico do Sistema de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos, no município de Volta Redonda foram identificadas 2 
(duas) categorias de áreas contaminadas por resíduos:  

 CATEGORIA 1 - ÁREAS CONTAMINADAS COM RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL; e 

 CATEGORIA 2 - ÁREAS CONTAMINADAS COM RESÍDUOS PERIGOSOS. 

As áreas que se enquadram na Categoria 1 são: a) antigo vazadouro municipal 
(desativado e encerrado); e 2) área de bota-fora de RCC (em operação). 

A área de bota-fora de RCC é licenciada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Volta Redonda (SMMA). Nesta área, tanto a Secretaria de Serviços Públicos 
quanto empresas privadas, fazem o descarte de entulhos de obras, porém sem o 
controle qualitativo dos resíduos que estão sendo lançados. Considerando que a área 
não possui sistema de controle ambiental em execução, esta torna-se uma potencial 
fonte de contaminação, uma vez que, como já afirmado, não há controle qualitativo 
dos resíduos que são vazados nessas áreas, onde confirmou-se, em vistoria de 
campo, a presença de materiais diversos na composição do RCC, como, por exemplo, 
resíduos químicos e resíduos orgânicos. 
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A figura, a seguir, ilustra a localização da área de bota-fora de RCC. 

 
FIGURA 5.19-1: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE BOTA-FORA DE RCC 

 FONTE DA IMAGEM: GOOGLE EARTH, 2014 

Na Categoria 2 foram identificadas 3 (três) áreas contaminadas, utilizadas, no 
passado, como aterro e bota-fora da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Uma 
das áreas foi doada pela CSN, em 1995, ao sindicato dos metalúrgicos para a 
implantação do loteamento Volta Grande IV, onde atualmente vivem aproximadamente 
2.200 pessoas. Esta área possui, entre outros, contaminantes como ascarel, chumbo, 
cádmio, zinco e cromo em limites acima dos parâmetros mínimos. 

Este assunto é objeto de Ação Civil Pública do Ministério Público contra a CSN, bem 
como fato motivador de multa imposta pela SEA-RJ à CSN pelo dano ambiental. 

Outra área contaminada, também objeto de ação judicial, é a área destinada à 
construção de um trevo para a futura Rodovia do Contorno, que está parada 
aguardando decisão referente à descontaminação da área pela CSN. 

A terceira área é da própria CSN, utilizada como bota-fora de resíduos industriais. 

A figura a seguir apresenta a localização das áreas citadas. 
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FIGURA 5.19-2: ÁREAS CONTAMINADAS POR RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

FONTE DA IMAGEM: GOOGLE EARTH, 2014 
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6 Atividade 2 - Construção dos Cenários de 

Referência 
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A partir das conclusões do diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico e 
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, foi possível elaborar um prognóstico, 
demonstrando cenários diferentes para o sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos do município de Volta Redonda. 

O quadro, a seguir, tem como objetivo apresentar os principais pontos de fragilidade 
do sistema, de onde serão extraídas condicionantes para o estabelecimento de 
hipóteses de intervenção e posterior análise dos cenários possíveis. 
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QUADRO 6-1: FRAGILIDADES DO SISTEMA E DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS DE ANÁLISE 

Segmento Deficiências Diagnosticadas Prognóstico Variáveis 

Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos 

Plano de Coleta de Resíduos Domiciliares 
elaborado em bases cartográficas não 

fornecidas pela IPPU-VR 

Sob a responsabilidade do IPPU-VR, com o 
apoio da SMSP, promover a 

elaboração/revisão do plano de coleta de 
resíduos domiciliares sobre bases 

atualizadas do município e objetivando a 
otimização dos roteiros e o planejamento 

futuro do sistema em função da previsão de 
expansão da malha urbana 

Planejamento do Sistema de 
Coleta Domiciliar 

Plano de Coleta Seletiva pouco otimizado e com 
planejamento pouco claro 

Sob a responsabilidade do IPPU-VR, com o 
apoio da SMSP, promover a 

elaboração/revisão do plano de coleta de 
resíduos domiciliares sobre bases 

atualizadas do município e objetivando a 
otimização dos roteiros e o planejamento 

futuro do sistema em função da previsão de 
expansão da malha urbana 

Planejamento do Sistema de 
Coleta Seletiva 

Índice de Cobertura de Coleta 
Seletiva 

Ausência de controle da atuação de empresas 
privadas de transporte de diversas tipologias de 

resíduos em Volta Redonda 

Elaborar cadastro das empresas privadas 
de coleta de resíduos no município, 

atribuindo responsabilidade pela qualidade 
do material transportado, segurança do 

transporte e fornecimento mensal de dados 
quantitativos de material transportado 

Fiscalização das Empresas 
Privadas de Transporte de 

Resíduos 

Ausência de controle da triagem dos materiais 
pelas cooperativas. Não foi verificado órgão 

responsável pelo controle de entrada e saída 
dos materiais recicláveis nas cooperativas de 

triagem municipais 

Estabelecimento de responsabilidades pelo 
controle de entrada e saída dos materiais 
recicláveis nas cooperativas de triagem 

municipais 

Fiscalização das cooperativas 
de triagem municipais 

Eficiência das cooperativas de triagem 
municipais, operando abaixo da capacidade de 

coleta seletiva 

Elevação da capacidade municipal de 
triagem de materiais recicláveis 

Índice de triagem de materiais 
recicláveis 

Área concebida para recebimento de resíduos Encaminhamento do RCC para Beneficiamento de RCC 
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Segmento Deficiências Diagnosticadas Prognóstico Variáveis 

de construção civil recebendo diferentes 
tipologias de resíduos e sem o controle do órgão 

ambiental municipal, responsável pelo 
licenciamento da área 

beneficiamento em estruturas licenciadas 

Sistema de Tratamento de RSS municipal 
desativado, agregando custos à municipalidade 
por estar tratando o RSS coletado em unidade 

privada 

Reativação do sistema de tratamento de 
RSS municipal apenas para atendimento às 

unidades municipais, e elaboração de 
planos de gerenciamento de RSS em todas 

as unidades de trato à saúde humana e 
animal públicos e exigência dos mesmos 

planos para unidades privadas 

Tratamento de RSS 

Plano de Varrição Manual e Mecanizada 
elaborado em bases cartográficas não 

fornecidas pela IPPU-VR 

Sob a responsabilidade do IPPU-VR, com o 
apoio da SMSP, promover a 

elaboração/revisão do plano de varrição 
manual e mecanizado sobre bases 

atualizadas do município e objetivando a 
otimização dos roteiros 

Planejamento do Sistema de 
Varrição Manual e Mecanizado 
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Do quadro anterior pode-se extrair as condicionantes de análise dos cenários a serem 
idealizados para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Volta 
Redonda, os quais encontram-se inseridos no quadro a seguir, que constitui-se na 
matriz principal sobre a qual serão previstos os cenários. 

QUADRO 6-2: MATRIZ PRINCIPAL DE COMPOSIÇÃO DE CENÁRIOS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Planejamento 
do sistema de 

coleta domiciliar 
Manutenção do atual plano 

Revisão do plano pela SMSP, 
com foco na otimização e na 
maior eficiência do serviço 

Elaboração do novo plano 
pelo IPPU-VR, com o apoio 

da SMSP, com foco na 
otimização e na maior 
eficiência do serviço 

Planejamento 
do sistema de 
coleta seletiva 

Manutenção do atual plano 
Revisão do plano pela SMSP, 
com foco na otimização e na 
maior eficiência do serviço 

Elaboração do novo plano 
pelo IPPU-VR, com o apoio 

da SMSP, com foco na 
otimização e na maior 
eficiência do serviço 

Índice de 
cobertura do 
sistema de 

coleta seletiva 

Manutenção do atual índice 
Elevação do índice através da 

otimização e melhoria do 
sistema existente 

Elevação do índice através 
do replanejamento do 

sistema, incluindo ações 
permanentes de 

comunicação social 

Índice de 
triagem de 
materiais 

recicláveis 

Manutenção da atual 
capacidade operacional das 

cooperativas 

Potencialização das atuais 
cooperativas através do 
recrutamento de novos 

catadores e/ou mecanização 
do sistema 

Criação de uma nova unidade 
de triagem com maior 

investimento tecnológico e 
concedida à iniciativa privada 

Fiscalização das 
cooperativas de 

triagem 
municipais 

Ausência de fiscalização e 
controle 

Fiscalização sob 
responsabilidade da SMSP 

Fiscalização sob 
responsabilidade de outro 

órgão de governo 

Fiscalização das 
empresas 

privadas de 
transporte de 

resíduos 

Ausência de fiscalização e 
controle 

Fiscalização sob 
responsabilidade da SMSP 

Fiscalização sob 
responsabilidade de outro 

órgão de governo 

Beneficiamento 
de RCC 

Manutenção da área de bota 
fora, com a mesma 

metodologia operacional 

Encaminhamento do RCC 
para beneficiamento em 
PEVs e ATTs públicos 

Encaminhamento do RCC 
para beneficiamento em 

empresa licenciada externa 

Tratamento de 
RSS 

Contratação de empresa 
privada para tratamento de 

RSS 

Reativação do sistema de 
tratamento de RSS municipal 

para atendimento a todo o 
município 

Desobrigação da coleta de 
grandes geradores e 

encaminhamento do RSS de 
unidades públicas para 
tratamento externo em 

empresa privada licenciada 
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Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Planejamento 
do sistema de 

varrição manual 
e mecanizado 

Manutenção do atual plano 
Revisão do plano pela SMSP, 
com foco na otimização e na 
maior eficiência do serviço 

Elaboração de novo plano de 
varrição pelo IPPU-VR, com o 
apoio da SMSP, com foco na 

otimização e na maior 
eficiência do serviço 

Conforme já abordado anteriormente ao longo do presente documento, serão 
avaliados 3 (três) cenários idealizados para o sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos de Volta Redonda, podendo ser observado no quadro a seguir.
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QUADRO 6-3: ANÁLISE DE CENÁRIOS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

Variáveis Hipótese 1 Hipótese 2 Hipótese 3 

Planejamento 
do sistema de 

coleta domiciliar 
Manutenção do atual plano 

Revisão do plano pela SMSP, 
com foco na otimização e na 
maior eficiência do serviço 

Elaboração do novo plano 
pelo IPPU-VR, com o apoio 

da SMSP, com foco na 
otimização e na maior 
eficiência do serviço 

Planejamento 
do sistema de 
coleta seletiva 

Manutenção do atual plano 
Revisão do plano pela SMSP, 
com foco na otimização e na 
maior eficiência do serviço 

Elaboração do novo plano 
pelo IPPU-VR, com o apoio 

da SMSP, com foco na 
otimização e na maior 
eficiência do serviço 

Índice de 
cobertura do 
sistema de 

coleta seletiva 

Manutenção do atual índice 
Elevação do índice através da 

otimização e melhoria do 
sistema existente 

Elevação do índice através 
do replanejamento do 

sistema, incluindo ações 
permanentes de 

comunicação social 

Índice de 
triagem de 
materiais 

recicláveis 

Manutenção da atual 
capacidade operacional das 

cooperativas 

Potencialização das atuais 
cooperativas através do 
recrutamento de novos 

catadores e/ou mecanização 
do sistema 

Criação de uma nova unidade 
de triagem com maior 

investimento tecnológico e 
concedida à iniciativa privada 

Fiscalização das 
cooperativas de 

triagem 
municipais 

Ausência de fiscalização e 
controle 

Fiscalização sob 
responsabilidade da SMSP 

Fiscalização sob 
responsabilidade de outro 

órgão de governo 

Fiscalização das 
empresas 

privadas de 
transporte de 

resíduos 

Ausência de fiscalização e 
controle 

 

Fiscalização sob 
responsabilidade da SMSP 

Fiscalização sob 
responsabilidade de outro 

órgão de governo 

Beneficiamento 
de RCC 

Manutenção da área de bota 
fora, com a mesma 

metodologia operacional 

Encaminhamento do RCC 
para beneficiamento em 
PEVs e ATTs públicos 

Encaminhamento do RCC 
para beneficiamento em 

empresa licenciada externa 

Tratamento de 
RSS 

Contratação de empresa 
privada para tratamento de 

RSS 

Reativação do sistema de 
tratamento de RSS municipal 

para atendimento a todo o 
município 

Desobrigação da coleta de 
grandes geradores e 

encaminhamento do RSS de 
unidades públicas para 
tratamento externo em 

empresa privada licenciada 

Planejamento 
do sistema de 

varrição manual 
e mecanizado 

Manutenção do atual plano 
Revisão do plano pela SMSP, 
com foco na otimização e na 
maior eficiência do serviço 

Elaboração do novo plano de 
varrição pelo IPPU-VR, com o 
apoio da SMSP, com foco na 

otimização e na maior 
eficiência do serviço 

 

1 2 3 
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No CENÁRIO 1 considerou-se a manutenção da atual estrutura operacional, bem 
como modelo de gestão. A tendência é que as deficiências verificadas fiquem mais 
latentes, gerando maiores impactos aos cofres públicos e deixando a PMVR em 
situação de desconformidade legal. Dentre as deficiências identificadas, uma das mais 
relevantes é a ausência ou deficiência de fiscalização, por exemplo, do programa de 
coleta seletiva. Atualmente o sistema de coleta seletiva, incluindo a triagem executada 
pelas cooperativas de triagem de materiais recicláveis, não são avaliadas quanto à 
sua eficiência, não havendo prestação de contas à sociedade sobre os resultados do 
programa como um todo. A experiência demonstra que a prestação de contas à 
sociedade sobre a eficiência do programa municipal de coleta seletiva auxilia na 
elevação da adesão do munícipe ao sistema, tendendo a uma baixa adesão quando o 
munícipe não conhece os resultados do programa. 

O CENÁRIO 2 configura-se na possibilidade de promover as mudanças mais 
profundas no sistema, sem, no entanto, descaracterizar o sistema existente. A 
tendência é que haja maior controle e eficiência, com maior retorno em qualidade. 
Considerou-se a possibilidade da adoção de mais de uma hipótese por condicionante, 
com o propósito de buscar um arranjo ótimo sem desconsiderar, no entanto, a 
estrutura existente. A responsabilidade da SMSP, neste cenário, se limitará à 
execução dos serviços e à gestão dos contratos de terceirização, onde o planejamento 
e a fiscalização ficarão sob responsabilidade de outros órgãos da administração 
pública. Com isso, eleva-se esta secretaria a um patamar mais especializado e mais 
compatível com a experiência agregada ao longo de anos de execução dos serviços 
de limpeza urbana. Importante destacar que prevê-se o replanejamento do sistema de 
coleta de resíduos e de varrição, na busca por um desenho otimizado que garanta 
qualidade à população e com custos menores. Outra problemática que este cenário 
vem avaliar é a questão do destino final do RCC, onde se evidencia a possibilidade da 
formação de um consórcio intermunicipal para o beneficiamento conjunto deste 
resíduo. Diferentemente do resíduo sólido urbano, onde o próprio Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, através do subprograma Lixão Zero, já vem atuando intensivamente 
na extinção dos lixões municipais, o RCC ainda não possui uma diretriz muito clara, a 
nível estadual, de como os municípios devem atuar. No entanto, a política do 
subprograma Lixão Zero é a busca pela otimização dos sistemas através da formação 
de consórcios ou arranjos intermunicipais que permitam a formação de escala e a 
consequente redução dos custos de tratamento. O programa Entulho Limpo da 
Baixada (ELB) é um bom exemplo de consorciamento intermunicipal para fins 
exclusivos de beneficiamento de RCC, que já encontra-se operacional e conglomera 
os municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e 
São João de Meriti. 

No CENÁRIO 3, serão promovidas intervenções mínimas que permitam ao sistema 
operar de forma mais eficiente e com a minimização das fragilidades. Os ajustes que 
se fazem necessários tendem a dar maior eficiência ao sistema, estimulando a coleta 
seletiva, potencializando as cooperativas de triagem existentes, delegando a 
fiscalização a outra secretaria de governo, o que não configura-se no enfraquecimento 
da SMPS, uma vez que a este ainda cabe o planejamento e a execução do sistema. 
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6.1 AVALIAÇÃO DE CENÁRIOS 

Todos os cenários apresentados possuem pontos fortes e fracos, além de 
oportunidades e ameaças. A escolha pelo melhor cenário demanda colocar, lado a 
lado, suas principais características, que subsidiarão a tomada de decisão do gestor 
público. 

Desta forma, conforme apresentado anteriormente, será utilizada a Matriz de SWOT 
para avaliação dos cenários elencados, de forma a subsidiar a tomada de decisão do 
gestor público onde, nos quadros a seguir, serão apresentados os vetores de 
avaliação dos cenários identificados, bem como o Mapa de Posicionamento SWOT 
correspondente integrando os 3 cenários avaliados. 
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QUADRO 6.1-1: MATRIZ DE ANÁLISE DE SWOT_CENÁRIO 1 (VETOR PONTOS FORTES - PONTOS FRACOS) 

Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

1 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Domiciliar 
20% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de coleta domiciliar 
6 

Como ponto forte destaca-se que o planejamento 
abrange todo o município, não havendo áreas carentes 
ou deficientes de coleta. Como ponto fraco destaca-se a 
fragilidade do planejamento.  O planejamento da coleta 
é feito sobre base cartográfica diferente daquela 
utilizada para fins de planejamento urbano pelo órgão 
oficial municipal. 

1,2 

2 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Seletiva 
15% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de coleta seletiva 
5 

Como ponto forte destaca-se a existência de um 
planejamento, mesmo que mínimo, da coleta seletiva. 
Como ponto fraco destaca-se a fragilidade do plano. Este 
apenas indica bairros e loteamentos atendidos, e 
respectivas frequências de coleta. Não apresenta, de 
forma gráfica, as vias percorridas, extensões dos 
roteiros, tempo de percurso, peso estimado, pontos de 
para e retomada nos roteiros, entre outros. 

0,75 

3 
Índice de Cobertura 
da Coleta Seletiva 

10% 

Analisa-se aqui a abrangência do 
sistema de coleta seletiva sob o 
ponto de vista da sua eficiência, 

inclusive. Abrangência 
quantitativa nem sempre se 

reflete em eficiência. Pode-se 
atender a muitos bairros, porém 

5 

O sistema de coleta seletiva possui alcance de 
aproximadamente 80% do município, porém com baixo 
rendimento de coleta. A relação entre alto deslocamento 
horizontal e baixo quantitativo transportado, associado à 
baixa adesão do munícipe torna o sistema caro.  

0,5 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

com baixa eficiência 

4 

Fiscalização das 
Empresas Privadas de 

Transporte de 
Resíduos 

5% 

Tem por objetivo avaliar a 
capacidade do órgão em elaborar 

um cadastro de empresas de 
transporte de resíduos que 

atuam em território municipal, 
estabelecendo controle da 

informação 

2 

Como ponto forte destaca-se que a SMSP tem 
conhecimento de que existem empresas atuando na 
coleta de diversas tipologias de resíduos no município. 
No entanto, tais empresas não possuem cadastro na 
SMSP, onde o órgão também não possui uma 
metodologia de cadastro e controle. 

0,1 

5 
Fiscalização das 
Cooperativas de 

Triagem Municipais 
5% 

Analisa a forma como a 
administração pública promove o 

controle das cooperativas de 
triagem atuantes nos municípios, 

inclusive no que diz respeito à 
informação. 

0 

A inexistência de fiscalização das cooperativas de 
triagem de materiais recicláveis deixa um vazio de 
informação entre o que se coleta e o que se recicla 
efetivamente, colocando em cheque a confiabilidade de 
ambos os serviços. 

0 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

6 
Índice de Triagem de 
Materiais Recicláveis 

9% 

Analisa a eficiência das 
cooperativas de triagem com 

base na capacidade de produção 
do município 

3 

Como ponto forte destaca-se que as cooperativas 
promovem uma triagem mais limpa e mais eficiente dos 
materiais recicláveis, uma vez que são oriundos do 
sistema de coleta seletiva. Como ponto fraco destaca-se 
a fragilidade dos dados fornecidos pelas cooperativas e 
pela municipalidade, onde, se considerados estes dados 
como corretos, as cooperativas triam apenas 1/3, em 
peso, dos materiais oriundos da coleta seletiva 
descartando os demais 2/3. Esses dados denotam a 
ausência de fiscalização e controle da coleta e da 
triagem. 

0,27 

7 
Beneficiamento de 

RCC 
8% 

Analisa a forma como a 
municipalidade promove o 

beneficiamento do RCC 
0 

A inexistência de beneficiamento de RCC em unidade 
licenciada, associada ao lançamento, sem controle 
ambiental, de RCC em uma área de bota fora municipal é 
um ponto de grande fragilidade no sistema como um 
todo. 

0 

8 Tratamento de RSS 8% 
Analisa a forma como a 

municipalidade promove o 
tratamento do RSS 

8 

Como ponto forte destaca-se que 100% do RSS (fração 
especial) coletado pela municipalidade é encaminhado 
para tratamento especial em unidade licenciada. Como 
ponto negativo destaca-se a não utilização da unidade 
de tratamento de RSS municipal. 

0,64 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

9 
Planejamento do 

Sistema de Varrição 
Manual e Mecanizado 

20% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de varrição manual e 
mecanizado 

6 

Como ponto forte destaca-se que o planejamento 
atualmente em execução abrange toda a área urbana do 
município. No entanto, o planejamento não é feito sobre 
bases oficiais do município, não ficando claro se foram 
adotados critérios de projeto de varrição de vias, como, 
por exemplo, extensão máxima de guias por gari de 
varrição, especificação de pavimentação das vias, entre 
outros. 

1,2 

(deve ser igual a 100%) 100% 
 

4,66 
= Resultado para Plano Municipal de Saneamento Básico 
e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 

4,66 
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QUADRO 6.1-2: MATRIZ DE ANÁLISE DE SWOT_CENÁRIO 1 (VETOR OPORTUNIDADES - AMEAÇAS) 

Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

1 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Domiciliar 
20% 

A forma como o 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

2 

Em um cenário tendencial onde o planejamento do 
serviço, em si, torna-se pouco claro pela ausência de 
informações técnicas, uma grande ameaça ao equilíbrio 
do sistema é a própria empresa terceirizada que pode 
querer auferir vantagens em um sistema cujo 
planejamento pode ser falho. 

0,4 

2 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Seletiva 
15% 

A forma como o 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

2 

Considerando que o sistema de coleta seletiva em muito 
se assemelha ao sistema de coleta domiciliar, é de difícil 
compreensão que a forma de medição do contrato seja 
diferente. Em um cenário tendencial onde o planejamento 
pode ser falho, os interesses privados impõem ameaça 
aos interesses públicos, tornando o sistema oneroso e, 
por vezes, ineficiente. 

0,3 

3 
Índice de Cobertura da 

Coleta Seletiva 
10% Expansão do sistema 4 

Um índice de cobertura maior não pressupõe melhor 
prestação de serviço, onde verifica-se como grande 
ameaça ao equilíbrio do sistema a elevação da 
abrangência do serviço sem o devido trabalho de 
comunicação social que permita com que o munícipe 
adira ao programa, com isso minimizando a possibilidade 
dos veículos circularem vazios. 

0,4 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

4 

Fiscalização das 
Empresas Privadas de 

Transporte de 
Resíduos 

5% 
Estabelecimento de um 

sistema de controle 
0 

Empresas de transporte de resíduos circulando em solo 
municipal e conduzindo cargas por vezes duvidosas torna-
se uma ameaça ao sistema, já que a municipalidade tende 
a não ter um plano de contingenciamento de situação de 
emergência relacionada a resíduos, caso não saiba o que 
está sendo transportado e quem está transportando quais 
características de resíduos. 

0 

5 
Fiscalização das 
Cooperativas de 

Triagem Municipais 
5% 

A fiscalização como ato 
contínuo e obrigatório 

1 

Em sendo um sistema com o apoio municipal, a relação 
entre o intermediário externo e a cooperativa é mais 
intensa do que a relação da municipalidade com a 
cooperativa. Esse intermediário impõe ameaça ao sistema 
como um todo, pois estabelece preços que são 
negociados com partes menos fortes sem o contraponto 
municipal que é responsável por aportar a matéria prima 
negociável. 

0,05 

6 
Índice de Triagem de 
Materiais Recicláveis 

9% 
Capacidade operacional 

das cooperativas 
5 

Em um cenário onde o sistema tende a permanecer o 
mesmo, municipalidade e cooperativas devem manter 
estreito diálogo para fins de aferição da qualidade dos 
serviços prestados tanto por essas quanto pela empresa 
de transporte, cuja grande ameaça está na 
impossibilidade de elevação da abrangência do sistema 
por causa da baixa capacidade operacional das 
cooperativas. 

0,45 

7 
Beneficiamento de 

RCC 
8% Passivo ambiental 0 

Atualmente o RCC não é beneficiado, ficando a cargo do 
município apenas permitir o seu lançamento em uma área 
de bota fora. No entanto, o maior contribuinte para a 

0 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

criação desse passivo ambiental são as empresas privadas 
de transporte de RCC, que despejam os resíduos 
coletados sem nenhum tipo de controle qualitativo do 
material. 

8 Tratamento de RSS 8% 
Tratamento externo x 

tratamento interno 
5 

A oportunidade de tratar RSS em uma unidade de 
tratamento em município próximo e a preços 
competitivos trouxe ao município o conforto para 
continuar destinando o RSS de forma adequada. No 
entanto, a construção da unidade municipal de 
tratamento de RSS foi feita com recursos públicos, onde a 
sua paralisação é uma ameaça à integridade do 
patrimônio público, legando ao contribuinte pagar a conta 
do investimento feito em solo municipal e a conta do 
tratamento em outro lugar. 

0,4 

9 
Planejamento do 

Sistema de Varrição 
Manual e Mecanizado 

20% 

A forma como 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

3 

O serviço terceirizado tem que ser medido em função do 
desempenho da empresa na execução do serviço. 
Roteiros parcialmente cumpridos incorrem em medições 
compatíveis. Uma grande ameaça a qualquer sistema de 
limpeza urbana é a própria empresa contratada, que 
tende a pressionar o órgão gestor a medir 100% do 
serviço como se ele estivesse plenamente executado, o 
que é muito comum em diversas municipalidades com 
experiência ainda reduzida em gestão de contratos. Isso 
se agrava quando o sistema é planejado sobre bases 
projetuais frágeis. 

0,6 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

(deve ser igual a 100%) 100% 
 

2,6 
= Resultado para Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
2,6 
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QUADRO 6.1-3: MATRIZ DE ANÁLISE DE SWOT_CENÁRIO 2 - (VETOR PONTOS FORTES - PONTOS FRACOS) 

Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

1 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Domiciliar 
20% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de coleta domiciliar 
8 

A elaboração de novo plano de coleta domiciliar pelo 
IPPU-VR é o cenário com maior força técnica, pois atribui-
se ao órgão, especializado em planejamento urbano, a 
atribuição de também pensar o planejamento da coleta 
domiciliar alinhado com o planejamento urbano já 
executado por esse órgão, delegando à SMSP a atribuição 
de executar e gerir o sistema. No entanto, essa mudança 
poderá trazer conflitos entre a SMSP e o IPPU-VR, à 
medida que o planejamento da coleta há anos é feito pela 
SMSP, e consequentemente haveria a necessidade de 
cessão de especialistas do SMSP para o IPPU-VR, podendo 
provocar tensões internas. 

1,6 

2 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Seletiva 
15% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de coleta seletiva 
8 Situação semelhante à anterior. 1,2 

3 
Índice de Cobertura 
da Coleta Seletiva 

10% 

Analisa-se aqui a abrangência do 
sistema de coleta seletiva sob o 
ponto de vista da sua eficiência, 

inclusive. Abrangência 
quantitativa nem sempre se 

reflete em eficiência. Pode-se 
atender a muitos bairros, porém 

8 

A elaboração do novo plano de coleta seletiva pelo IPPU-
VR traria possibilidades de rever a sistemática deste 
sistema como um todo, com potencial de elevação dos 
índices de cobertura da coleta seletiva e dos índices de 
adesão do munícipe ao plano. Por outro lado, a 
elaboração do novo plano implicará em um novo período 
de adaptação a uma possível nova sistemática, trazendo 
como potencial consequência, em um prazo curto, a baixa 
de adesão, cenário que tende a se reverter com o passar 

0,8 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

com baixa eficiência do tempo. 

4 

Fiscalização das 
Empresas Privadas de 

Transporte de 
Resíduos 

5% 

Tem por objetivo avaliar a 
capacidade do órgão em 
elaborar um cadastro de 

empresas de transporte de 
resíduos que atuam em território 

municipal, estabelecendo 
controle da informação 

10 

Entende-se que a SMSP não deva ter esta atribuição por 
tratar-se de uma questão que sai da alçada operacional 
do órgão. Logo, fiscalizar a qualidade dos serviços 
prestados pelas empresas privadas de transporte de 
resíduos seria mais eficiente se executado por outro 
órgão do governo municipal. 

0,5 

5 
Fiscalização das 
Cooperativas de 

Triagem Municipais 
5% 

Analisa a forma como a 
administração pública promove 
o controle das cooperativas de 
triagem atuantes no município, 
inclusive no que diz respeito à 

informação 

10 

Da mesma forma, as cooperativas devem 
obrigatoriamente ser fiscalizadas, com controle específico 
de entrada e saída de recicláveis, além de movimentação 
financeira. Essa fiscalização deveria ser feita por outro 
órgão da administração pública, com exceção da SMSP, 
que já executa a coleta seletiva e entrega a matéria prima 
para triagem. 

0,5 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

6 
Índice de Triagem de 
Materiais Recicláveis 

9% 

Analisa a eficiência das 
cooperativas de triagem com 

base na capacidade de produção 
do município 

10 

Com fiscalização contínua, a tendência é que os dados 
sejam melhor aferidos e chegue-se ao real índice de 
triagem de materiais recicláveis. Com isso, pode-se 
promover as mudanças no sistema para busca da 
melhoria do índice. Da mesma forma, a criação de uma 
planta predominantemente mecanizada de triagem de 
materiais recicláveis não desmobilizaria as cooperativas 
existentes e elevaria o índice de triagem que atualmente 
é baixo face à capacidade das cooperativas. 

0,9 

7 
Beneficiamento de 

RCC 
8% 

Analisa a forma como a 
municipalidade promove o 

beneficiamento do RCC 
7 

Encaminhar resíduos, de uma forma geral para 
tratamento em unidades especializadas privadas é uma 
tendência do mercado de resíduos, que vem se 
expandindo no segmento de tratamento em função da 
legislação mais exigente. Com isso, o município não 
precisa licenciar e operar uma unidade dessa natureza, 
sobretudo porque o poder público e seus entraves 
burocráticos não podem garantir a continuidade dos 
serviços. 

0,56 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

8 Tratamento de RSS 8% 
Analisa a forma como a 

municipalidade promove o 
tratamento do RSS 

7 

Criar a figura do Grande Gerador desobriga o município 
de coletar e tratar o RSS de geradores privados, legando 
ao poder público coletar e tratar o RSS apenas das 
unidades de saúde públicas. Como ponto fraco, o 
município continuará encaminhando o RSS para 
tratamento em empresa privada, podendo utilizar a 
própria unidade para tratar este volume menor de RSS. 

0,56 

9 
Planejamento do 

Sistema de Varrição 
Manual e Mecanizado 

20% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de varrição manual e 
mecanizado 

8 

A elaboração do novo plano de varrição pelo IPPU-VR é o 
cenário com maior força técnica, pois atribui-se ao órgão, 
especializado em planejamento urbano, a função de 
também pensar o planejamento da varrição alinhado com 
o planejamento urbano já executado por esse órgão, 
delegando à SMSP a atribuição de executar e gerir o 
sistema. No entanto, um ponto fraco é a tensão 
interinstitucional que tal mudança pode promover, 
sobretudo porque pode haver a necessidade de cessão de 
profissionais do SMSP para o IPPU-VR. 

1,6 

(deve ser igual a 100%) 100% 
 

8,22 
= Resultado para Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
8,22 
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QUADRO 6.1-4: MATRIZ DE ANÁLISE DE SWOT_CENÁRIO 2 - (VETOR OPORTUNIDADES - AMEAÇAS) 

Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

1 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Domiciliar 
20% 

A forma como o 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

6 

O planejamento do sistema pode considerar, inclusive, a 
contratação de serviços em outros regimes, como 
concessões, PPP's, entre outros, de forma a dar robustez 
ao sistema e otimizar os gastos públicos. Por outro lado, o 
setor de transporte de resíduos é muito polarizado, com 
poucas empresas de transporte disputando os mercados 
regionais, equilibrando os preços geralmente em 
patamares mais elevados. 

1,2 

2 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Seletiva 
15% 

A forma como 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

5 

Replanejar o sistema de coleta seletiva é o momento 
oportuno para que haja a integração entre coleta, triagem 
e comercialização do material triado. A concepção do 
sistema de forma integrada trará benefícios operacionais e 
aos cofres públicos, oportunidade em excluir os 
atravessadores da cadeia de reciclagem na busca por 
melhores preços de comercialização. No entanto, os 
atravessadores constituem-se em uma ameaça a qualquer 
sistema de coleta seletiva, pois já é cultural a participação 
desses atores na cadeia de reciclagem, e sua exclusão 
demanda a profissionalização e fortalecimento da triagem, 
além de uma gestão mais firme. 

0,75 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

3 
Índice de Cobertura 
da Coleta Seletiva 

10% Expansão do sistema 7 

O replanejamento do sistema, por si só, não obriga o 
munícipe a aderir ao programa de coleta seletiva. Elevar o 
índice de cobertura com baixa adesão do cidadão torna o 
sistema caro. As campanhas devem ser contínuas para 
garantir maior adesão do munícipe, e com isso garantir 
maior índice de cobertura. Oportunidade de dar 
benefícios, como descontos em IPTU, aos bairros com 
maior índice de adesão e maior eficiência de coleta. Uma 
ameaça é o incentivo indireto à formação de cooperativas 
autônomas e independentes do sistema. 

0,7 

4 

Fiscalização das 
Empresas Privadas de 

Transporte de 
Resíduos 

5% 
Estabelecimento de um 

sistema de controle 
7 

O transporte privado de resíduos oriundos de grandes 
geradores, sobretudo aqueles que geram resíduos 
perigosos, é um serviço que impõe riscos ao ambiente e à 
saúde humana. Permitir a presença de empresas de 
transporte no município demanda a apresentação de 
planos de segurança e contingenciamento aos órgãos 
municipais. De uma forma geral, o maior risco é a não 
apresentação de tal plano, e quando um problema 
eventualmente acontece, perde-se muito tempo até 
adotar-se a providência mais adequada. Logo, vê-se a 
oportunidade do município cadastrar as empresas de 
transporte, cadastrar os geradores de resíduos especiais e 
formar um banco de dados para auxílio em situações de 
emergência, estabelecendo uma rede de atenção à 
emergência no caso de acidentes com resíduos. Além 
disso, a formação deste cadastro possibilita estabelecer 
uma rotina de solicitação das informações referentes ao 

0,35 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

transporte (quantitativo transportado, características dos 
resíduos, etc), para alimentar o sistema de informações 
sobre resíduos. 

5 
Fiscalização das 
Cooperativas de 

Triagem Municipais 
5% 

A fiscalização como ato 
contínuo e obrigatório 

5 

Um controle mais próximo das cooperativas pelo poder 
público pode trazer benefícios como melhoria das 
estruturas, investimentos em novos equipamentos, 
atração de parcerias privadas, entre outros, além do 
melhor controle da informação para alimentar o futuro 
sistema de informações de saneamento do município. 
Desta forma, a fiscalização das atividades através de um 
órgão específico de fiscalização isenta o órgão responsável 
pela coleta de tal atividade e traz maior confiabilidade ao 
sistema. Uma ameaça é o efeito colateral que a 
fiscalização das cooperativas pode trazer. Os cooperados 
podem se sentir pressionados, com menos liberdade de 
ação e acabarem desmantelando as cooperativas, 
sobretudo se for considerada a relação histórica entre as 
cooperativas e os atravessadores. 

0,25 

6 
Índice de Triagem de 
Materiais Recicláveis 

9% 
Capacidade operacional 

das cooperativas 
7 

Neste cenário, elevar o índice de triagem de materiais 
recicláveis deve ser uma meta da municipalidade. O 
potencial de geração de recicláveis em Volta Redonda 
pode trazer como oportunidade a implantação de uma 
nova unidade de triagem, predominantemente 
mecanizada e com potencial de triagem elevado, 
aproveitando melhor o potencial de geração existente no 
município. No entanto, criar ou incentivar a criação de 
uma nova unidade de triagem pode gerar conflitos com as 

0,63 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

cooperativas existentes, o que configurando-se em uma 
ameaça à elevação dos índices de triagem, uma vez que a 
natureza social das cooperativas possui voz ativa na 
sociedade e, com isso, pode formar uma opinião negativa 
em relação a uma nova unidade de triagem. 

7 
Beneficiamento de 

RCC 
8% Passivo ambiental 6 

O envio de RCC para beneficiamento em uma unidade 
privada traz ao município a oportunidade de exigir dos 
grandes geradores e dos “caçambeiros” o compromisso 
ambiental de encaminhar o RCC municipal para unidade 
de beneficiamento licenciada, podendo haver melhor 
controle da informação. No entanto, tal ajuste demanda 
tempo de maturação das empresas do setor, cuja ameaça 
é a possibilidade de haver grande índice de abandono ou 
vazamentos irregulares de RCC, elevando os custos do 
município de coleta de resíduos volumosos e 
abandonados. 

0,48 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

8 Tratamento de RSS 8% 
Tratamento externo de 

RSS 
8 

O tratamento de RSS é bastante custoso, cujo preço por 
tonelada tratada chega a ser 25 vezes maior que o custo 
de tratamento de RSU em aterros sanitários. Neste 
cenário, o município possui a oportunidade de criar uma 
rede de informações referentes a RSS, onde cada unidade 
de saúde, pública ou privada, através das empresas de 
coleta, podem fornecer informações sobre coleta e 
tratamento de RSS. No entanto, a partir do momento em 
que a municipalidade se desobrigar da coleta de RSS nas 
unidades de saúde privadas, estas podem impor sigilo de 
informações em retaliação ao novo custo que terão que 
agregar às suas operações. No entanto, tal ameaça se 
ultrapassa com legislação específica. 

0,64 

9 
Planejamento do 

Sistema de Varrição 
Manual e Mecanizado 

20% 

A forma como 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

9 

Replanejar o sistema de varrição através do órgão de 
planejamento municipal é a oportunidade de buscar a 
otimização do sistema e a redução dos gastos públicos 
através de um planejamento que traga novas tecnologias, 
metodologias mais modernas e maior valorização do 
profissional de varrição, ainda muito estereotipado em 
municípios do interior. 

1,8 

(deve ser igual a 100%) 100% 
 

6,8 
= Resultado para Plano Municipal de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
6,8 
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QUADRO 6.1-5: MATRIZ DE ANÁLISE DE SWOT_CENÁRIO 3 - (VETOR PONTOS FORTES - PONTOS FRACOS) 

Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal 
de Saneamento Básico e Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

1 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Domiciliar 
20% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de coleta domiciliar 
6 

Pela experiência dos técnicos da SMSP, entende-se que 
possuem capacidade, mesmo que limitada ao número 
de profissionais, de revisar o plano de coleta buscando 
sua otimização e redução de gastos no sistema de 
coleta domiciliar. No entanto, demandará 
fortalecimento da equipe técnica atual, que já se 
concentra em ações operacionais e de gestão, além do 
fornecimento de dados urbanísticos e cartográficos do 
IPPU-VR. No entanto, os ajustes e revisões tendem a ser 
lentos em função da limitação de profissionais que 
possuem, já dedicados a outras atividades. 

1,2 

2 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Seletiva 
15% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de coleta seletiva 
6 Situação semelhante à anterior. 0,9 

3 
Índice de Cobertura da 

Coleta Seletiva 
10% 

Analisa-se aqui a abrangência do 
sistema de coleta seletiva sob o 
ponto de vista da sua eficiência 

inclusive. Abrangência 
quantitativa nem sempre se 

reflete em eficiência. Pode-se 
atender a muitos bairros, porém 

com baixa eficiência 

8 

Através da revisão do plano de coleta seletiva, o 
sistema tende a melhorar e operar de forma mais 
otimizada, com consequente elevação da cobertura do 
atendimento. Por outro lado, demandará maior 
controle e fiscalização, onde o potencial de fiscalização 
é limitado em função do número de profissionais 
disponíveis. 

 

 

0,8 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal 
de Saneamento Básico e Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

4 

Fiscalização das 
Empresas Privadas de 

Transporte de 
Resíduos 

5% 

Tem por objetivo avaliar a 
capacidade do órgão em elaborar 

um cadastro de empresas de 
transporte de resíduos que atuam 

em território municipal, 
estabelecendo controle da 

informação 

10 

Um ponto fraco em qualquer sistema é a fiscalização da 
própria atividade, o que, em termos de qualidade, 
atrapalha o processo de melhoria contínua. Logo, um 
ponto forte deste cenário é a delegação das atividades 
de fiscalização a um órgão específico. 

0,5 

5 
Fiscalização das 
Cooperativas de 

Triagem Municipais 
5% 

Analisa a forma como a 
administração pública promove o 

controle das cooperativas de 
triagem atuantes no município, 
inclusive no que diz respeito à 

informação 

10 Situação semelhante à anterior. 0,5 

6 
Índice de Triagem de 
Materiais Recicláveis 

9% 

Analisa a eficiência das 
cooperativas de triagem com 

base na capacidade de produção 
do município 

10 

Com fiscalização contínua, a tendência é que os dados 
sejam melhor aferidos e chegue-se ao real índice de 
triagem de materiais recicláveis. Com isso, pode-se 
promover as mudanças no sistema para busca da 
melhoria do índice, através da potencialização das 
cooperativas existentes e do investimento em 
equipamentos que auxiliem na elevação dos índices de 
triagem. 

0,9 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal 
de Saneamento Básico e Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

7 
Beneficiamento de 

RCC 
8% 

Analisa a forma como a 
municipalidade promove o 

beneficiamento do RCC 
9 

É recomendação do Ministério do Meio Ambiente e do 
Ministério das Cidades que sejam criados Postos de 
Entrega Voluntária (PEVs) e Áreas de Triagem e 
Transbordo (ATTs) de RCC, como forma de potencializar 
as ações de beneficiamento deste material e gerar 
trabalho e renda, minimizando o abandono de RCC em 
logradouro público. No entanto, pode-se lançar mão da 
adoção de um sistema que também considere unidades 
privadas licenciadas e especializadas em 
beneficiamento de RCC como parte dessa cadeia. Logo, 
o ponto positivo deste cenário é implantar PEVs e ATTs 
na cidade como forma de prevenir o abandono de RCC 
em áreas públicas, além de criar a oportunidade de 
promover uma recuperação de materiais. Da mesma 
forma, criar a obrigação de empresas privadas grandes 
geradores e “caçambeiros” de encaminhar o RCC para 
tratamento em unidade licenciada, arcando com os 
custos do serviço, desonera o município. 

0,72 

8 Tratamento de RSS 8% 
Analisa a forma como a 

municipalidade promove o 
tratamento do RSS 

7 

Reativar o sistema municipal de tratamento de RSS é 
uma boa opção sob o ponto de vista ambiental e de 
gastos públicos. O investimento empreendido pelo 
município deve ser recuperado através da operação da 
unidade. Por outro lado, a experiência demonstra que o 
poder público é ineficiente quando se trata de operar 
sistemas de saneamento, uma vez que depende da 
burocracia da máquina administrativa para, por 
exemplo, promover a compra de peças de reposição. 

0,56 
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Variáveis em Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano 
Municipal de 

Saneamento Básico e 
Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de 

Volta Redonda (Escala 
de 0=Nulo a 10=Total) 

Comentários relativos ao Plano Municipal 
de Saneamento Básico e Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

Além disso, o gasto em tratamento de RSS tende a ser 
sempre alto se as unidades médico-hospitalares não 
possuírem planos de gestão de RSS implementados. 

9 
Planejamento do 

Sistema de Varrição 
Manual e Mecanizado 

20% 

Analisa-se aqui a capacidade do 
órgão em planejar a execução do 

sistema de varrição manual e 
mecanizado 

6 Situação semelhante às variáveis 1 e 2. 1,2 

(deve ser igual a 100%) 100% 
 

7,28 
= Resultado para Plano Municipal de Saneamento 

Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Volta 
Redonda 

7,28 
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QUADRO 6.1-6: MATRIZ DE ANÁLISE DE SWOT_CENÁRIO 3 - (VETOR OPORTUNIDADES - AMEAÇAS) 

Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

1 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Domiciliar 
20% 

A forma como o 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

6 

Neste cenário existe grande oportunidade de se 
replanejar o sistema pensando em novas possibilidades 
de contratação, como concessões, PPP's, entre outros, de 
forma a dar robustez ao sistema e otimizar os gastos 
públicos. Por outro lado, o setor de transporte de resíduos 
é muito polarizado, com poucas empresas de transporte 
disputando o mercado e, por vezes, pouco suscetíveis a 
regimes de contratação diferentes da simples 
terceirização, o que pode configurar-se em uma ameaça. 

1,2 

2 
Planejamento do 
Sistema de Coleta 

Seletiva 
15% 

A forma como o 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

5 

Replanejar o sistema de coleta seletiva é o momento 
oportuno para que haja a integração entre coleta, triagem 
e comercialização do material triado. A concepção do 
sistema de forma integrada trará benefícios operacionais 
e aos cofres públicos. No entanto, os atravessadores 
constituem-se em uma ameaça a qualquer sistema de 
coleta seletiva, pois já constitui-se em uma prática 
cultural a comercialização com esses atores, uma vez que 
a sua presença, na maioria dos casos, garante um fluxo de 
caixa regular para as cooperativas. 

0,75 

3 
Índice de Cobertura da 

Coleta Seletiva 
10% Expansão do sistema 7 

O replanejamento do sistema, por si só, não obriga o 
munícipe a aderir ao programa de coleta seletiva. Elevar o 
índice de cobertura com baixa adesão do cidadão torna o 
sistema caro. As campanhas devem ser contínuas para 
garantir maior adesão do munícipe, e com isso garantir 
maior índice de cobertura. Oportunidade de dar 

0,7 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

benefícios, como descontos em IPTU, aos bairros com 
maior índice de adesão e maior eficiência de coleta. No 
entanto, quanto maior a produção de recicláveis, maior a 
ameaça de catadores autônomos atuarem em paralelo, 
impactando nos resultados do sistema municipal.  

4 

Fiscalização das 
Empresas Privadas de 

Transporte de 
Resíduos 

5% 
Estabelecimento de um 

sistema de controle 
7 

O transporte privado de resíduos oriundos de grandes 
geradores, sobretudo aqueles que geram resíduos 
perigosos, é um serviço que impõe riscos ao ambiente e à 
saúde humana. Permitir a presença de empresas de 
transporte no município demanda a apresentação de 
planos de segurança e contingenciamento aos órgãos 
municipais. De uma forma geral, o maior risco é a não 
apresentação de tal plano, e quando um problema 
eventualmente acontece, perde-se muito tempo até 
adotar-se a providência mais adequada. Logo, vê-se a 
oportunidade do município cadastrar as empresas de 
transporte, cadastrar os geradores de resíduos especiais e 
formar um banco de dados para auxílio em situações de 
emergência, estabelecendo uma rede de atenção à 
emergência no caso de acidentes com resíduos. Além 
disso, a formação deste cadastro possibilita estabelecer 
uma rotina de solicitação das informações referentes ao 
transporte (quantitativo transportado, características dos 
resíduos, etc), para alimentar o sistema de informações 
sobre resíduos. 

0,35 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

5 
Fiscalização das 
Cooperativas de 

Triagem Municipais 
5% 

A fiscalização como ato 
contínuo e obrigatório 

5 

Um controle mais próximo das cooperativas pelo poder 
publico pode trazer benefícios como melhoria das 
estruturas, investimentos em novos equipamentos, 
atração de parcerias provadas, entre outros, além do 
melhor controle da informação para alimentar o futuro. 
Desta forma, a fiscalização das atividades através de um 
órgão específico de fiscalização isenta o órgão 
responsável pela coleta de tal atividade e traz maior 
confiabilidade ao sistema. Uma ameaça é o efeito 
colateral que a fiscalização das cooperativas pode trazer. 
Os cooperados podem se sentir pressionados, com menos 
liberdade de ação e acabarem desmantelando as 
cooperativas, sobretudo de for considerada a relação 
histórica entre as cooperativas e os atravessadores.  

0,25 

6 
Índice de Triagem de 
Materiais Recicláveis 

9% 
Capacidade operacional 

das cooperativas 
7 

Neste cenário, elevar o índice de triagem de materiais 
recicláveis deve ser uma meta da municipalidade. O 
potencial de geração de recicláveis em Volta Redonda 
pode trazer como oportunidade a potencialização das 
cooperativas existentes, com investimentos em tecnologia 
de triagem, capacitação de profissionais e aumento do 
contingente de catadores. No entanto, a forma tradicional 
de triagem pode conflitar com um sistema mais 
mecanizado. Demanda tempo de maturação por parte do 
catador e treinamento, com possibilidade de não dar 

0,63 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

certo com os catadores mais antigos. 

7 
Beneficiamento de 

RCC 
8% Passivo ambiental 6 

Utilizar ATTs e PEVs pode ser uma oportunidade para o 
município receber os RCCs dos grandes geradores e 
cobrar pelo beneficiamento e destino final dos rejeitos, 
sendo um fator importante de sustentabilidade do 
sistema. Da mesma forma, pode prestar este serviço a 
municípios vizinhos.  

0,48 

8 Tratamento de RSS 8% 
Tratamento externo x 

tratamento interno 
6 

Neste cenário, reativar a unidade municipal de 
tratamento de RSS pode ser oportunidade de a 
municipalidade prestar serviços para os hospitais privados 
da cidade, que já pagam por esse serviço, além de 
unidades de outros municípios, com o propósito de fazer 
receita e recuperar o investimento aplicado. A ameaça 
mais visível seria a forma de operação da unidade. Uma 
vez que vira unidade de negócio, não poderá ficar 
suscetível aos entraves burocráticos inerentes à máquina 
pública. 

0,48 
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Variáveis de Análise 
Peso 

relativo 
Âmbito da avaliação 

Valor para Plano Municipal 
de Saneamento Básico e 

Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta 

Redonda (Escala de 
0=Ameaça a 

10=Oportunidade) 

Comentários relativos ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico e Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos de Volta Redonda 
Valorização 

9 
Planejamento do 

Sistema de Varrição 
Manual e Mecanizado 

20% 

A forma como 
planejamento é 

elaborado determina 
maior ou menor gasto 

público/ maior ou menor 
qualidade de 
atendimento 

7 Situação semelhante às variáveis 1 e 2. 1,4 

(deve ser igual a 100%) 100% 
 

6,24 
= Resultado para Plano Municipal de 

Saneamento Básico e Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos de Volta Redonda 

6,24 
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FIGURA 6.1-1: MAPA DE POSICIONAMENTO DE SWOT - ANÁLISE FINAL DOS 3 CENÁRIOS 

 

 Embora a análise de SWOT seja de ordem subjetiva, ela promove uma 
argumentação técnica que auxilia a tomada de decisão. Seu objetivo não é determinar 
se os objetos de análise são melhores ou piores, e sim argumentar que em uma 
análise existem elementos com maior chance de sucesso ou fracasso que outros. No 
presente caso, o Cenário 2 apresenta-se como de maior chance de sucesso. No 
entanto, deve-se levar em conta que para se alcançar tal cenário, mudanças 
profundas devem ser empreendidas no âmbito da administração municipal, o que pode 
desencadear tensões indesejadas e custos impeditivos. No entanto, o Cenário 3 
apresenta-se como uma boa alternativa, uma vez que busca manter ao máximo a 
estrutura existente e propõe mudanças pontuais para alcançar a melhoria do sistema.
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TOMO III – PROGRAMAS, PROJETOS E 
AÇÕES
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O presente relatóeio foi elaborado tendo como referência o documento “Diretrizes para a 
Definição da Política e Elaboração de Planos Municipais e Regionais de Saneamento 
Básico”, do Ministério das Cidades, e o documento “Termo de Referência para 
Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico”, da Fundação Nacional de 
Saúde (FUNASA), em conjunto com as definições do Termo de Referência para 
Contratação dos Planos Municipais de Saneamento Básico e de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos, parte integrante do Edital de Tomada de Preço TP 039/2013, com 
complementações e adaptações em função das peculiaridades locais, as quais se 
fizeram necessárias no decorrer do processo. 

Os programas, projetos e ações constituem-se nas ferramentas necessárias para o 
realinhamento ou melhoria do sistema de saneamento básico municipal, onde são 
materializados os atos decisórios que o poder público municipal deverá tomar em prol do 
estabelecimento de políticas públicas específicas para este setor. 

Para fins do presente PMSB e PMGIRS, aplicar-se-á a seguinte conceituação: 

PROGRAMA: “instrumento de organização da ação governamental, com vistas ao 
enfrentamento de um problema e à concretização dos objetivos pretendidos. É 
mensurado por indicadores e resulta do reconhecimento de carências, demandas 
sociais e econômicas e de oportunidades. Articula um conjunto coerente de 
ações, necessárias e suficientes para enfrentar o problema, de modo a superar ou 
evitar as causas identificadas, como também aproveitar as oportunidades 
existentes”. (SEPLAN, 2013) 

PROJETO: “instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um 
PROGRAMA, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das 
quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento de 
uma AÇÃO”. 

AÇÃO: “operação da qual resultam produtos (bens ou serviços) que contribuem 
para atender ao objetivo de um PROGRAMA”. 

Os programas, projetos e ações serão elaborados segundo metodologia de priorização, 
onde será construída a hierarquização das medidas a serem adotadas para o 
planejamento de programas de saneamento prioritários para a PMVR, sendo organizados 
em 2 (dois) grupos: 

 PPAI – Programas, projetos e ações de caráter imediato (2015 – 2017); e 
 PPAM – Programas, projetos e ações de caráter mediato (2018 – 2034). 
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2 Programas, Projetos e Ações. 
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2.1 ATIVIDADE 1: DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E METAS 

Conforme abordado no TOMO II - PROGNÓSTICO E CENÁRIOS DE REFERÊNCIA, o 
crescimento populacional do município de Volta Redonda, associado à elevação dos 
padrões de renda da população, impulsionou a geração de resíduos na última década, 
cuja extrapolação, em um cenário tendencial, é de crescimento contínuo dos índices de 
geração per capita. A tendência é haver uma estabilização dos índices de geração em 
um dado momento futuro, o qual não é possível mensurar. A consequência mais provável 
é o município consumir cada vez mais recursos públicos em tratamento e destinação de 
resíduos, grande parte deles constituídos de materiais que poderiam, de alguma forma, 
ser reciclados, beneficiados ou compostados, gerando receita e minimizando o aporte de 
resíduos em aterro sanitário. A meta principal a ser observada é a RECUPERAÇÃO DE 
MATERIAIS como ação principal do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos de Volta Redonda. 

Recuperar materiais da massa de resíduos, em termos práticos, produz as seguintes 
consequências: 

 

FIGURA 2.1-1: CONSEQUÊNCIAS ESPERADAS CONSIDERANDO A RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS COMO 

PONTO FOCAL 
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terá como ponto central a recuperação de materiais. Considerando o histórico de 
desenvolvimento urbano e político do município de Volta Redonda, existe grande 
potencial para que as metas a serem estabelecidas sejam alcançadas no período de 
vigência do PMGIRS, segundo as etapas do horizonte temporal, a saber: 

 

FIGURA 2.1-2: HORIZONTE TEMPORAL PARA ATENDIMENTO DAS METAS 

Desta forma, as metas referentes ao sistema de coleta seletiva e reciclagem serão as 
seguintes: 
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QUADRO 2.1-1: METAS PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

METAS OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

META 1 

Aperfeiçoamento Jurídico e 
Institucional da Gestão dos 

Resíduos Sólidos 

 

  Edição da Política Municipal de 
Resíduos Sólidos; 

  Aperfeiçoamento da 
governança, do planejamento, 
da regulação com a fiscalização 
e do controle social, todos 
voltados para o setor de 
resíduos sólidos; 

 Indicação de diretrizes legais 
para a sustentabilidade 
financeira. 

IMEDIATO 

META 2 
Aperfeiçoamento Jurídico e 

Institucional do Gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos 

 Aperfeiçoamento do 
gerenciamento do sistema, seja 
de alta seja de baixa, dos 
resíduos sólidos. 

IMEDIATO 

META 3 
Viabilizar a Sustentabilidade 

econômico-financeira do sistema  

 Implantação do sistema de 
controle de custos operacionais; 

 Realização do Cadastro Técnico 
Multifinalitário; 

 Estruturação, instituição e 
operacionalização de um Fundo 
Especial ; 

 Implantação do sistema de 
cobrança de taxa de manejo de 
resíduos. 

IMEDIATO 

META 4 
Criar a figura legal do “Grande 

Gerador” 

 Redução de custos com o 
sistema de limpeza urbana; 

 Cadastrar e controlar empresas 
privadas de coleta e transporte 
de resíduos. 

IMEDIATO 

META 5 
Implantar sistema de normas 

municipais para gerenciamento de 
resíduos 

 Padronizar o sistema de 
gerenciamento de RCC e RSS 
nos geradores, de forma a 
minimizar a geração de parcelas 
especiais. 

IMEDIATO 

META 6 
Replanejar sistema de coleta 

seletiva 

 Incremento no volume de 
materiais coletados; 

 Redução nos custos de coleta 
por tonelada de material 
coletado; 

 Expansão da abrangência do 
sistema: indústrias, comércio, 
unidades hospitalares; 

 Estabelecimento de parcerias 
com a indústria da reciclagem. 

IMEDIATO 

META 7 

Implantar e operar sistema de 
compostagem de matéria 

orgânica, com meta de 
compostagem de 5% da matéria 

orgânica coletada 

 Formar conhecimento sobre o 
assunto; 

 Formar mão de obra; 
 Produzir composto orgânico em 

caráter experimental e promover 
as análises de qualidade 
necessárias. 

IMEDIATO 
 
 
 
 

META 8 Ampliar sistema de compostagem 
de resíduos de podas e galhadas, 

 Melhorar sistema existente; 
 Criar estrutura adequada; 

CURTO 
PRAZO 
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METAS OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

com meta de compostagem de 
20% dos resíduos produzidos 

 Analisar composto produzido. 

META 9 

Contratar empresa licenciada de 
tratamento de RCC e suspender 
atividades da área de bota fora 

municipal 

 Encaminhar o RCC para 
beneficiamento licenciado; 

 Parar avanço do impacto 
ambiental causado pela área de 
bota fora municipal. 

IMEDIATO 

META 10 
Elaborar estudo para recuperação 
do antigo vazadouro e da área de 

bota fora municipal 

 Contratar empresa especializada 
para elaboração de projeto e 
posterior acompanhamento de 
obras de recuperação ambiental 
do antigo vazadouro e da área 
de bota fora municipal, e 
eventual adequação para outra 
atividade relacionada a resíduos. 

CURTO 
PRAZO 

META 11 
Reorganização e potencialização 

das cooperativas existentes  

 Aumento da taxa de 
recuperação de materiais 
recicláveis; 

 Aumento dos ganhos com a 
comercialização dos materiais 
recicláveis. 

CURTO 
PRAZO 

META 12 
Intensificação dos programas de 
comunicação social e educação 

ambiental 

 Aumento da taxa de adesão do 
munícipe ao programa de coleta 
seletiva; 

 Melhora da qualidade dos 
materiais recicláveis ofertados; 

 Direcionamento a outros 
públicos além do munícipe: 
indústria, comércio e unidades 
hospitalares. 

CURTO 
PRAZO 

META 13 

Operar sistema de compostagem 
de matéria orgânica, com meta de 
compostagem de 20% da matéria 

orgânica coletada 

 Produzir composto orgânico e 
reduzir o envio de resíduos para 
aterro sanitário. 

CURTO 
PRAZO 

META 14 

Operar sistema de compostagem 
de resíduos de podas e galhadas, 

com meta de compostagem de 
50% dos resíduos produzidos 

 Produzir composto orgânico e 
reduzir o envio de resíduos para 
aterro sanitário ou áreas de bota 
fora. 

LONGO 
PRAZO 

META 15 

Fixar convênios com 
representações do setor de 

logística reversa com acordos 
setoriais aprovados 

 Oficializar e intensificar a 
logística reversa obrigatória no 
município. 

CURTO 
PRAZO 

META 16 
Implantar sistema municipal de 

informações sobre resíduos 
 Melhor controle do sistema. 

CURTO 
PRAZO 

META 17 
Alcançar 20% de recuperação de 
materiais recicláveis triados sobre 

o potencial de geração 

 Redução dos custos com 
disposição final de resíduos em 
aterros sanitários; 

 Geração de emprego e renda 
para profissionais da reciclagem. 

CURTO 
PRAZO 

META 18 

Implantar Postos de Entrega 
Voluntária (PEVs) para RCCs e 

resíduos volumosos de pequenos 
geradores 

 Criar alternativa para que o 
pequeno gerador não abandone 
o RCC e resíduos volumosos em 
vias e logradouros públicos 

CURTO 
PRAZO 
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METAS OBJETIVOS RESULTADOS ESPERADOS 
HORIZONTE 
TEMPORAL 

META 19 
Alcançar 40% de recuperação de 
materiais recicláveis triados sobre 

o potencial de geração 

 Redução dos custos com 
disposição final de resíduos em 
aterros sanitários; 

 Geração de emprego e renda 
para profissionais da reciclagem. 

MÉDIO 
PRAZO 

META 20 
Alcançar compostagem de 30% 

da matéria orgânica coletada 

 Fomento ao mercado de 
produção de fertilizantes 
orgânicos; 

 Redução dos custos com destino 
final de resíduos. 

MÉDIO 
PRAZO 

META 21 
Alcançar compostagem de 100% 

dos resíduos de podas e galhadas 
urbanas 

 Redução dos custos com 
disposição final de resíduos em 
aterros sanitários. 

LONGO 
PRAZO 

META 22 
Cobrir 100% do território municipal 

com coleta seletiva 

 Elevação da geração de 
materiais recicláveis e 
potencialização das 
cooperativas; 

 Geração de emprego e renda 
para profissionais da reciclagem. 

IMEDIATO 

META 23 
Alcançar compostagem de 90% 

da matéria orgânica coletada 

 Fomento ao mercado de 
produção de fertilizantes 
orgânicos. 

 Redução dos custos com destino 
final de resíduos. 

LONGO 
PRAZO 

META 24 
Garantir encaminhamento de 

100% do RCC para 
beneficiamento 

 Geração de emprego e renda; 
 Comercialização dos materiais 

recicláveis; 
 Valorização do produto através 

do processamento e produção 
de agregados. 

LONGO 
PRAZO 

META 25 
Criação da Empresa Municipal de 

Reciclagem e Compostagem 
 Centralização do sistema; 
 Profissionalização do setor. 

LONGO 
PRAZO 

META 26 
Encaminhamento, para aterro 
sanitário, apenas de rejeitos 

 Redução dos custos com destino 
final de resíduos; 

 Enquadramento legal segundo 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. 

LONGO 
PRAZO 

META 27 

Iniciar sistema de coleta seletiva 
porta a porta por tipo de matéria 
reciclável: papel, plástico, vidro, 

metal, outros 

 Dar maior eficiência ao sistema 
de triagem. 

MÉDIO 
PRAZO 

Em termos absolutos, prevê-se um total de 27 (vinte e sete) metas a serem cumpridas ao 
longo do período de validade do PMSB e do PMGIRS, cujos grupos temporais 
encontram-se distribuídos da seguinte forma: 
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FIGURA 2.1-3: DISTRIBUIÇÃO DAS METAS SEGUNDO GRUPOS TEMPORAIS 

2.2 ATIVIDADE 2: DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Com base nas metas e objetivos a serem alcançados ao longo do período de validade do 
plano, segundo preconizados na fase de prognóstico, prevê-se a necessidade do 
desenvolvimento e implementação de 4 (quatro) Programas e 09 (nove) Projetos, 
conforme apresentado no quadro a seguir. 

Importante destacar que buscou-se guardar relação com o Plano Plurianual da Prefeitura 
Municipal de Volta Redonda, para o exercício 2014 – 2017, que já prevê ações de 
saneamento básico a serem implementadas pela municipalidade. 
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QUADRO 2.2-1: PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Item Meta/ Objetivo Programa Ações/Projetos 
Prioridade 

Ação/Projeto 

Sistema de Limpeza 
Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

1; 2; 3; 4 PROGRAMA 01. Pró-gestão 

PROJETO 01 – Aspectos Jurídicos e Institucionais dos 
Resíduos 

IMEDIATO 
PROJETO 02 – Sustentabilidade Financeira do Sistema de 
Limpeza Urbana 

5 PROGRAMA 02. Pró-técnica PROJETO 03 – Sistema de Normatização IMEDIATO 

6; 7; 8; 9; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 
17; 18; 19; 20; 
21; 22; 23; 24; 

25; 26; 27 

PROGRAMA 03. Pró-operar 

PROJETO 04 – Reformulação do Sistema Municipal de 
Movimentação de Resíduos 

MEDIATO 

PROJETO 05 – Linha Limpa MEDIATO 

9; 10;  
PROGRAMA 04. Pró-
encerrar* 

PROJETO 06 – Remediação e Monitoramento da Área do 
Antigo Vazadouro Municipal de RSU 

MEDIATO 
PROJETO 07 – Encerramento, Remediação e 
Monitoramento da Área de Bota Fora Municipal 

* RELAÇÃO COM O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA (2014 – 2017) 
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2.3 ATIVIDADE 3: HIERARQUIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

2.3.1 PPAI – Programas, projetos e ações de caráter imediato (2015 – 2017). 

2.3.1.1 PROGRAMA 01 – Pró-Gestão 

O Programa Pró-Gestão tem como objetivo principal introduzir aspectos legais que 
confiram sustentabilidade jurídica e econômica ao sistema de limpeza urbana, à luz do 
que a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Diretrizes Nacionais para o 
Saneamento Básico preconizam como necessário para que essa importante componente 
do saneamento não possua fragilidades jurídicas e institucionais que permitam a sua 
descontinuidade. 

Para alcançar os objetivos anteriores, deverão ser implementados 2 (dois) projetos 
governamentais: 

 PROJETO 01 – Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos 
 PROJETO 02 – Sustentabilidade Financeira do Sistema de Limpeza Urbana 

2.3.1.1.1 Projeto 01 – Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos 

a) Objetivos 

O “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” decorre da necessidade 
de estabelecer ações estratégicas indispensáveis e fundamentais em prol do 
aperfeiçoamento da gestão, seja integrada seja associada, e do gerenciamento dos 
resíduos sólidos, a fim de conferir a devida segurança jurídica e institucional para todo o 
setor, sem descuidar-se da indicação de diretrizes jurídica para a composição da 
sustentabilidade econômico-financeira, que vai ao encontro e segue aprofundado no 
“Projeto 02 – Sustentabilidade Financeira dos Resíduos”. 

Neste contexto, o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” traz, 
repita-se, ações estratégicas, todas de implementação imediata, que orientem o gestor 
público na (re)modelagem dessa gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos a partir da 
tomada de decisão em prol do Cenário 3, que, por sua vez, constitui na Hipótese 3, do 
Prognóstico Legal. 

Justamente por isso, as ações propostas se desdobram em aspectos relativos à 
governança, ao planejamento, à regulação com a fiscalização, ao controle social, à 
sustentabilidade financeira e ao gerenciamento, que, mais adiante, servirão de base para 
o estabelecimento de um novo marco regulatório municipal de resíduos sólidos capaz de 
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definir princípios, objetivos, diretrizes, instrumentos e demais comandos normativos 
adequados e próprios para o Município voltados para o setor de resíduos. 

b) Ações Propostas 

 Governança 

Tendo em vista que o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
busca estabelecer um aperfeiçoamento para a gestão dos resíduos sólidos, e, portanto, 
pressupõe a existência de uma governança competente, adequada e capaz de ofertar as 
respostas necessárias e prementes para o setor de resíduos, faz-se necessária a 
remodelagem das competências dos órgãos administrativos municipais já constituídos, 
sem, porém, criar outros órgãos, assim como promover-se a designação de uma entidade 
de regulação a partir de atos normativos e consensuais; o que deverá ocorrer, de forma 
imediata, segundo as ações propostas a seguir: 
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Ação 
Proposta 

001 002 003 004 005 006 007 

Edição da 
Política Municipal 

de Resíduos 
Sólidos 

Fortalecimento 
do IPPU-VR no 
planejamento 
dos resíduos 

sólidos 

Remodelagem da 
atuação da SMSP 

Remodelagem 
da atuação da 

SMMA 

Remodelagem da 
atuação do CMDU-VR 

Remodelagem 
da atuação do 

COMDEMA-
VR 

Designação 
de entidade 

de regulação 

Descrição 

Edição da Política 
Municipal de 
Resíduos Sólidos, 
que estabeleça 
princípios, 
objetivos, 
diretrizes, 
instrumentos e 
demais comandos 
normativos 
voltados para o 
setor municipal de 
resíduos sólidos, 
sem prejuízo de 
propor alterações 
na estrutura de 
governança desse 
setor segundo as 
ações a seguir 
(002/007). 

- Concentrar as 
atividades de 
planejamento 
para o setor de 
resíduos sólidos 
no IPPU- VR;  

- Ofertar 
subsídios 
técnicos, 
operacionais, 
administrativos 
e financeiros em 
prol do IPPU – 
VR para que 
possa realizar, 
de forma 
adequada, o 
planejamento 
proposto; 

- Manutenção 
permanente de 
interface do 
IPPU-VR com a 
SMSP para fins 
do 
planejamento. 

- Concentrar as 
atividades de gestão 
e de gerenciamento 
do sistema, seja de 
alta seja de baixa, 
dos resíduos sólidos 
na SMSP; 

- Criação de um 
departamento interno 
na SMSP 
encarregado da 
fiscalização e do 
controle do setor de 
resíduos sólidos, 
recebendo todo o 
apoio técnico e 
administrativo 
necessário para o 
desempenho dessas 
atribuições; 

- Atuação consensual 
da SMSP com o 
IPPU-VR quanto ao 
planejamento de 
resíduos sólidos, e, 
ainda, com a entidade 
de regulação em 
relação à regulação 
dos resíduos sólidos; 

- Esvaziamento 
da competência 
da SMMA quanto 
à gestão e o 
gerenciamento 
dos resíduos 
sólidos; 

- Concentração da 
competência da 
SMMA no 
licenciamento 
ambiental das 
atividades 
potencialmente 
poluidoras afetas 
ao setor de 
resíduos sólidos. 

- Ampliação da 
competência do 
CMDU-VR para que 
possa assumir, de 
forma, efetiva o 
controle social do setor 
de resíduos sólidos; 

- Ofertar subsídios 
técnicos, operacionais, 
administrativos e 
financeiros em prol do 
CMDU-VR para que 
possa realizar, de 
forma adequada, o 
controle social 
proposto. 

Redefinição da 
competência 
do 
COMDEMA-
VR, para que 
possa atuar, 
de forma 
consensual 
com o CMDU-
VR, no 
processo de 
licenciamento 
ambiental das 
atividades 
potencialmente 
poluidoras 
afetas ao setor 
de resíduos 
sólidos. 

Designação 
da 
AGENERSA 
como entidade 
de regulação 
do setor de 
resíduos 
sólidos, 
especialmente 
quando o 
gerenciamento 
ocorrer 
mediante 
contrato; 

- Manutenção 
permanente 
de interface da  
AGENERSA 
com a SMSP 
para fins da 
regulação. 
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Ação 
Proposta 

001 002 003 004 005 006 007 

Edição da 
Política Municipal 

de Resíduos 
Sólidos 

Fortalecimento 
do IPPU-VR no 
planejamento 
dos resíduos 

sólidos 

Remodelagem da 
atuação da SMSP 

Remodelagem 
da atuação da 

SMMA 

Remodelagem da 
atuação do CMDU-VR 

Remodelagem 
da atuação do 

COMDEMA-
VR 

Designação 
de entidade 

de regulação 

o que vai representar 
no fornecimento de 
subsídios e 
informações técnicas 
e operacionais sobre 
o setor de resíduos 
sólidos. 

Responsável 
Direto pelas 

Ações 

Gabinete do 
Prefeito; e, 

Câmara Municipal 

Gabinete do 
Prefeito 

Gabinete do Prefeito; 
e, 

SMSP 

Gabinete do 
Prefeito 

Gabinete do Prefeito 
Gabinete do 

Prefeito 
Gabinete do 

Prefeito 

Obs.:SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 421 

 Planejamento 

Tendo em vista que o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
busca estabelecer um aperfeiçoamento para a gestão dos resíduos sólidos, que, 
portanto, pressupõe também um planejamento adequado para o setor de resíduos 
sólidos, é indispensável que o Município expeça, formalmente, o plano de gestão 
integrada de resíduos sólidos respaldado na PNRS e no Decreto Federal n.º 7.404/2010 
– o que já está em processo de consecução -, e, mais do que isso, aplique-o, 
cotidianamente, para a universalização dos serviços com preços módicos em prol de 
população, assegurada, sempre, a sustentabilidade financeira do setor. 

Além disso, o Município, ao editar e aplicar o seu PMGIRS, estará apto para solicitar 
crédito junto aos órgãos e entidades creditícios federais para aplicar em ações de 
resíduos sólidos, cujo prazo para a sua apresentação com vista à solicitação de crédito 
perante o Governo federal findou em agosto de 2012. 

Sem embargo do exposto, o Município, ao editar e aplicar o seu PMGIRS, também 
atenderá à condição de eficácia para a formalização de contrato administrativo, cujo 
objeto seja a execução dos serviços de resíduos sólidos. 

Nesse sentido, o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
estabelece, de forma imediata, as seguintes ações propostas para fins do planejamento, 
a saber: 

Ação Proposta 

008 009 010 

Edição e publicização 
do PMGIRS/VR 

Aprovação formal do 
PMGIRS/VR 

Aplicação e acompanhamento 
do PMGIRS/VR 

Descrição 

Edição e publicização 
do PMGIRS nos termos 
da PNRS e do Decreto 
Federal n.º 7.404/2010 
– já em execução 

Edição de decreto 
municipal, que aprove o 
PMGIRS/VR, vinculando 
todos os atores do setor. 

Aplicar e fazer aplicar, 
cotidianamente, o PMGIRS 
pelos órgãos e entidades do 
Município, pelos usuários, 
pelos prestadores dos 
serviços e pela população 
como um todo. 

Responsável 
Direto pelas 

Ações 
Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito IPPU-VR 

Obs.:IPPU-VR – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda
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 Regulação e fiscalização 

Uma vez que o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” pretende 
conferir a melhoria da gestão dos resíduos sólidos de forma compatível com os princípios 
e os objetivos regulatórios estabelecidos na Lei de Diretrizes Nacionais para o 
Saneamento Básico (LDNSB) e no Decreto Federal n.º 7.404/2010, é certo que o 
Município deverá designar a sua entidade de regulação, que, calcado no regime 
principiológico regulatório, desempenhe a devida competência regulatória sobre os 
serviços de resíduos sólidos, sem prejuízo da definição de uma atuação consensual dos 
órgãos municipais com essa entidade de regulação em prol da fiscalização desses 
serviços. 

Além disso, o Município, ao designar a sua entidade de regulação, atenderá à condição 
de eficácia para a formalização de contrato administrativo, cujo objeto seja a execução 
dos serviços de resíduos sólidos. 

Outrossim, o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” estabelece, 
de forma imediata, as seguintes ações propostas tanto para a regulação quanto para a 
fiscalização, a saber: 
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Ação Proposta 
para a 

Regulação 

011 012 013 014 

Designação da AGENERSA 
como entidade de regulação 

Modelagem do Convênio de 
Cooperação  

Formalização do Convênio de 
Cooperação 

Ratificação Legal do Convênio 
de Cooperação 

Descrição 

Encaminhamento de ofício para a 
AGENERSA, em que se requeira 
a designação dessa agência 
como entidade de regulação dos 
serviços municipais de resíduos 
sólidos. 

Elaboração de convênio de 
cooperação a ser celebrado entre o 
Estado e o Município, com a 
interveniência da AGENERSA, que 
assegure a gestão associada da 
regulação e da fiscalização dos 
serviços de resíduos sólidos, a 
designação da AGENERSA como 
entidade de regulação e, mais do que 
isso, a delimitação dos direitos e dos 
deveres dos partícipes em relação à 
regulação e à fiscalização. 

Subscrição e publicização do 
convênio de cooperação pelos 
partícipes. 

Ratificação legal do convênio 
de cooperação como condição 
de eficácia para a sua 
validade; o que se dará por 
meio de aprovação pela 
Câmara Municipal. 

Responsável 
Direto pelas 

Ações 
Gabinete do Prefeito 

Gabinete do Prefeito; 

IPPU-VR; 

SMSP 

Gabinete do Prefeito 
Gabinete do Prefeito; e,  

Câmara Municipal 

Obs.:IPPU-VR – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda 
SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
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Ação 
Proposta 

para a 
Fiscalização  

015 016 017 

Criação do Departamento de Fiscalização da 
SMSP 

Conferir subsídios técnico, administrativo e 
financeiro para o Departamento de Fiscalização da 

SMSP 

Atuação consensual do Departamento de 
Fiscalização da SMSP com a AGENERSA 

Descrição 

Instituir, por intermédio da Política Municipal de 
Resíduos Sólidos, o Departamento de 
Fiscalização da SMSP, que terá atribuição para 
fiscalizar os serviços de resíduos sólidos 

O Município deverá dotar o Departamento de 
Fiscalização da SMSP do apoio técnico, 
administrativo e financeiro necessários, a fim de 
que este órgão e seus agentes fiscalizadores 
possam desempenhar as suas funções precípuas 
de forma adequada. 

O Departamento de Fiscalização da 
SMSP deverá exercer a sua competência 
regulatória em consonância com a 
delimitação da competência de 
fiscalização prevista no convênio de 
cooperação que designa a AGENERSA 
como entidade de regulação. 

Responsável 
Direto pelas 

Ações 
Gabinete do Prefeito Gabinete do Prefeito SMSP 

Obs.:SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
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 Controle social 

Tendo em vista que o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
deve assegurar a submissão da gestão dos resíduos sólidos ao controle social, é 
indispensável que o Município conte com uma instância de controle social voltada para 
o setor de resíduos sólidos, em que a população e os demais atores do setor 
proponham, deliberem e intervenham, de forma efetiva, sobre os serviços de resíduos 
sólidos. 

Além disso, o Município de Volta Redonda, ao definir a sua instância de controle 
social, estará apto para solicitar crédito junto aos órgãos e entidades creditícios 
federais para aplicar em ações de resíduos sólidos, cujo prazo para demonstrar a 
existência dessa instância perante o Governo federal findou em dezembro de 2014. 

Assim sendo, o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
apresenta, de forma imediata, as seguintes ações propostas para o controle social: 

Ação 
Proposta 

018 019 020 021 

Remodelagem 
do CMDU-VR 

Ampliação da 
Competência 
do CMDU-VR 

Conferir subsídios técnico, 
administrativo e financeiro 

para o CMDU – VR 

Atuação consensual 
do CMDU-VR 

Descrição 

Redefinição, 
por meio da 
Política 
Municipal de 
Resíduos 
Sólidos, da 
modelagem 
da CMDU-VR, 
que absorverá 
o Comitê 
Municipal de 
Saneamento 
Básico. 

Ampliação, por 
meio da Política 
Municipal de 
Resíduos 
Sólidos, da 
competência da 
CMDU-VR, que 
passará a 
deliberar sobre 
a gestão e o 
gerenciamento 
dos resíduos 
sólidos. 

O Município deverá dotar o 
CMDU-VR do apoio 
técnico, administrativo e 
financeiro necessários, a 
fim de que este órgão e 
seus conselheiros possam 
desempenhar as suas 
funções precípuas de 
controle social de forma 
adequada. 

O CMDU-VR deterá 
atuar, de forma 
consensual, com as 
demais instâncias de 
controle social de tema 
transversal ao 
saneamento, 
notadamente o 
COMDEMA – VR. 

Responsável 
Direto pelas 

Ações 

Gabinete do 
Prefeito 

Gabinete do 
Prefeito 

Gabinete do Prefeito CMDU-VR 

Obs.:CMDU-VR – Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Volta Redonda 

 Sustentabilidade Financeira 

O “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos”, calcado no Cenário 
3, que, por sua vez, constitui na Hipótese 3, do Prognóstico Legal, traz diretrizes 
jurídicas para a composição da sustentabilidade financeira do setor de resíduos 
sólidos, que, por sua vez, vai ao encontro, e segue aprofundado no “Projeto 02 – 
Sustentabilidade Financeira dos Resíduos”. Com efeito, as diretrizes legais, aqui 
previstas, servirão de base para a composição da modelagem do sistema 
remuneratório e, mais do que isso, da busca do equilíbrio econômico-financeiro 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
426 

indispensável para assegurar a prestação adequada e universal dos serviços de 
resíduos sólidos. 

Outrossim, o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
apresenta, de forma imediata, as seguintes ações propostas para a sustentabilidade 
financeira: 
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Ação 
Proposta 

022 023 024 025 026 027 028 

Cobrança do 
ISSQN sobre a 
prestação dos 

serviços de 
resíduos sólidos 

Fixação da Taxa 
de Manejo de 

Resíduos 
Sólidos 

Domiciliares 

Fixação de Preço 
Público pelo 
Manejo de 

Resíduos Sólidos 
não Domiciliares 

Instituição de 
Controle de 

Custos 

Continuidade do 
“Programa Compra 

do Lixo Tratado” 

Manutenção da 
isenção da taxa de 

caçamba de lixo 

Remodelagem do 
FMDUH 

Descrição 

Realização de 
cobrança efetiva 
do ISSQN 
incidente sobre a 
prestação dos 
serviços de 
resíduos sólidos, 
na forma 
estabelecida pelo 
CTM. 

Fixação, por 
meio da Política 
Municipal de 
Resíduos 
Sólidos, da taxa 
de manejo de 
resíduos sólidos 
domiciliares, 
cuja composição 
observará o 
disposto no 
“Projeto 02 – 
Sustentabilidade 
Financeira dos 
Resíduos”. 

Fixação, por meio 
da Política 
Municipal de 
Resíduos Sólidos, 
de preço público 
pelo manejo de 
resíduos sólidos 
não domiciliares, 
que vierem a ser 
gerados por 
geradores de 
resíduos sólidos 
não urbanos, e 
manejos pelo 
Município a pedido 
destes geradores. 

Instituição de 
controle de 
custos dos 
serviços de 
resíduos sólidos, 
na forma do 
disposto no 
“Projeto 02 – 
Sustentabilidade 
Financeira dos 
Resíduos”. 

Solicitação formal 
junto ao Governo 
do Estado do Rio 
de Janeiro, por 
intermédio da SEA, 
para obtenção de 
prorrogação do 
Convênio 
Administrativo n.º 
06/2013, a fim de 
ofertar continuidade 
ao “Programa 
Compra do Lixo 
Tratado”. 

Manutenção da 
isenção da taxa de 
caçamba de lixo em 
prol dos 
beneficiários, 
exceto se tiver 
ocorrido 
descumprimento do 
disposto no art. 14, 
caput, e seu inc. I 
ou II, da LRF. 

Remodelagem, por 
meio da Política 
Municipal de 
Resíduos Sólidos, 
do FMDUH, que 
poderá prever a 
aplicação de 
recursos em prol 
das ações do setor 
de resíduos sólidos, 
nos termos 
propostos pelo 
“Projeto 02 – 
Sustentabilidade 
Financeira dos 
Resíduos”. 

Responsável 
Direto pelas 

Ações 

Gabinete do 
Prefeito 

Gabinete do 
Prefeito; e, 

Câmara 
Municipal 

Gabinete do 
Prefeito 

Gabinete do 
Prefeito; 

Câmara 
Municipal; 

SMSP 

Gabinete do 
Prefeito 

 

SMSP 

Gabinete do 
Prefeito; 

Câmara Municipal; 
e, SMSP 

Obs.:SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
FMDUH – Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitacional 
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 Gerenciamento 

Tendo em vista que o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
busca conferir a devida segurança jurídica e institucional ao gerenciamento dos 
serviços de resíduos sólidos, que, por sua vez, nada mais é do que a prestação em si 
desses serviços, é certo que deverão ser executados de forma adequada com vista à 
universalização dos serviços com preços módicos, observando-se, sempre, as 
determinações estabelecidas na LDNSB e no Decreto Federal n.º 7.217/2010. 

Justamente por isso, o gerenciamento contratado dos serviços dos resíduos sólidos 
vai pressupor o atendimento prévio das seguintes condicionantes de validade 
contratual, a saber: (1) existência do PMGIRS; (2) estudo de viabilidade técnica e 
econômico-financeira sobre os serviços; (3) edição de política municipal de resíduos 
sólidos; (4) designação de entidade de regulação; e, (5) realização de consulta e de 
audiência públicas sobre o edital de concessão, assim como sobre o contrato 
administrativo que tiver por objeto a prestação dos serviços de resíduos sólidos. 

Outrossim, o “Projeto 01 - Aspectos Jurídicos e Institucionais dos Resíduos” 
apresenta, de forma imediata, as seguintes ações propostas para o gerenciamento 
dos resíduos sólidos: 
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Ação Proposta 

029 030 031 032 033 034 

Concentração 
dos serviços de 
resíduos sólidos 

com a SMSP 

Revisão dos 
contratos de 

terceirização do 
sistema de alta de 
resíduos sólidos 

Inserção das 
organizações de 

catadores no 
sistema público 
de manejo de 

resíduos sólidos 

Formalização de 
convênio de 

cooperação para o 
gerenciamento 

associado dos serviços 
de baixa de resíduos 

sólidos 

Formalização de contrato 
de programa para a 

consecução do 
gerenciamento associado 
dos serviços de baixa de 

resíduos sólidos 

Atuação da SMSP no 
gerenciamento dos serviços 

de resíduos sólidos 

Descrição 

Redefinição, por 
meio da Política 
Municipal de 
Resíduos 
Sólidos, da 
modelagem da 
SMSP, que 
concentrará a 
gestão e o 
gerenciamento 
do sistema de 
resíduos sólidos, 
seja de alta seja 
de baixa. 

Revisão dos 
contratos de 
terceirização do 
sistema de alta 
dos resíduos 
sólidos, para que 
atendam às 
condicionantes de 
validade 
contratual 
(LDNSB e 
Decreto Federal 
n.º 7.217/2010). 

Promoção de 
contratação 
direta mediante 
dispensa de 
licitação das 
organizações de 
catadores, a fim 
de que possam 
prestar os 
serviços de 
triagem de 
resíduos 

Formalização de 
convênio de 
cooperação a ser 
celebrado entre o 
Município de Volta 
Redonda e o Município 
de Barra Mansa, a fim 
de promover a 
gerenciamento 
associado do sistema 
de baixa de resíduos 
sólidos com o 
aproveitamento do 
CTDR/Barra Mansa. 

Formalização de contrato 
de programa a partir do 
convênio de cooperação, 
em que o Município de 
Volta Redonda contratará o 
Município de Barra Mansa, 
por intermédio do 
CTDR/Barra Mansa, para 
usufruir o gerenciamento 
do sistema de baixa de 
resíduos sólidos. 

- Atuação do SMSP, de 
forma consensual com o 
IPPU-VR e a AGENERSA, 
no gerenciamento dos 
resíduos sólidos; 

- Departamento de 
Fiscalização da SMSP 
realizará a fiscalização e o 
controle do convênio de 
cooperação e de todos os 
contratos administrativos 
que tiverem por objeto o 
gerenciamento dos 
resíduos sólidos. 

Responsável 

Direto pelas 

Ações 

Gabinete do 

Prefeito 
SMSP SMSP 

Gabinete do 

Prefeito; e,  

SMSP 

Gabinete do Prefeito; 

e,  

SMSP 

SMSP 

Obs.:SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
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2.3.1.1.2 Projeto 02 – Sustentabilidade Financeira do Sistema de Limpeza Urbana 

a) Objetivos 

O projeto Sustentabilidade Financeira do Sistema de Limpeza Urbana se origina da 
urgência em estabelecer os princípios, procedimentos, normas e critérios referentes à 
geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
destinação final dos resíduos sólidos na cidade de Volta Redonda, visando controle da 
poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos ambientais. Outra 
vertente não menos importante na elaboração do presente projeto é a necessidade na 
execução de ações que promovam a viabilidade econômico-financeira dos serviços 
prestados pelo poder público municipal. 

Desta forma, o presente projeto objetiva propor a aprovação e estabelecimento de um 
marco legal que defina a estrutura organizacional e gerencial dos processos 
operacionais, bem como institua uma forma de financiamento que não imponha a 
estes serviços, factíveis de remuneração própria, uma competição indistinta com todas 
as outras demandas já existentes e planejadas pelo governo.  

b) Ações Propostas 

Em se tratando de um projeto que visa estabelecer as condições fundamentais para a 
operacionalização e manutenção de serviços essenciais ao bem estar do cidadão, a 
sua implementação deva ser imediata, sendo as seguintes ações propostas para a sua 
efetivação: 
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Ação Proposta 

001 002 003 004 

Estruturar e 
operacionalizar um 

Sistema de Controle de 
Custos  

Estruturar, instituir e 
operacionalizar um 

Fundo Especial para a 
gestão do Sistema de 

Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Realizar cadastro técnico 
multifinalitário 

Propor a instituição da 
Taxa que se vincule à 
prestação de serviços 
referentes à Limpeza 
Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos 

Descrição 

Estruturação de um modelo 
de gestão organizada, 
planejada e controlada, que 
proporcione uma adequada 
utilização dos recursos 
disponíveis, evitando 
gastos públicos excessivos. 

A proposta de criação de 
um Fundo Especial está 
vinculada à existência de 
ações relevantes no 
contexto da 
sustentabilidade da gestão 
pública municipal. 

Sendo responsável pela 
gestão territorial urbana, os 
Municípios devem 
estruturar cadastros que lhe 
proporcionem condições 
para elaborar Planos 
Diretores, traçar políticas 
tributárias e outros. 

Cobrança de taxa que 
cubra os custos dos 
serviços de coleta, 
tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos 
urbanos. 

Responsável Direto pelas 
Ações 

SMSP SMSP IPPU-VR SMSP 

Obs.:SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
IPPU-VR – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda 
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AÇÃO 001 - Estruturar e operacionalizar um Sistema de Controle de Custos  

A Emenda Constitucional nº 19/98, que incluiu a eficiência no conjunto dos princípios 
previstos no art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/88), criou a demanda por uma 
transformação na estrutura administrativa das entidades públicas brasileiras. No foco 
desta transformação está a mudança dos tradicionais paradigmas que se pautam, 
essencialmente, no legalismo e no formalismo, para um modelo de administração voltado 
para o alcance de metas pré-estabelecidas no conjunto de ações e de políticas públicas 
vinculadas aos programas de gestão e governo. 

O objetivo da inclusão do conceito de eficiência no conjunto de princípios previstos pelo 
art.37 da CF/88 é de conduzir a Administração Pública, por meio de continuas melhorias 
nos padrões de desempenho administrativo, a melhores resultados na execução de 
projetos e atividades que realmente atendam às necessidades dos cidadãos. 

A conquista deste objetivo está, diretamente, atrelada a um modelo de gestão 
organizada, planejada e controlada, que proporcione uma adequada utilização dos, em 
muitas vezes, escassos recursos disponíveis, evitando gastos públicos excessivos. 
AUCOIN (1990) sintetiza este novo modelo, que valoriza os aspectos da eficiência e 
eficácia nos atos governamentais, em um artigo sobre o que ele intitula de Nova Gestão 
Pública. Tal artigo, uma referência na literatura internacional, aborda os conceitos 
relacionados à Nova Gestão Pública e apresenta a teoria das escolhas públicas como o 
modo pelo qual os políticos, democraticamente eleitos, devem assumir o monitoramento 
das ações públicas, dinamizando e aumentando a sua capacidade de controlar os 
instrumentos de governo, de forma a evitar desvios na execução e implementação de 
programas e políticas governamentais. 

O emprego dos conceitos ligados à Nova Gestão Pública tem potencial contributivo para 
nos auxiliar na definição dos programas, ações (projetos e atividades) para a consecução 
dos objetivos, do PMSB e do PMGIRS, definidos e em consonância com o prognóstico 
apresentado anteriormente. Nesse sentido o alcance da sustentabilidade ambiental e 
econômico-financeira, dos serviços relacionados à Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos, exige mudança de cultura na Administração Pública. Um dos pilares da 
reorganização da Administração é, sem dúvida, a estruturação de um sistema de controle 
interno, tendo como um de seus focos o controle sobre os custos operacionais dos 
serviços prestados. 

Desta maneira cumpre-nos ressaltar a importância de um bem estruturado sistema de 
informações que subsidie todos os níveis de controle que permitirão a disseminação de 
informações referentes ao conhecimento sistemático de como a carga de trabalho esta 
sendo conduzida, com o respectivo custo, permitindo à Administração o acesso a dados 
reais sobre o andamento da execução orçamentária, facultando à mesma a realização de 
realinhamentos em seus programas originais e a manutenção do foco de suas ações 
voltado para a execução de suas prioridades. 

 Na construção da referida sistemática tomamos como referência os estudos e avanços 
alcançados pela Contabilidade ao longo do tempo, que nos possibilitam, atualmente, a 
proposição de uma estrutura básica, possível de ser aplicada na acumulação e rateio dos 
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custos envolvidos na prestação dos serviços que são ofertados pela gestão pública à 
sociedade. Levando tal fato em consideração, apresentamos a estrutura de um esquema 
básico que considera os custos diretos e indiretos envolvidos nas operações dos serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, incluindo no mesmo os recursos 
destinados à execução das atividades atribuídas à estrutura responsável pela 
operacionalização do sistema, no que tange ao seu funcionamento e manutenção: 

 

FIGURA 2.3.1.1.2-1: ESQUEMA BÁSICO DE CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS NAS OPERAÇÕES 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Neste esquema observamos que todos os recursos envolvidos na operação são 
alocados, direta ou indiretamente (por meio de rateios – R) aos bens e/ou serviços 
demandados pela sociedade, que neste caso seriam os produtos derivados da coleta, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos que absorveriam os custos do período, 
aplicados a: resíduos sólidos urbanos, resíduos de serviços de saúde e resíduos da 
construção civil. 

Observa-se que a estrutura básica apresentada é suficiente para atender aos requisitos e 
às exigências legais acerca da aplicação de um controle de custos nas operações 
governamentais. Bem como é um suporte à busca do atendimento ao princípio da 
eficiência no desempenho das atividades da administração pública (Art. 37 CF/88), pois 
possibilita a avaliação das operações governamentais. 

Considerando as observações anteriores, destaca-se aqui que a aplicação do sistema de 
controle de custos proposto proporcionará a definição da base de cálculo para a 
aplicação de taxas ou tarifas que venham remunerar os serviços públicos de manejo de 
resíduos sólidos urbanos, incluindo a coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
resíduos. 
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AÇÃO 002 - Estruturar, instituir e operacionalizar um Fundo Especial para gestão do 
Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

A proposta de criação de um Fundo Especial está vinculada à existência de ações 
relevantes no contexto da sustentabilidade da gestão pública municipal. Ao definirmos 
que a realização de tais ações prioritárias ficará a cargo de uma determinada estrutura 
ligada à Administração Direta do Município, sendo neste caso a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos, é possível e desejável a vinculação de determinadas receitas a efetiva 
execução dos programas de trabalho elaborados para a operacionalização do Sistema de 
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Temos com isso a finalidade de criar um 
mecanismo de proteção acerca de incertezas financeiras que podem comprometer a 
execução de tais prioridades. 

Representação da Constituição do Fundo Especial: 

 

No fluxo apresentamos a constituição de um programa de trabalho prioritário como sendo 
a primeira medida a ser tomada no processo de constituição do Fundo Especial. Neste 
programa deverá ser apresentado com destaque o seu objetivo geral, bem como as 
ações demandadas para a sua execução com as suas respectivas metas e insumos. Tais 
elementos deverão estar presentes no orçamento municipal. 

O passo seguinte está relacionado à definição do órgão ao qual o fundo se vinculará. 
Sendo assim, há a necessidade de que a Lei Municipal, específica para a criação do 
fundo, torne explícito que o determinado Fundo Especial estará vinculado à Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, havendo também a necessidade de designação do 
gestor do fundo, sendo esta designação feita por meio de um ato próprio do gestor da 
Secretaria. 

A sequência nos apresenta a necessidade da determinação dos recursos financeiros que 
garantirão a execução do programa de trabalho. Nesse sentido, torna-se relevante 

Programa 
Especial de 

Trabalho 

Receitas Próprias 

 +  

Transferências 
Constitucionais 

Secretaria 
Municipal de 

Serviços Públicos 

Fundo Especial 
para a 

operacionalização 
do Sistema de 

Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos 

Sólidos 
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mencionarmos as fontes que, como exceção aos princípios de unidade de tesouraria e da 
não afetação de receitas, são factíveis de vinculação à atividade específica. Para tanto 
nos subsidiamos na conceituação de REIS (2004, p. 134), que contribui a definir que para 
o caso do Fundo Especial proposto, os recursos financeiros poderão ser das seguintes 
origens: 

“Receitas próprias, as quais deverão ser especificadas na lei, oriundas de 
atividades próprias da entidade, excluindo-se, entretanto, os impostos de sua 
competência, ressalvadas as hipóteses indicadas na Constituição da República. 
As vinculações destas receitas poderão se concretizar, internamente, com a 
constituição de caixas especiais da própria entidade ou, externamente, mediante a 
institucionalização de autarquias ou fundações;” 

“Receitas de Transferências Constitucionais, aquelas que os Estados e 
Municípios têm direito por força do mandamento da Constituição.”  

Do exposto consolidamos a posição de que, além das receitas vinculáveis do atual 
orçamento do Município, é fundamental, para uma adequada gestão e sustentabilidade 
do fundo proposto, a efetiva regulamentação, instituição e cobrança da Taxa que 
remunere os serviços referentes ao Manejo de Resíduos Sólidos. Ressalta-se que as 
receitas, componentes do Fundo, deverão ser especificadas em Lei Municipal. 

A representação que utilizamos para ilustrar o processo de instituição do Fundo Especial 
se encerra com a proposição de elaboração de uma Lei Municipal específica, que ao ser 
aprovada dará origem a uma forma de gestão de receitas que, fundamentalmente, 
apresentará as seguintes características: 

 Objetivo claramente definido; 

 Receitas especificadas com clareza; 

 Despesas relacionadas com o objetivo; 

 Especificação do Órgão ao qual se vincula. 

Destacamos ainda que recairá sobre o designado como gestor do Fundo Especial, a 
obrigação de prestação de contas acerca de sua gestão. Ou seja, o mesmo deverá 
preparar a demonstração da movimentação financeira realizada por meio do caixa 
especial. Tal demonstração servirá de base para confronto com o plano de aplicação do 
fundo, o qual deve ser detalhado no programa de trabalho. As informações necessárias 
para uma adequada prestação de contas são acessíveis por meio da manutenção de 
contabilidade própria, mediante a segregação de contas específicas, integrantes do 
sistema de informações contábeis do Município, o qual deve recepcionar também a 
estrutura que propomos como Sistema de Controle de Custos. 

Ressaltamos também que a Lei especifica que institucionalizará o Fundo Especial, 
deverá dispor sobre a destinação do saldo apurado em Balanço do exercício, definindo 
se o mesmo deverá integrar o saldo do caixa geral ou se manterá a vinculação ao 
objetivo especificado em sua constituição. 
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AÇÃO 003 - Realizar cadastro técnico multifinalitário 

Sendo responsável pela gestão territorial urbana, os Municípios devem estruturar 
cadastros que lhe proporcionem condições para elaborar Planos Diretores, traçar 
políticas tributárias e outros. Nesse sentido, o Cadastro Imobiliário Urbano é tido como 
um conjunto de informações das áreas urbanas a serem mantidas permanentemente 
atualizadas, sendo concebido principalmente para os seguintes casos (BRASIL, 1980): 

 Arrecadação municipal, compreendendo lançamento do Imposto Predial e 
Territorial Urbano; lançamento de Contribuição de Melhoria; lançamento de taxas 
de serviços urbanos. 

 Planejamento físico territorial urbano, compreendendo: estudo e localização de 
equipamentos sociais e de infraestrutura urbana, estudo de localização e 
utilização de sistema viário urbano; reserva de área para fins especiais e estudo 
de controle de uso do solo urbano.  

Como percebido no diagnóstico realizado, existe a demanda por informações cadastrais 
atualizadas que possibilitem o suporte adequado para a proposição e estruturação de 
Taxas que venham remunerar os serviços públicos inseridos nos Planos Municipais de 
Saneamento básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Por ser um instrumento 
que atualiza e complementa o Cadastro Imobiliário Municipal, propomos aqui a execução 
de ações referentes à realização do Cadastro Multifinalitário (CTM) do Município de Volta 
Redonda. Destacamos que tal instrumento de gestão deverá ser formado por diversos 
Cadastros tais como: cadastro de logradouros, de equipamentos comunitários, de 
loteamentos, de estabelecimentos de equipamentos licenciados, de assentamentos 
informais, de áreas verdes, o cadastro planialtimétrico urbano e o cadastro de glebas. 
Destacamos também que o CTM deve ter o potencial de englobar dados censitários, 
dados referentes à legislação urbanística, informações acerca de redes de infraestrutura, 
dados da área da educação, saúde, etc. 

De acordo com Loch (1993), o Cadastro Técnico Multifinalitário deve envolver 
conhecimentos de origem interdisciplinar com potencial para subsidiar uma avaliação 
rigorosa sobre a melhor forma de ocupação do espaço para se obter o desenvolvimento 
racional de uma determinada área. Ainda para Loch , os dados físicos (referentes a cada 
parcela) como água, geologia, vegetação, objetos construídos, bem como dados 
abstratos, como propriedade, divisas administrativas, valor da terra, uso da terra, dados 
sobre inventário e mapeamento completam a base de informações do sistema. 
Argumenta-se que o Cadastro Técnico somente será Multifinalitário se o conjunto de 
medidas disponíveis for suficiente para atender a múltiplos usuários, podendo-se 
destacar alguns pontos importantes do CTM: 

 Disposição de informações com qualidade, confiabilidade e relevância de modo a 
contribuir no processo de definição das políticas públicas municipais, sendo 
também indispensável para maior eficácia na arrecadação dos tributos municipais, 
com destaque daqueles originados da urbanização da propriedade e do solo 
urbano, sem que isso se vincule exclusivamente ao aumento de alíquotas, mas 
também ao tratamento isonômico aos detentores de suas propriedades. 

 Subsidiando atividades referentes à operacionalização de serviços públicos, ao 
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 planejamento municipal, bem como à definição de políticas setoriais, o Cadastro 
Técnico se apresenta como um importante elemento estratégico da Gestão, pois 
ao mesmo tempo em que, internamente, fornece ao gestor insumos valiosos para 
a tomada de decisão, também tem o potencial para se tornar um poderoso 
instrumento de promoção das ações governamentais, dando visibilidade aos 
programas de governo, bem como contribuindo na busca por financiamento das 
políticas públicas e de prestação de serviços (GARCIA, 2007).  

Concluindo o esforço para a justificativa da realização do CTM, buscamos subsídios em 
Larsson (1996), para o qual o essencial no cadastro para múltiplos usos é que uma única 
unidade territorial definida pode ser usada como chave para integrar diferentes registros, 
o que o faz disponível para uma vasta quantidade de informações sobre o território.  

Considerando que o diagnóstico bem como o prognóstico desse plano considera 
fundamental a existência de mecanismos específicos para o financiamento da 
operacionalização dos serviços públicos relacionados ao Manejo dos Resíduos Sólidos, 
sendo a estruturação de tais mecanismos (na forma de Taxa) regulados pela Lei nº 
11.445, a qual torna obrigatória a vinculação da legalidade da cobrança da referida Taxa 
a critérios relacionados às características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser 
neles edificadas, bem como ao nível de renda da população da área atendida, 
reforçamos o caráter IMEDIATO para a realização do CTM. 

AÇÃO 004 - Propor a instituição da Taxa que se vincule à prestação de serviços 
referentes ao Manejo de Resíduos Sólidos 

i. Formas de cobrança 

Muitas localidades do Brasil e do mundo enfrentam hoje um problema comum: a 
definição de um modelo para a distribuição, entre os beneficiários, dos custos dos 
serviços de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos. 

Entre as inúmeras práticas já experimentadas, utilizamos algumas para exemplificar o 
volume de possibilidades que se apresentam de acordo com as características e 
particularidades locais: 

 Modelo de distribuição dos custos, aplicado no Município de Campinas/SP 
e o Modelo de valorização da taxa, aplicado no Município de 
Florianópolis/SC. 

ii. Forma de remuneração dos serviços 

De acordo com o que foi ilustrado nos exemplos utilizados na seção anterior, observa-se 
que existem variadas possibilidades para elaboração de novas metodologias e até 
mesmo para a aplicação de metodologias já utilizadas em outras localidades, com 
destaque para as que consideram a cobrança pela quantidade de lixo gerada. 

Cumpre ressaltar que mesmo as metodologias que consideram a área construída do 
imóvel, sem levar em consideração o número de pessoas que o ocupam, têm sido alvo 
de questionamentos judiciais decorrentes das distorções já citadas. Desta forma, mesmo 
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se configurando em modelos de fácil aplicação, estes não serão propostos neste 
trabalho. 

Propõe-se aqui a utilização de uma metodologia, que considere os aspectos da Lei nº 
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 
básico e, em seu artigo 35, dispõe da seguinte maneira. 

“Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio”. 

A definição da metodologia para o cálculo da Taxa ou Tarifa de Coleta, Tratamento e 
Disposição Final de Resíduos Sólidos (TCDRS) tem como base o princípio legal de que a 
mesma deve ser aplicada aos usuários dos serviços para a remuneração dos custos 
incorridos pelos provedores dos mesmos. Para tanto, deve-se identificar todos os 
serviços, inclusive nas ações voltadas para o Planejamento, a Regulação e a 
Fiscalização, relacionadas com a coleta, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos e apropriar os seus custos correspondentes. 

A metodologia apresentada propõe que o valor da TCDRS seja calculado com base em 
índices e parâmetros próprios, inerentes à prestação de serviços, sendo considerados os 
seguintes fatores: (i) o nível de renda da população da área atendida; (ii) as 
características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas e; (iii) o 
peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio, conforme fórmula 
abaixo: 

 

 

onde: 

R = nível de renda 

C = caracterização dos lotes e uso da área 

V = peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio 

A = fator de ajuste 

I – Fator Nível de Renda (R) 

T TCDRS = R. C. V. A 

1.1.1.1.1 CDRS = R. 
C. V. A 
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Observando-se as diretrizes fixadas pela Lei 11.445/2007, o primeiro fator considerado 
na metodologia proposta para o cálculo da taxa ou tarifa TCDRS corresponde aos 
aspectos do nível de renda da população atendida pelo serviço ofertado. 

Para apoiar os estudos referentes a este aspecto, foram adotados dados de pesquisas 
realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa utilizada 
é a que demonstra, mais recentemente, a composição do rendimento das famílias do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Tal pesquisa demonstra que grande parcela do rendimento total das famílias do Estado 
do Rio de Janeiro, sobretudo das faixas que apresentam menor rendimento, é 
proveniente de transferências e rendimentos não monetários. Considerando as 
particularidades expostas pela tabela abaixo, propõe-se a classificação de cinco grupos 
de nível de renda.  
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QUADRO 2.3.1.1.2-1: DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO TOTAL E VARIAÇÃO PATRIMONIAL MÉDIO MENSAL 

FAMILIAR, POR CLASSES DE RENDIMENTO TOTAL E VARIAÇÃO PATRIMONIAL MENSAL FAMILIAR, SEGUNDO 

OS TIPOS E ORIGENS DO RENDIMENTO – RIO DE JANEIRO – PERÍODO 2008-2009. 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Pesquisa de 
Orçamentos Familiares 2008-2009. <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao> 

Nota 1: O termo família está sendo utilizado para indicar a unidade de investigação da pesquisa 
"Unidade de Consumo", conforme descrito na introdução. 

Nota 2: Médias obtidas segundo o rendimento de cada célula sobre o número de famílias da 
coluna correspondente. 

Nota 3. Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar incluem os rendimentos 
monetários, não monetários e variação patrimonial. 

(1) Inclusive sem rendimento. 
(2)  

QUADRO 2.3.1.1.2-2: PROPOSIÇÃO DE COBRANÇA SEGUNDO GRUPOS DE RENDIMENTO 

% de Famílias Grupo de Rendimento em R$ VALOR 

15% De 0 a 830 base 

17% Mais de 830 a 1.245 base + 5% 

31% Mais de 1.245 a 2.490 base + 10% 

17% Mais de 2.490 a 4.150 base + 15% 

8% Mais de 4.150 a 6.225 base + 20% 

5% Mais de 6.225 a 10.375 base + 25% 

7% Mais de 10.375 base + 30% 

Para cada categoria foram sugeridos, como se observa no quadro apresentado, um valor 
fixo de cobrança (base). Este valor corresponde ao volume total de resíduos sólidos 
gerados dividido pelo número de unidades geradoras. Os índices de variação entre o 

Até 830

(1)

M ais de

830

a

1 245

M ais de

1 245

a

2 490

M ais de

2 490

a

4 150

M ais de

4 150

a

6 225

M ais de

6 225

a

10 375

M ais de

10 375

N úmero  de famí lias 5 217 209  759 839  908 434 1 599 960  896 750  400 028  270 816  381 381

% de famí lias po r classe de rendimento 100% 15% 17% 31% 17% 8% 5% 7%

T amanho  médio  da famí lia   3,01   2,49   2,69   3,23   3,16   3,23   3,41   3,03

R endimento  to tal e variação  patrimo nial 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

    R endimento  to tal 94,8 99,8 99,7 99,5 98,9 98,5 99,2 88,1

        Rendimento do trabalho 59,5 45,3 55,9 59,7 56,6 61,1 66,9 59,2

        Transferência 22,5 27,9 21,4 20,4 23,5 24,4 21,7 22,5

        Rendimento de aluguel 1,0 0,5 0,5 0,8 2,7 0,5 0,9 0,6

        Outras rendas 0,5 0,1 0,0 0,3 0,6 0,4 1,2 0,4

        Rendimento não monetário 11,3 26,0 21,9 18,2 15,5 12,1 8,5 5,4

    Variação  patrimo nial 5,2 0,2 0,3 0,5 1,1 1,5 0,8 11,9

Distribuição do rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar, por classes
 de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar, segundo os tipos de origem

 do rendimento - Rio de Janeiro - período 2008-2009

Origem do rendimento
Total

Distribuição do rendimento total e variação patrimonial médio mensal familiar (%)

Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (R$)

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao
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grupo de rendimento de R$ 0 a R$ 830 e os demais foram apresentados como sugestão. 
Porém, ressalta-se que os mesmos devem ser objeto de análise pelos gestores 
municipais. 

II – Fator Caracterização dos lotes e uso da área (C) 

O segundo fator de cálculo da taxa ou tarifa é a característica ou categoria dos lotes e 
áreas (unidades) geradoras de resíduos sólidos. Como se verifica no quadro a seguir, 
são definidas quatro categorias: 

CATEGORIAS 

Residencial 

Comercial/Serviços 

Industrial 

Pública 

A categoria residencial representa todas as unidades geradoras que se destinam à 
moradia unifamiliar ou multifamiliar. A categoria comercial/serviços, por sua vez, 
enquadra as unidades que comercializam produtos ou prestam serviços à sociedade.  A 
categoria industrial constitui-se das unidades geradoras que realizam atividades de 
transformação e produção de bens, e a categoria pública se aplica a organizações 
governamentais e filantrópicas ou de utilidade pública. 

Para cada categoria foram sugeridos, como se observa no quadro a seguir, um valor fixo 
de cobrança (base), o mesmo utilizado para o fator Nível de Renda. O índice de variação 
entre a categoria residencial, bem como a pública e as demais foi fixado em 20%. Porém, 
ressalta-se que este índice deve ser objeto de análise pelos gestores municipais e 
responsáveis pelos serviços públicos de resíduos sólidos urbanos. 

CATEGORIAS VALOR 

Residencial Base 

Comercial/Serviços base + 20% 

Industrial base + 20% 

Pública base  

Ressalta-se que será necessário que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 
gestora dos serviços públicos de resíduos sólidos, apure, de forma mais detalhada como 
proposto neste mesmo trabalho, os custos referentes à realização dos serviços de coleta, 
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. 
Adicionalmente, destacamos a necessidade de que, imediatamente, se coloque em 
execução a ação referente ao cadastramento multifinalitário no Município. 



 

 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 442 

III – Peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio (V) 

O terceiro fator considerado na metodologia proposta para o cálculo da taxa ou tarifa de 
coleta e destino final de resíduos (TCDRS) é o que se relaciona ao volume médio de 
resíduos produzido por domicilio. Para definirmos tal volume, nos termos da própria Lei 
11.445/2007, propõe-se a utilização dos dados do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
do Rio de Janeiro (SEA, 2013), que estima que a geração média de Resíduos Sólidos 
Urbanos per capita na Região do Médio Paraíba, onde localiza-se o município de Volta 
Redonda, foi de 0,81 kg/hab/dia no ano de 2013, como demonstra o quadro a seguir: 

QUADRO 2.3.1.1.2-1: MÉDIA DOS ÍNDICES PER CAPITA DE GERAÇÃO DE RSU NAS REGIÕES 

ADMINISTRATIVAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 Região Administrativa 
Índice de geração per capita 

(kg/hab/dia) 

Região Metropolitana 1,19 

Região Centro Sul Fluminense 0,73 

Região da Costa Verde 0,81 

Região das Baixadas Litorâneas 0,82 

Região do Médio Paraíba 0,81 

Região Noroeste Fluminense 0,72 

Região Norte Fluminense 0,87 

Região Serrana 0,82 

MÉDIA ESTADUAL 1,10 

Fonte: SEA, 2013 

Considerando o exposto, pode-se chegar ao volume médio de produção por domicílio 
simplesmente multiplicando a quantidade de ocupantes pelo valor médio per capita de 
geração de resíduos. Como se demonstra na tabela abaixo, onde ∑ é igual à soma de 
ocupantes de um domicílio: 

Número de Ocupantes 
do Domicílio 

Índice 

1 1 x 0,81 

2 2 x 0,81 

3 3 x 0,81 

∑ ∑ x 10,81 
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IV – Fator de Ajuste (A) 

O fator de ajuste A será igual a 1, sempre que não se considerar algum tipo de ajuste a 
se fazer no cálculo da taxa ou tarifa. Poderá variar, no entanto, em função da aplicação 
de ajustes como, por exemplo, os derivados da concessão dos subsídios necessários ao 
atendimento de usuários e localidades de baixa renda, observados os critérios em leis 
próprias dos Municípios. 

De acordo com as diretrizes da Lei 11.445/2007, a política de subsídios pode associar 
dois mecanismos: (i) tipo de beneficiário (direto/usuário ou indireto/prestador); (ii) origem 
dos recursos (orçamentários ou por subsídio cruzado interno). 

iii. Proposta de taxa ou tarifa por tipo de resíduo 
Respeitando a classificação dos resíduos apresentada no diagnóstico – resíduos sólidos 
urbanos (RSU), resíduos sólidos industriais (RSI), resíduos de serviços de saúde (RSS), 
resíduos da construção civil (RCC) –, o presente trabalho propõe a utilização de dois 
tipos de metodologias para o cálculo tarifário: 

 para definição do valor da taxa de coleta, tratamento e disposição final de 
RSU, a proposta é voltada para a aplicação da metodologia que considera os 
aspectos da Lei nº 11.445/2007, que estabelece como diretrizes nacionais 
para o saneamento básico peso ou volume médio, renda da população e 
características do lote; e  

 Para a definição do valor da tarifa de coleta, tratamento e disposição final de 
RSI, RSS e RCC, a proposta é de que se apliquem preços de mercado 
fixados a critério de empresas, regularmente cadastradas pelo poder público 
municipal, selecionadas por suas respectivas unidades geradoras. 

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Considerando a representatividade do RSU no total do volume de resíduos, bem como a 
dificuldade envolvida na medição da produção individual deste tipo de resíduo, propõe-
se, objetivamente, que seja aplicada a fórmula expressa na metodologia desenvolvida: 

 

 

Calculando-se o valor da TCDRS para cada domicílio e somando-se os mesmos, obtém-
se o total da TCDRS calculada no período. O peso domiciliar (participação do domicílio 
neste total) será então obtido dividindo-se a TCDRS para cada domicílio pelo total da 
TCDRS calculada no período. 

Tendo-se o valor total dos custos com os serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos domiciliares, se determina o valor a ser cobrado de cada 
domicilio, multiplicando o peso domiciliar pelo total apurado dos referidos custos. 

TCDRS = R(base, base+%) × C(base, base+20%) × V(∑ x 1,268) × A (1 a 0) 
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Calculando-se o valor da TCDRS para cada domicílio e somando-se os mesmos, obtém-
se o total da TCDRS calculada no período. O peso domiciliar (participação do domicílio 
neste total) será então obtido dividindo-se a TCDRS para cada domicílio pelo total da 
TCDRS calculada no período. 

Tendo-se o valor total dos custos com os serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final dos resíduos domiciliares, se determina o valor a ser cobrado de cada 
domicilio, multiplicando o peso domiciliar pelo total apurado dos referidos custos. 

Os dados coletados na fase de diagnóstico desse projeto, adicionados a parâmetros 
fornecidos por pesquisas realizadas no campo da composição e renda familiar, bem 
como aos aspectos divulgados por levantamentos que tratam da geração média de 
Resíduos Sólidos Urbanos per capita, nos permitem realizar, a título de simples 
ilustração, uma simulação sobre os valores resultantes da aplicação da metodologia 
proposta para a cobrança da TCDRS das unidades autônomas geradoras de RSU. Para 
efeito de simplificação desse exercício de simulação, levaremos em conta apenas 
projeções, com bases em estatísticas do IBGE, referentes às unidades domiciliares. 
Assim, consideraremos as seguintes variáveis: 

(A) População de Volta Redonda: 260.180 
(B) Média de componentes por família, no estado do Rio de Janeiro: 3,01 
(C) Projeção de número de famílias (domicílios) em Volta Redonda: 86.438 (A/B) 

% de 
Famílias 

Grupo de Rendimento em 
R$ 

Nº DE FAMÍLIAS 

15% De 0 a 830 
12.966 

(15% de 86.438) 

17% Mais de 830 a 1.245 
14.695 

(17% de 86.438) 

31% Mais de 1.245 a 2.490 
26.796 

(31% de 86.438) 

17% Mais de 2.490 a 4.150 
14.695 

(17% de 86.438) 

8% Mais de 4.150 a 6.225 
6.915 

(8% de 86.438) 

5% Mais de 6.225 a 10.375 
4.322 

(5% de 86.438) 

7% Mais de 10.375 
6.051 

(7% de 86.438) 

Na projeção segmentada do número de domicílios em Volta Redonda, consideramos a 
existência de um domicílio para cada família. 
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Assim, temos condições de projetar um índice total da TCDRS igual a 367.689,03. Na 
mesma projeção obtemos fatores de aplicação da TCDRS por domicílios enquadrados 
nos seguintes níveis de classificação: 

 primeiro nível: 3,82 
 segundo nível: 4,01 
 terceiro nível: 4,20 
 quarto nível: 4,39 
 quinto nível: 4,58 
 sexto nível: 4,77 
 sétimo nível: 4,96 

Dando continuidade a esse exercício de simulação, verificamos que a participação de um 
domicílio, classificado hipoteticamente no primeiro nível, no rateio da TCDRS seria o 
resultado da divisão do fator referente à unidade autônoma geradora de resíduo (3,82) 
pelo somatório total da TCDRS apurada (367.689). Desse calculo obtém-se um valor 
igual a 0,00001038. O mesmo cálculo se aplicaria aos demais níveis de classificação: 

  

Finalizando a simulação, nos parâmetros propostos, concluímos que o valor em R$ a ser 
atribuído para cada domicílio, é definido pela multiplicação dos custos totais atribuídos à 
coleta, tratamento e disposição final de RSU (em um período – mês) pelo fator 
correspondente ao domicílio.  

Apontamos aqui uma limitação ao nosso esforço para realizar tal simulação, pois não 
temos os valores efetivamente empregados na tarefa de coleta e destinação final de 
resíduos sólidos urbanos residenciais. Feito tal apontamento acerca das limitações dessa 
simulação, consideraremos aqui um valor total hipotético, para representação do custo 
mensal efetivo das atividades de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos 
residenciais. Consideramos então, para esse fim, um valor de R$ 1.000.000,00 (custo 
mensal hipotético). Ao considerarmos esse valor, teríamos os seguintes valores para a 
cobrança da TCDRS por domicílio: 

15% 17% 31% 17% 8% 5% 7% TOTAL

12.966 14.695 26.796 14.695 6.915 4.322 6.051

R nível de renda 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

C caracterização dos lotes e uso da área 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

V peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82

A fator de ajuste 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

F FATOR DE APLICAÇÃO DA TCDRS por domicílio (RxCxVxA) 3,82 4,01 4,20 4,39 4,58 4,77 4,96

T TOTAL DA TCDRS (apurado por faixa de classificação) 49.487,07 58.890,42 112.498,93 64.499,03 31.670,81 20.619,61 30.023,15 367.689,03

% de famílias consideradas por faixa de classificação de renda

Nº DE FAMÍLIAS CONSIDERADAS por faixa de classificação

FATOR DE APLICAÇÃO DA TCDRS por domicílio (RxCxVxA) 3,82 4,01 4,20 4,39 4,58 4,77 4,96

PATICIPAÇÃO DOMICILIAR NO RATEIO DA TCDRS 0,00001038 0,00001090 0,00001142 0,00001194 0,00001246 0,00001298 0,00001349

TOTAL DA TCDRS (apurado por faixa de classificação) 367.689,03
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A título ilustrativo, podemos replicar a mesma simulação para diversos níveis de custos 
efetivos mensais. Assim, se por exemplo o custo efetivo mensal considerado for igual a 
R$ 1.744.746,78, teríamos os seguintes valores para a cobrança da TCDRS por 
domicílio: 

 

Destacamos que o controle e definição sobre a base de cálculo do valor a ser cobrado 
por meio da aplicação de tarifas só será possível com a estruturação e implementação do 
sistema de controle de custos efetivos para cada atividade do sistema de gestão 
integrada de resíduos sólidos. 

2.3.1.2 PROGRAMA 02 – Pró-Técnica 

O Programa Pró-Técnica visa estabelecer um conjunto de normativas técnicas que 
auxiliem a Secretaria Municipal de Serviços Públicos na gestão municipal do sistema de 
limpeza urbana. Desta forma, deverá ser implementado o Projeto 03 – Sistema de 
Normatização. 

2.3.1.2.1 Projeto 03 – Sistema de Normatização 

Por toda a avaliação empreendida, entende-se que 3 (três) Instruções Normativas (INs) 
deverão ser implementadas de forma imediata, como forma de sustentar os demais 
projetos aqui apresentados, sendo elas: 

 IN SMSP 001/20XX – Resíduos Sólidos Excedentes ou Extraordinários (Grandes 
Geradores); 

 IN SMSP 002/20XX – Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); 
 IN SMSP 003/20XX – Gestão de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

AÇÃO 001 – IN SMSP 001/20XX – Resíduos Sólidos Excedentes ou 

Extraordinários (Grandes Geradores) 

O SECRETARIO DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VOLTA REDONDA, no uso de suas 
atribuições: 

NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO DOMICILIAR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

VALORES PARA A COBRANÇA DA TCDRS POR DOMICÍLIO (em R$) 10,38 10,90 11,42 11,94 12,46 12,98 13,49

PATICIPAÇÃO DOMICILIAR NO RATEIO DA TCDRS 0,00001038 0,00001090 0,00001142 0,00001194 0,00001246 0,00001298 0,00001349

TOTAL DO CUSTO MENSAL HIPOTÉTICO 1.000.000,00

NÍVEIS DE CLASSIFICAÇÃO DOMICILIAR 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

VALORES PARA A COBRANÇA DA TCDRS POR DOMICÍLIO (em R$) 18,11 19,02 19,92 20,83 21,73 22,64 23,54

PATICIPAÇÃO DOMICILIAR NO RATEIO DA TCDRS 0,00001038 0,00001090 0,00001142 0,00001194 0,00001246 0,00001298 0,00001349

TOTAL DO CUSTO MENSAL HIPOTÉTICO 1.744.746,78
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 Considerando a necessidade de serem criados procedimentos internos para 
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos 
com características similares aos resíduos domésticos, não tóxicos, de origem comercial, 
considerados excedentes/extraordinário gerados no Município de Volta Redonda; 

 Considerando que detêm à condição de Grande Gerador os estabelecimentos comerciais 
e outras entidades afins, que produzirem o volume de resíduos superior a 120 litros por 
dia, denominados lixo excedente/extraordinário e classificados pela ABNT referência 
10004, classe IIA e IIB, cujas características são similares aos resíduos domésticos, não 
tóxicos; 

 Considerando que o CONAMA e ANVISA determinam que o gerador de resíduos de 
Serviços de Saúde é o responsável pela coleta, transporte, tratamento e sua destinação 
final; 

 Considerando que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) de Volta Redonda 
tem o objetivo de reduzir a geração dos resíduos sólidos no Município, com o propósito 
de eliminar parte dos impactos negativos ao meio ambiente e aumentar a vida útil dos 
Aterros Sanitários; 

 Considerando que os grandes geradores deverão responsabilizar-se pelos custos 
adicionais e a aplicação deste instrumento econômico proporcionará a redução da 
geração de resíduos: 

RESOLVE:  

Art. 1º - Para a prestação dos serviços objeto desta Norma, o gerador e a empresa responsável 
pela coleta e transporte, deverá providenciar tratamento adequado e destinação final dos 
resíduos sólidos, em consonância com a legislação municipal, estadual e federal, inclusive as 
normas da ABNT. 

Art. 2º - Os estabelecimentos comerciais e outras instituições afins que gerarem resíduos acima 
de 120 litros por dia, deverão providenciar, às suas expensas, a coleta, transporte, tratamento e 
destinação final do lixo excedente/extraordinário. 

Parágrafo Único – Os geradores reconhecidos como Entidades Filantrópicas e declaradas de 
Utilidade Pública, sem fins lucrativos, sem remunerar dirigentes e assemelhados, localizados no 
Município de Niterói, estarão dispensados das obrigações desta Resolução. 

Art. 3º - As Unidades de Saúde deverão cumprir a Resolução CONAMA nº358 de 29 de abril de 
2005 e RDC ANVISA nº306 de 07 de dezembro de 2004, e providenciar, às suas expensas, a 
coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos classificados como Serviço de 
Saúde pelos órgãos citados neste artigo. 

Art. 4º - Os geradores de lixo excedente/extraordinário e de resíduos de Serviço de Saúde, 
deverão contratar empresa especializada em coleta, transporte, visando o tratamento e 
destinação final dos resíduos ou requisitar os serviços à SMSP, de acordo com a sua Tabela 
de Preços, podendo, para tanto, celebrar contrato. 

Art. 5º - As empresas especializadas que realizarem a prestação de serviços de coleta e 
transporte para fins de tratamento e destinação final do lixo excedente/extraordinário e de 
resíduos de Serviço de Saúde, deverão estar cadastradas na SMSP, para serem autorizadas a 
executar esses serviços, apresentando os seguintes documentos: 
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 Contrato Social / Estatuto 
 CNPJ da Razão Social 
 Identidade do(s) responsável(eis) pela empresa 
 Identidade do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa 
 Certidão de regularidade com o ISS do município de Niterói 
 Licença de coleta/transporte expedida pelo INEA 
 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 
 Certidão de Regularidade com a Receita Federal do Brasil 

§ 1º - O gerador deverá exigir da empresa transportadora o “Certificado de Cadastro de Coleta e 
Transporte de Lixo Excedente /Extraordinário e Serviço de Saúde”, expedido pela SMSP, para a 
prestação de serviço objeto desta Resolução. 

§ 2º - O gerador não poderá contratar terceiros que prestam serviços na informalidade e 
empresas transportadoras que não estejam em situação regular com a SMSP e demais órgãos 
da administração municipal, para destinar seus resíduos. 

§ 3º - A empresa que descumprir a presente Resolução e as normas legais e/ou estiver em débito 
com a SMSP, poderá ter sua autorização de coleta e transporte de lixo excedente/extraordinário 
cancelada e estará sujeita as penalidades previstas nas normas da SMSP e do Município de Volta 
Redonda. 

§ 4º - A SMSP disponibilizará através do seu site – http://www.portalvr.com/smsp, a relação 
das empresas que estão autorizadas a prestar os serviços de coleta e transporte do lixo 
excedente/extraordinário e dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

Art. 6º - O gerador deverá formalizar documento de Prestação de Serviço com a empresa 
transportadora, identificando as partes, local do recolhimento dos resíduos e valor unitário 
correspondente ao tipo de recipiente utilizado na coleta dos resíduos. 

Parágrafo Primeiro - As empresas transportadoras, deverão protocolar na SMSP, no prazo 
máximo de até 7 (sete) dias, do mês subsequente ao da prestação de serviços, Relatórios 
devidamente preenchidos. 

Art. 7º - O grande gerador deverá acondicionar seus resíduos para coleta e transporte em 
recipiente plástico ou metálico com tampa, adesivado com a Razão Social do Gerador e 
respectivo endereço, de 120 (cento e vinte) litros, 240 (duzentos e quarenta) litros de 02 (duas) 
rodas, ou 1200 (mil e duzentos) litros de 04 (quatro) rodas ou outras dimensões padrão do 
mercado. 

§ 1º - Os transportadores deverão coletar os resíduos objeto desta Resolução nas dependências 
do gerador, ficando este impedido de dispor os resíduos para coleta fora do seu estabelecimento. 

§ 2º- A coleta e o transporte do lixo excedente/extraordinário e dos resíduos de Serviço de Saúde 
somente poderão ser realizados no horário entre 10:00h e 17:00h e de 20:00h até 01:00h do dia 
seguinte, de segunda a domingo, inclusive feriados, com exceção, nos casos em que a coleta seja 
realizada no interior das dependências do gerador. 
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§ 3º - O grande gerador que for utilizar outra metodologia de acondicionamento dos resíduos, 
não prevista nesta Norma, deverá obter através da empresa transportadora autorização 
especial da SMSP . 

Art. 8º - O responsável pelo transporte do lixo excedente/extraordinário e Resíduos de Serviço de 
Saúde deverá emitir Manifesto de Resíduos, Modelo INEA, toda vez que houver prestação de 
serviço. 

Parágrafo Único - O responsável pelo transporte do lixo excedente/extraordinário e Resíduos de 
Serviço de Saúde deverá encaminhar à SMSP, até o sétimo dia do mês subsequente ao da 
prestação de serviço, cópia da 2ª via de todos os Manifestos de Resíduos emitidos no mês. 

Art. 9º - A empresa transportadora deverá destinar o lixo excedente/extraordinário em Aterro 
Sanitário licenciado de outro município e providenciar tratamento adequado dos resíduos de 
Serviço de Saúde. 

Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação e produzirá efeitos a 
partir de ____ de ________________ de 20____. 

Volta Redonda, ______ de ______________ de 20____. 

AÇÃO 002 – IN SMSP 002/20XX – Gestão de Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS) 

a) Objetivos 

A coleta de resíduos de serviços de saúde no município de Volta Redonda é executada 
pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP) em quase a totalidade das 
unidades geradoras, e também por empresas privadas contratadas por algumas unidades 
de saúde. Independente do sistema de coleta, o município não possui um padrão 
normativo aprovado pelo legislativo municipal. Desta forma, o objetivo do presente projeto 
é estabelecer um padrão normativo para o seguimento de coleta de resíduos de serviços 
de saúde. 

b) Minuta de Instrução Normativa 

O SECRETARIO DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VOLTA REDONDA, no uso de suas 
atribuições, e considerando a necessidade de serem criados procedimentos internos para 
acondicionamento, coleta, transporte de resíduos de serviços de saúde, gerados no Município de 
Volta Redonda.  

 Considerando a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010; 
 Considerando o Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010; 
 Considerando a Resolução CONAMA n° 358, de 29 de abril de 2005; 
 Considerando a Resolução RDC ANVISA n° 306, de 07 de dezembro de 2004; 
 Considerando a Lei Municipal n ° 4.438, Edição 2008; 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 450 

 Considerando que é necessária a normatização dos procedimentos para o 
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final do resíduo de 
Serviço de Saúde gerado no município de Volta Redonda;  

 Considerando que o CONAMA e ANVISA determinam que o gerador de resíduos de 
Serviços de Saúde é o responsável pela coleta, transporte, tratamento e sua destinação 
final;  

 Considerando que a SMSP/PMVR, responsável pela coleta de resíduos, tem o objetivo de 
reduzir a geração dos resíduos sólidos no Município, com o propósito de eliminar parte 
dos impactos negativos ao meio ambiente;  

 Considerando que os geradores deverão responsabilizar-se pelos custos adicionais e a 
aplicação deste instrumento econômico, proporcionando a redução da geração de 
resíduos:  

RESOLVE:  

Art. 1º - Para a prestação dos serviços objeto desta Norma, o gerador e a empresa responsável 
pela coleta e transporte deverá providenciar tratamento adequado e destinação final dos 
resíduos sólidos, em consonância com a legislação municipal, estadual e federal, inclusive as 
normas da ABNT.  

Art. 2º - Todos os geradores de resíduos de serviços de saúde (RSS), conforme Resolução RDC 
ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004, deverão providenciar, às suas expensas, a 
elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS); 

Art. 3º - Todos os geradores de resíduos de serviços de saúde (RSS), conforme Resolução 
CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005 e RDC ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004, 
deverão providenciar, às suas expensas, a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos classificados como Serviço de Saúde pelos órgãos citados neste artigo, segundo 
estabelecido em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde; 

Art. 4º - Os pequenos geradores de Resíduos de Serviço de Saúde, aqueles que geram até 60 litros 
de RSS por dia, deverão contratar empresa especializada em coleta, transporte, visando o 
tratamento e destinação final dos resíduos dos Grupos A, B, C e E . 

Art. 5º - Os grandes geradores de Resíduos de Serviço de Saúde, aqueles que geram volume 
superior a 60 litros por dia de RSS, deverão contratar empresa especializada em coleta, 
transporte, visando o tratamento e destinação final dos resíduos dos Grupos A, B, C, D e E . 

Art. 6º - As empresas especializadas que realizarem a prestação de serviços de coleta e 
transporte para fins de tratamento e destinação final de Resíduos de Serviço de Saúde, deverão 
estar cadastradas na SMSP/PMVR, para serem autorizadas a executar esses serviços, 
apresentando os seguintes documentos:  

•Contrato Social / Estatuto; 

•CNPJ da Razão Social; 

•Identidade do(s) responsável(eis) pela empresa; 
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•Identidade do(s) responsável(eis) técnico(s) da empresa; 

•Certidão de regularidade com o ISS do município sede e filiais; 

•Licença de coleta/transporte expedida pelo INEA; 

•Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo; 

•Certidão de Regularidade do Cadastro Imobiliário do Município sede e filiais; 

•Certidão de Regularidade com a Receita Federal do Brasil.  

§ 1º - O gerador deverá exigir da empresa transportadora o “Certificado de Cadastro de Coleta e 
Transporte de Serviço de Saúde”, expedido pela PMVR, conforme o modelo “Anexo I”, para a 
prestação de serviço objeto desta Resolução. 

§ 2º - O gerador não poderá contratar terceiros que prestam serviços na informalidade e 
empresas transportadoras que não estejam em situação regular com a PMVR, para destinar 
seus resíduos.  

§ 3º- A empresa que descumprir as normas legais poderá ter sua autorização de coleta e 
transporte de resíduos cancelados. 

Art. 7º - O gerador deverá elaborar contrato de prestação de serviço com a empresa 
transportadora, constando obrigatoriamente desse documento o CNPJ das partes, Inscrição da 
empresa transportadora no Município de Volta redonda, quantidade estimada de recolhimento 
de resíduos diários, valor unitário, valor total do serviço e local de destinação final.  

Parágrafo Único - As empresas transportadoras, deverão protocolar na PMVR, no prazo de até 7 
(sete) dias, contados a partir da sua assinatura, o contrato de prestação de serviço com o 
gerador. 

Art. 8º- O grande gerador deverá acondicionar seus resíduos para coleta e transporte em 
recipiente plástico com tampa, de 120 (cento e vinte) litros, 240 (duzentos e quarenta) litros de 
02 (duas) rodas, ou 1200 (mil e duzentos) litros de 04 (quatro) rodas, em conformidade com a 
legislação do Município. 

§ 1º - Os transportadores deverão coletar os resíduos, objeto desta Resolução nas dependências 
do gerador, ficando este impedido de dispor os resíduos para coleta fora do seu estabelecimento. 

 

§ 2º - A coleta e o transporte somente poderão ser realizados no horário entre 07:00h e 17:00h, 
de segunda a domingo, inclusive feriados. 

§ 3º - O grande gerador que for utilizar outra metodologia de acondicionamento dos resíduos, 
não prevista nesta Norma, deverá obter através da empresa transportadora autorização 
especial da SMSP/PMVR . 
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Art. 9º - O Gerador de Resíduos de Serviço de Saúde deverá emitir Manifesto de Resíduos, através 
do Site do INEA/RJ, onde será fornecido formulário próprio com número de controle em 4 
(quatro vias), de forma a evitar o desvio de resíduos, deverá ser usado um Manifesto 
independente, mesmo que vários resíduos se trate de um mesmo resíduo. 

Parágrafo Único - O Gerador de Resíduos de Serviço de Saúde deverá encaminhar à 
SMSP/PMVR, até o décimo dia do mês subsequente ao da prestação de serviço, cópia dos 
Manifestos de Resíduos emitidos no mês. 

Art. 10º - Os valores devidos decorrentes da prestação de serviços de Resíduos de Serviço de 
Saúde deverão ser pagos conforme indicação da PMVR, até 30 (trinta) dias após a data de 
emissão da fatura de cobrança. 

Art. 11º - A empresa transportadora deverá destinar o RSS em local devidamente licenciado de 
acordo com o INEA/RJ. 

Art. 12º - Os geradores e as empresas transportadoras que descumprirem os procedimentos 
definidos nesta Resolução, estarão sujeitos às penalidades previstas nas seguintes Leis: 

- Lei Federal nº 9.605/98; 

- Lei Municipal nº 4.438/2008; 

- Resolução nº 358/2005 – CONAMA; 

- RDC – 306/2004 – ANVISA. 

Art. 13º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação e produzirá efeitos a 
partir de********.  

 

Volta Redonda, _________ de _______________________________ de __________. 
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ANEXO I – REGULAMENTO TÉCNICO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS), EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO 
RDC Nº 306/2004 DA ANVISA 

CAPÍTULO I – ETAPAS DE GERENCIAMENTO 

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e 
implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de 
minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento 
seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde 
pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. O gerenciamento deve abranger todas as 
etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos 
recursos humanos envolvidos no manejo dos RSS. Todo gerador deve elaborar um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos 
resíduos gerados e na classificação constante do Apêndice I da RDC ANVISA nº 306/2004, 
estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS. O PGRSS a ser elaborado deve ser compatível 
com as normas locais relativas à coleta, transporte e disposição final dos resíduos gerados nos 
serviços de saúde, estabelecidas pelos órgãos locais responsáveis por estas etapas.  

1 - MANEJO: O manejo dos RSS é entendido como a ação de gerenciar os resíduos em seus 
aspectos intra e extra estabelecimento, desde a geração até a disposição final, incluindo as 
seguintes etapas:  

1.1 - SEGREGAÇÃO - Consiste na separação dos resíduos no momento e local de sua geração, de 
acordo com as características físicas, químicas, biológicas, o seu estado físico e os riscos 
envolvidos.  

1.2 - ACONDICIONAMENTO - Consiste no ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou 
recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura. A capacidade dos 
recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária de cada tipo de 
resíduo.  

1.2.1 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em saco constituído de material resistente 
a ruptura e vazamento, impermeável, baseado na NBR 9191/2000 da ABNT, respeitados os 
limites de peso de cada saco, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.  

1.2.2 - Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, 
ruptura e vazamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com 
cantos arredondados e ser resistente ao tombamento.  

1.2.3 - Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de cirurgia e nas salas de parto 
não necessitam de tampa para vedação. 

1.2.4 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 
compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e 
vedante.  
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1.3 - IDENTIFICAÇÃO - Consiste no conjunto de medidas que permite o reconhecimento dos 
resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informações ao correto manejo dos RSS. 
1.3.1 - A identificação deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos recipientes de 
coleta interna e externa, nos recipientes de transporte interno e externo, e nos locais de 
armazenamento, em local de fácil visualização, de forma indelével, utilizando-se símbolos, cores 
e frases, atendendo aos parâmetros referenciados na norma NBR 7.500 da ABNT, além de 
outras exigências relacionadas à identificação de conteúdo e ao risco específico de cada grupo 
de resíduos.  

1.3.2 - A identificação dos sacos de armazenamento e dos recipientes de transporte poderá ser 
feita por adesivos, desde que seja garantida a resistência destes aos processos normais de 
manuseio dos sacos e recipientes.  

1.3.3 - O Grupo A é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da 
ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

1.3.4 - O Grupo B é identificado através do símbolo de risco associado, de acordo com a NBR 
7500 da ABNT e com discriminação de substância química e frases de risco.  

1.3.5 - O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante 
(trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da 
expressão REJEITO RADIOATIVO.  

1.3.6 - O Grupo E é identificado pelo símbolo de substância infectante constante na NBR-7500 da 
ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescido da inscrição de 
RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o risco que apresenta o resíduo. 

1.4 - TRANSPORTE INTERNO - Consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até local 
destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo com a finalidade de 
apresentação para a coleta.  

1.4.1 - O transporte interno de resíduos deve ser realizado atendendo roteiro previamente 
definido e em horários não coincidentes com a distribuição de roupas, alimentos e 
medicamentos, períodos de visita ou de maior fluxo de pessoas ou de atividades. Deve ser feito 
separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em recipientes específicos a cada grupo de 
resíduos.  

1.4.2 - Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável, 
impermeável, provido de tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas 
arredondados, e serem identificados com o símbolo correspondente ao risco do resíduo neles 
contidos, de acordo com este Regulamento Técnico. Devem ser providos de rodas revestidas de 
material que reduza o ruído. Os recipientes com mais de 400 L de capacidade devem possuir 
válvula de dreno no fundo. O uso de recipientes desprovidos de rodas deve observar os limites de 
carga permitidos para o transporte pelos trabalhadores, conforme normas reguladoras do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 

1.5 - ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - Consiste na guarda temporária dos recipientes 
contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos pontos de geração, visando 
agilizar a coleta dentro do estabelecimento e otimizar o deslocamento entre os pontos 
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geradores e o ponto destinado à apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito 
armazenamento temporário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a 
conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento.  

1.5.1- O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos casos em que a distância entre o 
ponto de geração e o armazenamento externo justifiquem.  

1.5.2 - A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos deve ter pisos e 
paredes lisas e laváveis, sendo o piso ainda resistente ao tráfego dos recipientes coletores. Deve 
possuir ponto de iluminação artificial e área suficiente para armazenar, no mínimo, dois 
recipientes coletores, para o posterior traslado até a área de armazenamento externo. Quando a 
sala for exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como “SALA DE 
RESÍDUOS”.  

1.5.3 - A sala para o armazenamento temporário pode ser compartilhada com a sala de 
utilidades. Neste caso, a sala deverá dispor de área exclusiva de no mínimo 2 m2, para 
armazenar, dois recipientes coletores para posterior traslado até a área de armazenamento 
externo.  

1.5.4 - No armazenamento temporário não é permitida a retirada dos sacos de resíduos de 
dentro dos recipiente ali estacionados.  

1.5.5 - Os resíduos de fácil putrefação que venham a ser coletados por período superior a 24 
horas de seu armazenamento, devem ser conservados sob refrigeração, e quando não for 
possível, serem submetidos a outro método de conservação.  

1.5.6 - O armazenamento de resíduos químicos deve atender à NBR 12235 da ABNT. 

1.6 TRATAMENTO - Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que modifique as 
características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de 
contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio ambiente. O tratamento pode ser 
aplicado no próprio estabelecimento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes 
casos, as condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e o local do 
tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços de saúde devem ser objeto de 
licenciamento ambiental, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de 
fiscalização e de controle pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente.  

1.6.1 - O processo de autoclavação aplicado em laboratórios para redução de carga microbiana 
de culturas e estoques de microrganismos está dispensado de licenciamento ambiental, ficando 
sob a responsabilidade dos serviços que as possuírem, a garantia da eficácia dos equipamentos 
mediante controles químicos e biológicos periódicos devidamente registrados.  

1.6.2 - Os sistemas de tratamento térmico por incineração devem obedecer ao estabelecido na 
Resolução CONAMA nº. 316/2002. 

1.7 - ARMAZENAMENTO EXTERNO - Consiste na guarda dos recipientes de resíduos até a 
realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com acesso facilitado para os 
veículos coletores.  
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1.7.1 - No armazenamento externo não é permitida a manutenção dos sacos de resíduos fora dos 
recipientes ali estacionados. 

1.8 COLETA E TRANSPORTE EXTERNOS - Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos 
(armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-se 
técnicas que garantam a preservação das condições de acondicionamento e a integridade dos 
trabalhadores, da população e do meio ambiente, devendo estar de acordo com as orientações 
dos órgãos de limpeza urbana.  

1.8.1 - A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde devem ser realizados de 
acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 

1.9 - DISPOSIÇÃO FINAL - Consiste na disposição sobre o solo de resíduos de serviços de saúde 

previamente tratados em unidade especializada em tratamento de resíduos de serviços de saúde 

licenciada pelos órgãos ambientais e de controle (de acordo com a Resolução CONAMA nº. 

237/97), unidade esta que promoverá a descaracterização do resíduo de serviço de saúde, 

tornando-o apto para destino final em aterro sanitário também licenciado pelos órgãos 

ambientais e de controle. 

CAPÍTULO II – RESPONSABILIDADES 

2. Compete aos serviços geradores de RSS:  

2.1. A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, 
obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte dos 
serviços locais de limpeza urbana e outras orientações contidas neste Regulamento. 

 2.1.1 - Caso o estabelecimento seja composto por mais de um serviço com Alvarás Sanitários 
individualizados, o PGRSS deverá ser único e contemplar todos os serviços existentes, sob a 
Responsabilidade Técnica do estabelecimento.  

2.1.2 - Manter cópia do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade sanitária 
ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes e do público em geral. 2.1.3 - Os 
serviços novos ou submetidos a reformas ou ampliação devem encaminhar o PGRSS juntamente 
com o Projeto Básico de Arquitetura para a vigilância sanitária local, quando da solicitação do 
alvará sanitário. 

 2.2. A designação de profissional, com registro ativo junto ao seu Conselho de Classe, com 
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, ou Certificado de 
Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para exercer a função de 
Responsável pela elaboração e implantação do PGRSS.  

2.2.1 - Quando a formação profissional não abranger os conhecimentos necessários, este poderá 
ser assessorado por equipe de trabalho que detenha as qualificações correspondentes.  
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2.2.2 - Os serviços que geram rejeitos radioativos devem contar com profissional devidamente 
registrado pela CNEN nas áreas de atuação correspondentes, conforme a Norma NE 6.01 ou NE 
3.03 da CNEN.  

2.2.3 - Os dirigentes ou responsáveis técnicos dos serviços de saúde podem ser responsáveis pelo 
PGRSS, desde que atendam aos requisitos acima descritos.  

2.2.4 - O Responsável Técnico dos serviços de atendimento individualizado pode ser o 
responsável pela elaboração e implantação do PGRSS.  

2.3 - A designação de responsável pela coordenação da execução do PGRSS.  

2.4 - Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal 
envolvido no gerenciamento de resíduos, objeto deste Regulamento.  

2.5 - Fazer constar nos termos de licitação e de contratação sobre os serviços referentes ao tema 
desta Resolução e seu Regulamento Técnico, as exigências de comprovação de capacitação e 
treinamento dos funcionários das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que 
pretendam atuar nos estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e 
disposição final destes resíduos.  

2.6 - Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de licença 
ambiental para o tratamento ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, e documento 
de cadastro emitido pelo órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos 
resíduos.  

2.7 - Requerer aos órgãos públicos responsáveis pela execução da coleta, transporte, tratamento 
ou disposição final dos resíduos de serviços de saúde, documentação que identifique a 
conformidade com as orientações dos órgãos de meio ambiente.  

2.8 - Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à reciclagem 
ou compostagem, obedecidos os itens 13.3.2 e 13.3.3 deste Regulamento. Os registros devem ser 
mantidos até a inspeção subsequente.  

3 - A responsabilidade, por parte dos detentores de registro de produto que gere resíduo 
classificado no Grupo B, de fornecer informações documentadas referentes ao risco inerente do 
manejo e disposição final do produto ou do resíduo. Estas informações devem acompanhar o 
produto até o gerador do resíduo.  

3.1 - Os detentores de registro de medicamentos devem ainda manter atualizada, junto à 
Gerência Geral de Medicamentos/GGMED/ANVISA, listagem de seus produtos que, em função de 
seu princípio ativo e forma farmacêutica, não oferecem riscos de manejo e disposição final. 
Devem informar o nome comercial, o princípio ativo, a forma farmacêutica e o respectivo 
registro do produto. Essa listagem ficará disponível no endereço eletrônico da ANVISA, para 
consulta dos geradores de resíduos. 

CAPÍTULO III – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE (PGRSS) 
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4 - Compete a todo gerador de RSS elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde - PGRSS;  

4.1. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde é o documento que aponta e 
descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e 
riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, 
segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. O PGRSS deve 
contemplar ainda:  

4.1.1. Caso adote a reciclagem de resíduos para os Grupos B ou D, a elaboração, o 
desenvolvimento e a implantação de práticas, de acordo com as normas dos órgãos ambientais e 
demais critérios estabelecidos neste Regulamento.  

4.1.2. Caso possua Instalação Radiativa, o atendimento às disposições contidas na norma CNEN-
NE 6.05, de acordo com a especificidade do serviço.  

4.1.3. As medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores.  

4.1.4. As rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço, definidos pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar-CCIH ou por setor específico.  

4.1.5. O atendimento às orientações e regulamentações estaduais, municipais ou do Distrito 
Federal, no que diz respeito ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

4.1.6. As ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes.  

4.1.7. As ações referentes aos processos de prevenção de saúde do trabalhador. 

4.1.8. Para serviços com sistema próprio de tratamento de RSS, o registro das informações 
relativas ao monitoramento destes resíduos, de acordo com a periodicidade definida no 
licenciamento ambiental. Os resultados devem ser registrados em documento próprio e 
mantidos em local seguro durante cinco anos.  

4.1.9 - O desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação abrangendo todos os 
setores geradores de RSS, os setores de higienização e limpeza, a Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar - CCIH, Comissões Internas de Biossegurança, os Serviços de Engenharia de 
Segurança e Medicina no Trabalho - SESMT, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
em consonância com o item 18 deste Regulamento e com as legislações de saúde, ambiental e de 
normas da CNEN, vigentes.  

4.2 - Compete ainda ao gerador de RSS monitorar e avaliar seu PGRSS, considerando;  

4.2.1 - O desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo a construção de 
indicadores claros, objetivos, auto-explicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a 
eficácia do PGRSS implantado.  

4.2.2 - A avaliação referida no item anterior deve ser realizada levando-se em conta, no mínimo, 
os seguintes indicadores:  
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 Taxa de acidentes com resíduo pérfurocortante; 
 Variação da geração de resíduos; 
 Variação da proporção de resíduos do Grupo A; 
 Variação da proporção de resíduos do Grupo B; 
 Variação da proporção de resíduos do Grupo D; 
 Variação da proporção de resíduos do Grupo E; 
 Variação do percentual de reciclagem. 

4.2.3 - Os indicadores devem ser produzidos no momento da implantação do PGRSS e 
posteriormente com frequência anual.  

4.2.4 - A ANVISA publicará regulamento orientador para a construção dos indicadores 
mencionados no item 4.2.2. 

CAPÍTULO IV – MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) 

Para fins de aplicabilidade deste Regulamento, o manejo dos RSS nas fases de 
Acondicionamento, Identificação, Armazenamento Temporário e Destinação Final, será tratado 
segundo a classificação dos resíduos constante do Apêndice I da RDC ANVISA nº 306/2004. 

5 - GRUPO A1  

5.1 - culturas e estoques de microrganismos resíduos de fabricação de produtos biológicos, 
exceto os hemoderivados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, 
inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética. Estes 
resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio.  

5.1.1 - Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o processo de 
tratamento a ser utilizado.  

5.1.2 - Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros processos que 
vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em 
equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV da RDC ANVISA 
nº 306/2004).  

5.1.3 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma:  

5.1.3.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados 
conforme o item 1.2 , em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 
de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3.  

5.1.3.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados como 
resíduos do Grupo D. 

5.2 - Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microorganismos vivos ou atenuados, 
incluindo frascos de vacinas com expiração do prazo de validade, com conteúdo inutilizado, 
vazios ou com restos do produto, agulhas e seringas. Devem ser submetidos a tratamento antes 
da disposição final.  
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5.2.1 - Devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros processos que 
vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em 
equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV da RDC ANVISA 
nº 306/2004). 

 5.2.2 - Os resíduos provenientes de campanha de vacinação e atividade de vacinação em serviço 
público de saúde, quando não puderem ser submetidos ao tratamento em seu local de geração, 
devem ser recolhidos e devolvidos às Secretarias de Saúde responsáveis pela distribuição, em 
recipiente rígido, resistente à punctura, ruptura e vazamento, com tampa e devidamente 
identificado, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de tratamento.  

5.2.3 - Os demais serviços devem tratar estes resíduos conforme o item 5.2.1 em seu local de 
geração.  

5.2.4 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma:  

5.2.4.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados 
conforme o item 1.2 , em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 
de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3.  

5.2.4.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados como 
resíduos do Grupo D.  

5.3 - Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza 
de contaminação biológica por agentes Classe de Risco 4 (ANEXO II), microrganismos com 
relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se 
torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. 
Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.  

5.3.1 - A manipulação em ambiente laboratorial de pesquisa, ensino ou assistência deve seguir 
as orientações contidas na publicação do Ministério da Saúde - Diretrizes Gerais para o 
Trabalho em Contenção com Material Biológico, correspondente aos respectivos 
microrganismos.  

5.3.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que devem ser 
substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e 
identificados conforme item 1.3.3. 5.3.3 - Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se 
processo físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou 
eliminação da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação 
Microbiana (Apêndice V da RDC ANVISA nº 306/2004). 

 5.3.4 - Após o tratamento, devem ser acondicionados da seguinte forma:  

5.3.4.1 - Se não houver descaracterização física das estruturas, devem ser acondicionados 
conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 
de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3.  

5.3.4.2 - Havendo descaracterização física das estruturas, podem ser acondicionados como 
resíduos do Grupo D.  
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5.4 - Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação 
ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta 
incompleta; sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, 
recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou 
líquidos corpóreos na forma livre. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final.  

5.4.1 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2 , em saco vermelho, que devem ser 
substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e 
identificados conforme item 1.3.3.  

5.4.2 - Devem ser submetidos a tratamento utilizando-se processo físico ou outros processos que 
vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana, em 
equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV da RDC ANVISA 
nº 306/2004) e que desestruture as suas características físicas, de modo a se tornarem 
irreconhecíveis.  

5.4.3 - Após o tratamento, podem ser acondicionados como resíduos do Grupo D.  

5.4.4 - Caso o tratamento previsto no item 5.4.2 venha a ser realizado fora da unidade geradora, 
o acondicionamento para transporte deve ser em recipiente rígido, resistente à punctura, 
ruptura e vazamento, com tampa provida de controle de fechamento e devidamente 
identificado, conforme item 1.3.3, de forma a garantir o transporte seguro até a unidade de 
tratamento.  

5.4.5 - As bolsas de hemocomponentes contaminadas poderão ter a sua utilização autorizada 
para finalidades específicas tais como ensaios de proficiência e confecção de produtos para 
diagnóstico de uso in vitro, de acordo com Regulamento Técnico a ser elaborado pela ANVISA. 
Caso não seja possível a utilização acima, devem ser submetidas a processo de tratamento 
conforme definido no item 5.4.2.  

5.4.6 - As sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, podem ser 
descartadas diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde que atendam respectivamente 
as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de 
saneamento competentes. 

6 - GRUPO A2  

6.1 - Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos 
a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, 
e os cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância 
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-
patológico ou confirmação diagnóstica. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição 
final.  

6.1.1 - Devem ser inicialmente acondicionados de maneira compatível com o processo de 
tratamento a ser utilizado. Quando houver necessidade de fracionamento, em função do porte 
do animal, a autorização do órgão de saúde competente deve obrigatoriamente constar do 
PGRSS.  
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6.1.2 - Resíduos contendo microrganismos com alto risco de transmissibilidade e alto potencial 
de letalidade (Classe de risco 4) devem ser submetidos, no local de geração, a processo físico ou 
outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga 
microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV 
da RDC ANVISA nº 306/2004) e posteriormente encaminhados para tratamento térmico por 
incineração.  

6.1.3 - Os resíduos não enquadrados no item 6.1.2 devem ser tratados utilizando-se processo 
físico ou outros processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação 
da carga microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana 
(Apêndice IV da RDC ANVISA nº 306/2004). O tratamento pode ser realizado fora do local de 
geração, mas os resíduos não podem ser encaminhados para tratamento em local externo ao 
serviço.  

6.1.4 - Após o tratamento dos resíduos do item 6.1.3, estes podem ser encaminhados para aterro 
sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de RSS, ou 
sepultamento em cemitério de animais.  

6.1.5 - Quando encaminhados para disposição final em aterro sanitário licenciado, devem ser 
acondicionados conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando 
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme 
item 1.3.3 e a inscrição de “PEÇAS ANATÔMICAS DE ANIMAIS”. 

7 - GRUPO A3  

7.1 - Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com 
peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor 
que 20 semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo 
paciente ou seus familiares.  

7.1.1 - Após o registro no local de geração, devem ser encaminhados para: I - Sepultamento em 
cemitério, desde que haja autorização do órgão competente do Município, do Estado ou do 
Distrito Federal ou; II - Tratamento térmico por incineração ou cremação, em equipamento 
devidamente licenciado para esse fim.  

7.1.2 - Se forem encaminhados para sistema de tratamento, devem ser acondicionados conforme 
o item 1.2, em saco vermelho, que devem ser substituídos quando atingirem 2/3 de sua 
capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e identificados conforme item 1.3.3 e a 
inscrição “PEÇAS ANATÔMICAS”.  

7.1.3 - O órgão ambiental competente nos Estados, Municípios e Distrito Federal pode aprovar 
outros processos alternativos de destinação. 

8 - GRUPO A4  

8.1 - Kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores; filtros de ar e gases aspirados de área 
contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre 
outros similares; sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e 
secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter 
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agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, 
ou microrganismo causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 
importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de 
contaminação com príons; tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro 
procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo; recipientes e materiais 
resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenham sangue ou líquidos corpóreos 
na forma livre; peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de 
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica; 
carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos 
a processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações; 
cadáveres de animais provenientes de serviços de assistência; Bolsas transfusionais vazias ou 
com volume residual pós-transfusão.  

8.1.1 - Estes resíduos podem ser dispostos, sem tratamento prévio, em local devidamente 
licenciado para disposição final de RSS.  

8.1.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco branco leitoso, que devem ser 
substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 24 horas e 
identificados conforme item 1.3.3.  

9 - GRUPO A5  

9.1 - Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais 
materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 
contaminação com príons.  

9.1.1 - Devem sempre ser encaminhados a sistema de incineração, de acordo com o definido na 
RDC ANVISA nº 305/2002.  

9.1.2 - Devem ser acondicionados conforme o item 1.2, em saco vermelho, que devem ser 
substituídos após cada procedimento e identificados conforme item 1.3.3. Devem ser utilizados 
dois sacos como barreira de proteção, com preenchimento somente até 2/3 de sua capacidade, 
sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.  

10 - Os resíduos do Grupo A, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser 
acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para 
a atividade, de acordo com este Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de 
referência. 

11 - GRUPO B  

11.1 - As características dos riscos destas substâncias são as contidas na Ficha de Informações 
de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ, conforme NBR 14725 da ABNT e Decreto/PR 
2657/98. 11.1.1 - A FISPQ não se aplica aos produtos farmacêuticos e cosméticos.  

11.2 - Resíduos químicos que apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, quando não forem 
submetidos a processo de reutilização, recuperação ou reciclagem, devem ser submetidos a 
tratamento ou disposição final específicos.  
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11.2.1 - Resíduos químicos no estado sólido, quando não tratados, devem ser dispostos em aterro 
de resíduos perigosos - Classe I. 

11.2.2 - Resíduos químicos no estado líquido devem ser submetidos a tratamento específico, 
sendo vedado o seu encaminhamento para disposição final em aterros.  

11.2.3 - Os resíduos de substâncias químicas constantes do Apêndice VI da RDC ANVISA nº 
306/2004, quando não fizerem parte de mistura química, devem ser obrigatoriamente 
segregados e acondicionados de forma isolada. 

11.3 - Devem ser acondicionados observadas as exigências de compatibilidade química dos 
resíduos entre si (Apêndice V da RDC ANVISA nº 306/2004), assim como de cada resíduo com os 
materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os componentes do resíduo e 
da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o material 
da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo.  

11.3.1 - Quando os recipientes de acondicionamento forem constituídos de PEAD, deverá ser 
observada a compatibilidade constante do Apêndice VII da RDC ANVISA nº 306/2004.  

11.4- Quando destinados à reciclagem ou reaproveitamento, devem ser acondicionados em 
recipientes individualizados, observadas as exigências de compatibilidade química do resíduo 
com os materiais das embalagens de forma a evitar reação química entre os componentes do 
resíduo e da embalagem, enfraquecendo ou deteriorando a mesma, ou a possibilidade de que o 
material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo. 

11.5 - Os resíduos líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material 
compatível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada e 
vedante. Devem ser identificados de acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento Técnico.  

11.6 - Os resíduos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material rígido, 
adequados para cada tipo de substância química, respeitadas as suas características físico-
químicas e seu estado físico, e identificados de acordo com o item 1.3.4 deste Regulamento 
Técnico.  

11.7- As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser fisicamente 
descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D, podendo ser encaminhadas para 
processo de reciclagem.  

11.8- As embalagens e materiais contaminados por substâncias caracterizadas no item 11.2 
deste Regulamento devem ser tratados da mesma forma que a substância que as contaminou.  

11.9 - Os resíduos gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser acondicionados, 
identificados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para a 
atividade, de acordo com este Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de 
referência.  

11.10 - As excretas de pacientes tratados com quimioterápicos antineoplásicos podem ser 
eliminadas no esgoto, desde que haja Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde se 
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encontra o serviço. Caso não exista tratamento de esgoto, devem ser submetidas a tratamento 
prévio no próprio estabelecimento.  

11.11 - Resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; 
antineoplásicos; imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando 
descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de 
medicamentos ou apreendidos, devem ter seu manuseio conforme o item 11.2.  

11.12 - Os resíduos de produtos e de insumos farmacêuticos, sujeitos a controle especial, 
especificados na Portaria MS 344/98 e suas atualizações devem atender à legislação sanitária 
em vigor.  

11.13 - Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de 
neutralização para alcançarem pH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede coletora 
de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes.  

11.14- Os fixadores usados em radiologia podem ser submetidos a processo de recuperação da 
prata ou então serem submetidos ao constante do item 11.16.  

11.15 - O descarte de pilhas, baterias e acumuladores de carga contendo Chumbo (Pb), Cádmio 
(Cd) e Mercúrio (Hg) e seus compostos, deve ser feito de acordo com a Resolução CONAMA nº. 
257/1999.  

11.16- Os demais resíduos sólidos contendo metais pesados podem ser encaminhados a Aterro 
de Resíduos Perigosos-Classe I ou serem submetidos a tratamento de acordo com as orientações 
do órgão local de meio ambiente, em instalações licenciadas para este fim. Os resíduos líquidos 
deste grupo devem seguir orientações específicas dos órgãos ambientais locais.  

11.17 - Os resíduos contendo Mercúrio (Hg) devem ser acondicionados em recipientes sob selo 
d’água e encaminhados para recuperação.  

11.18 - Resíduos químicos que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente: 

11.18.1 - Não necessitam de tratamento, podendo ser submetidos a processo de reutilização, 
recuperação ou reciclagem.  

11.18.2 - Resíduos no estado sólido, quando não submetidos à reutilização, recuperação ou 
reciclagem, devem ser encaminhados para sistemas de disposição final licenciados.  

11.18.3 - Resíduos no estado líquido podem ser lançados na rede coletora de esgoto ou em corpo 
receptor, desde que atendam respectivamente as diretrizes estabelecidas pelos órgãos 
ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes.  

11.19 - Os resíduos de produtos ou de insumos farmacêuticos que, em função de seu princípio 
ativo e forma farmacêutica, não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente, conforme definido 
no item 3.1, quando descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e 
distribuidores de medicamentos ou apreendidos, devem atender ao disposto no item 11.18.  
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11.20 - Os resíduos de produtos cosméticos, quando descartados por farmácias, drogarias e 
distribuidores ou quando apreendidos, devem ter seu manuseio conforme o item 11.2 ou 11.18, 
de acordo com a substância química de maior risco e concentração existente em sua 
composição, independente da forma farmacêutica.  

11.21- Os resíduos químicos dos equipamentos automáticos de laboratórios clínicos e dos 
reagentes de laboratórios clínicos, quando misturados, devem ser avaliados pelo maior risco ou 
conforme as instruções contidas na FISPQ e tratados conforme o item 11.2 ou 11.18. 

12 - GRUPO C  

12.1 - Os rejeitos radioativos devem ser segregados de acordo com a natureza física do material 
e do radionuclídeo presente, e o tempo necessário para atingir o limite de eliminação, em 
conformidade com a norma NE - 6.05 da CNEN. Os rejeitos radioativos não podem ser 
considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento 
do limite de eliminação.  

12.1.1 - Os rejeitos radioativos sólidos devem ser acondicionados em recipientes de material 
rígido, forrados internamente com saco plástico resistente e identificados conforme o item 12.2 
deste Regulamento.  

12.1.2 - Os rejeitos radioativos líquidos devem ser acondicionados em frascos de até dois litros 
ou em bombonas de material compatível com o líquido armazenado, sempre que possível de 
plástico, resistentes, rígidos e estanques, com tampa rosqueada, vedante, acomodados em 
bandejas de material inquebrável e com profundidade suficiente para conter, com a devida 
margem de segurança, o volume total do rejeito, e identificados conforme o item 10.2 deste 
Regulamento.  

12.1.3 - Os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeos, devem ser 
descartados separadamente, no local de sua geração, imediatamente após o uso, em recipientes 
estanques, rígidos, com tampa, devidamente identificados, sendo expressamente proibido o 
esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas descartáveis devem 
ser desprezadas juntamente com as seringas, sendo proibido reencapá-las ou proceder a sua 
retirada manualmente.  

12.2 - IDENTIFICAÇÃO:  

12.2.1 - O Grupo C é representado pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante 
(trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da 
expressão REJEITO RADIOATIVO, indicando o principal risco que apresenta aquele material, 
além de informações sobre o conteúdo, nome do elemento radioativo, tempo de decaimento, 
data de geração, nome da unidade geradora, conforme norma da CNEN NE 6.05 e outras que a 
CNEN determinar.  

12.2.2 - Os recipientes para os materiais perfurocortantes contaminados com radionuclídeo 
devem receber a inscrição de “’PERFUROCORTANTE” e a inscrição REJEITO RADIOATIVO, e 
demais informações exigidas.  
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12.2.3 - Após o decaimento do elemento radioativo a níveis do limite de eliminação estabelecidos 
pela norma CNEN NE 6.05, o rótulo de REJEITO RADIOATIVO deve ser retirado e substituído por 
outro rótulo, de acordo com o Grupo do resíduo em que se enquadrar. 

12.2.4 - O recipiente com rodas de transporte interno de rejeitos radioativos, além das 
especificações contidas no item 1.3 deste Regulamento, deve ser provido de recipiente com 
sistema de blindagem com tampa para acomodação de sacos de rejeitos radioativos, devendo 
ser monitorado a cada operação de transporte e ser submetido à descontaminação, quando 
necessário. Independente de seu volume, não poderá possuir válvula de drenagem no fundo. 
Deve conter identificação com inscrição, símbolo e cor compatíveis com o resíduo do Grupo C. 
12.3 - TRATAMENTO:  

12.3.1 - O tratamento dispensado aos rejeitos do Grupo C - Rejeitos Radioativos é o 
armazenamento, em condições adequadas, para o decaimento do elemento radioativo. O 
objetivo do armazenamento para decaimento é manter o radionuclídeo sob controle até que sua 
atividade atinja níveis que permitam liberá-lo como resíduo não radioativo. Este 
armazenamento poderá ser realizado na própria sala de manipulação ou em sala específica, 
identificada como sala de decaimento. A escolha do local de armazenamento, considerando as 
meia-vidas, as atividades dos elementos radioativos e o volume de rejeito gerado, deverá estar 
definida no Plano de Radioproteção da Instalação, em conformidade com a norma NE - 6.05 da 
CNEN. Para serviços com atividade em Medicina Nuclear, observar ainda a norma NE - 3.05 da 
CNEN.  

12.3.2 - Os resíduos do Grupo A de fácil putrefação, contaminados com radionuclídeos, depois de 
atendido os respectivos itens de acondicionamento e identificação de rejeito radioativo, devem 
observar as condições de conservação mencionadas no item 1.5.5, durante o período de 
decaimento do elemento radioativo.  

12.3.3 - O tratamento preliminar das excretas de seres humanos e de animais submetidos à 
terapia ou a experimentos com radioisótopos deve ser feito de acordo com os procedimentos 
constantes no Plano de Radioproteção.  

12.3.4 - As sobras de alimentos provenientes de pacientes submetidos à terapia com Iodo 131, 
depois de atendidos os respectivos itens de acondicionamento e identificação de rejeito 
radioativo, devem observar as condições de conservação mencionadas no item 1.5.5 durante o 
período de decaimento do elemento radioativo. Alternativamente, poderá ser adotada a 
metodologia de trituração destes alimentos na sala de decaimento, com direcionamento para o 
sistema de esgotos, desde que haja Sistema de Tratamento de Esgotos na região onde se 
encontra a unidade. 

12.3.5 - O tratamento para decaimento deverá prever mecanismo de blindagem de maneira a 
garantir que a exposição ocupacional esteja de acordo com os limites estabelecidos na norma 
NE-3.01 da CNEN. Quando o tratamento for realizado na área de manipulação, devem ser 
utilizados recipientes blindados individualizados. Quando feito em sala de decaimento, esta deve 
possuir paredes blindadas ou os rejeitos radioativos devem estar acondicionados em recipientes 
individualizados com blindagem.  

12.3.6 - Para serviços que realizem atividades de Medicina Nuclear e possuam mais de 3 
equipamentos de diagnóstico ou pelo menos 1 quarto terapêutico, o armazenamento para 
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decaimento será feito em uma sala de decaimento de rejeitos radioativos com no mínimo 4 m², 
com os rejeitos acondicionados de acordo com o estabelecido no item 12.1 deste Regulamento.  

12.3.7 - A sala de decaimento de rejeitos radioativos deve ter o seu acesso controlado. Deve estar 
sinalizada com o símbolo internacional de presença de radiação ionizante e de área de acesso 
restrito, dispondo de meios para garantir condições de segurança contra ação de eventos 
induzidos por fenômenos naturais e estar de acordo com o Plano de Radioproteção aprovado 
pela CNEN para a instalação.  

12.3.8 - O limite de eliminação para rejeitos radioativos sólidos é de 75 Bq/g, para qualquer 
radionuclídeo, conforme estabelecido na norma NE 6.05 da CNEN. Na impossibilidade de 
comprovar-se a obediência a este limite, recomenda-se aguardar o decaimento do radionuclídeo 
até níveis comparáveis à radiação de fundo.  

12.3.9 - A eliminação de rejeitos radioativos líquidos no sistema de esgoto deve ser realizada em 
quantidades absolutas e concentrações inferiores às especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, 
devendo esses valores ser parte integrante do plano de gerenciamento.  

12.3.10 - A eliminação de rejeitos radioativos gasosos na atmosfera deve ser realizada em 
concentrações inferiores às especificadas na norma NE-6.05 da CNEN, mediante prévia 
autorização da CNEN.  

12.3.11 - O transporte externo de rejeitos radioativos, quando necessário, deve seguir orientação 
prévia específica da Comissão Nacional de Energia Nuclear/CNEN. 

13 - GRUPO D  

13.1 - ACONDICIONAMENTO  

13.1.1 - Devem ser acondicionados de acordo com as orientações dos serviços locais de limpeza 
urbana, utilizando-se sacos impermeáveis, contidos em recipientes e receber identificação 
conforme o item 13.2 deste Regulamento.  

13.1.2 - Os cadáveres de animais podem ter acondicionamento e transporte diferenciados, de 
acordo com o porte do animal, desde que submetidos à aprovação pelo órgão de limpeza 
urbana, responsável pela coleta, transporte e disposição final deste tipo de resíduo.  

13.2 - IDENTIFICAÇÃO  

13.2.1 - Para os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação 
deve ser feita nos recipientes e nos abrigos de guarda de recipientes, usando código de cores e 
suas correspondentes nomeações, baseadas na Resolução CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de 
tipo de material reciclável: I - azul - PAPÉIS II- amarelo - METAIS III - verde - VIDROS IV - 
vermelho - PLÁSTICOS V - marrom - RESÍDUOS ORGÂNICOS  

13.2.2 - Para os demais resíduos do Grupo D deve ser utilizada a cor cinza nos recipientes. 

13.2.3 - Caso não exista processo de segregação para reciclagem, não existe exigência para a 
padronização de cor destes recipientes.  
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13.2.4 - São admissíveis outras formas de segregação, acondicionamento e identificação dos 
recipientes destes resíduos para fins de reciclagem, de acordo com as características específicas 
das rotinas de cada serviço, devendo estar contempladas no PGRSS  

13.3 – TRATAMENTO 

13.3.1- Os resíduos líquidos provenientes de esgoto e de águas servidas de estabelecimento de 
saúde devem ser tratados antes do lançamento no corpo receptor ou na rede coletora de esgoto, 
sempre que não houver sistema de tratamento de esgoto coletivo atendendo a área onde está 
localizado o serviço, conforme definido na RDC ANVISA nº. 50/2002.  

13.3.2 - Os resíduos orgânicos, flores, resíduos de podas de árvore e jardinagem, sobras de 
alimento e de pré- preparo desses alimentos, restos alimentares de refeitórios e de outros que 
não tenham mantido contato com secreções, excreções ou outro fluido corpóreo, podem ser 
encaminhados ao processo de compostagem.  

13.3.3 - Os restos e sobras de alimentos citados no item 13.3.2 só podem ser utilizados para fins 
de ração animal, se forem submetidos ao processo de tratamento que garanta a inocuidade do 
composto, devidamente avaliado e comprovado por órgão competente da Agricultura e de 
Vigilância Sanitária do Município, Estado ou do Distrito Federal. 

14 - GRUPO E  

14.1 - Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, no local de sua 
geração, imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes, rígidos, 
resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, atendendo 
aos parâmetros referenciados na norma NBR 13853/97 da ABNT, sendo expressamente 
proibido o esvaziamento desses recipientes para o seu reaproveitamento. As agulhas 
descartáveis devem ser desprezadas juntamente com as seringas, quando descartáveis, sendo 
proibido reencapá-las ou proceder a sua retirada manualmente.  

14.2 - O volume dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração diária 
deste tipo de resíduo.  

14.3 - Os recipientes mencionados no item 14.1 devem ser descartados quando o preenchimento 
atingir 2/3 de sua capacidade ou o nível de preenchimento ficar a 5 (cinco) cm de distância da 
boca do recipiente, sendo proibido o seu esvaziamento ou reaproveitamento.  

14.4 - Os resíduos do Grupo E, gerados pelos serviços de assistência domiciliar, devem ser 
acondicionados e recolhidos pelos próprios agentes de atendimento ou por pessoa treinada para 
a atividade, de acordo com este Regulamento, e encaminhados ao estabelecimento de saúde de 
referência.  

14.5 - Os recipientes devem estar identificados de acordo com o item 1.3.6, com símbolo 
internacional de risco biológico, acrescido da inscrição de “PERFUROCORTANTE” e os riscos 
adicionais, químico ou radiológico.  

14.6- O armazenamento temporário, o transporte interno e o armazenamento externo destes 
resíduos podem ser feitos nos mesmos recipientes utilizados para o Grupo A.  
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14.7 - TRATAMENTO  

14.7.1 - Os resíduos perfurocortantes contaminados com agente biológico Classe de Risco 4, 
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 
emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão 
seja desconhecido, devem ser submetidos a tratamento, utilizando-se processo físico ou outros 
processos que vierem a ser validados para a obtenção de redução ou eliminação da carga 
microbiana, em equipamento compatível com Nível III de Inativação Microbiana (Apêndice IV 
da RDC ANVISA nº 306/2004).  

14.7.2 - Dependendo da concentração e volume residual de contaminação por substâncias 
químicas perigosas, estes resíduos devem ser submetidos ao mesmo tratamento dado à 
substância contaminante.  

14.7.3 - Os resíduos contaminados com radionuclídeos devem ser submetidos ao mesmo tempo 
de decaimento do material que o contaminou, conforme orientações constantes do item 12.3.  

14.7.4 - As seringas e agulhas utilizadas em processos de assistência à saúde, inclusive as usadas 
na coleta laboratorial de amostra de paciente e os demais resíduos perfurocortantes não 
necessitam de tratamento. As etapas seguintes do manejo dos RSS serão abordadas por 
processo, por abrangerem mais de um tipo de resíduo em sua especificação, e devem estar em 
conformidade com a Resolução CONAMA nº. 283/2001. 

15 - ARMAZENAMENTO EXTERNO  

15.1 - O armazenamento externo, denominado de abrigo de resíduos, deve ser construído em 
ambiente exclusivo, com acesso externo facilitado à coleta, possuindo, no mínimo, 01 ambiente 
separado para atender o armazenamento de recipientes de resíduos do Grupo A juntamente 
com o Grupo E e 01 ambiente para o Grupo D. 

O abrigo deve ser identificado e restrito aos funcionários do gerenciamento de resíduos, ter fácil 
acesso para os recipientes de transporte e para os veículos coletores. Os recipientes de 
transporte interno não podem transitar pela via pública externa à edificação para terem acesso 
ao abrigo de resíduos.  

15.2 - O abrigo de resíduos deve ser dimensionado de acordo com o volume de resíduos gerados, 
com capacidade de armazenamento compatível com a periodicidade de coleta do sistema de 
limpeza urbana local. O piso deve ser revestido de material liso, impermeável, lavável e de fácil 
higienização. O fechamento deve ser constituído de alvenaria revestida de material liso, lavável 
e de fácil higienização, com aberturas para ventilação, de dimensão equivalente a, no mínimo, 
1/20 (um vigésimo) da área do piso, com tela de proteção contra insetos.  

15.3 - O abrigo referido no item 15.2 deste Regulamento deve ter porta provida de tela de 
proteção contra roedores e vetores, de largura compatível com as dimensões dos recipientes de 
coleta externa, pontos de iluminação e de água, tomada elétrica, canaletas de escoamento de 
águas servidas direcionadas para a rede de esgoto do estabelecimento e ralo sifonado com 
tampa que permita a sua vedação.  
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15.4 - Os resíduos químicos do Grupo B devem ser armazenados em local exclusivo com 
dimensionamento compatível com as características quantitativas e qualitativas dos resíduos 
gerados.  

15.5 - O abrigo de resíduos do Grupo B, quando necessário, deve ser projetado e construído em 
alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas para ventilação adequada, com tela de proteção 
contra insetos. Ter piso e paredes revestidos internamente de material resistente, impermeável e 
lavável, com acabamento liso. O piso deve ser inclinado, com caimento indicando para as 
canaletas. Deve possuir sistema de drenagem com ralo sifonado provido de tampa que permita 
a sua vedação. Possuir porta dotada de proteção inferior para impedir o acesso de vetores e 
roedores. 

15.6 - O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar identificado, em local de fácil visualização, 
com sinalização de segurança-RESÍDUOS QUÍMICOS, com símbolo baseado na norma NBR 7500 
da ABNT. 15.7 - O armazenamento de resíduos perigosos deve contemplar ainda as orientações 
contidas na norma NBR 12.235 da ABNT.  

15.8 - O abrigo de resíduos deve possuir área específica de higienização para limpeza e 
desinfecção simultânea dos recipientes coletores e demais equipamentos utilizados no manejo 
de RSS. A área deve possuir cobertura, dimensões compatíveis com os equipamentos que serão 
submetidos à limpeza e higienização, piso e paredes lisos, impermeáveis, laváveis, ser provida de 
pontos de iluminação e tomada elétrica, ponto de água, preferencialmente quente e sob pressão, 
canaletas de escoamento de águas servidas direcionadas para a rede de esgotos do 
estabelecimento e ralo sifonado provido de tampa que permita a sua vedação.  

15.9 - O trajeto para o traslado de resíduos desde a geração até o armazenamento externo deve 
permitir livre acesso dos recipientes coletores de resíduos, possuir piso com revestimento 
resistente à abrasão, superfície plana, regular, antiderrapante e rampa, quando necessária, com 
inclinação de acordo com a RDC ANVISA nº. 50/2002.  

15.10 - O estabelecimento gerador de RSS cuja geração semanal de resíduos não exceda a 700 L 
e a diária não exceda a 150 L, pode optar pela instalação de um abrigo reduzido exclusivo, com 
as seguintes características:  

 Ser construído em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas teladas para 
ventilação, restrita a duas aberturas de 10X20 cm cada uma delas, uma a 20 cm do piso 
e a outra a 20 cm do teto, abrindo para a área externa. A critério da autoridade 
sanitária, estas aberturas podem dar para áreas internas da edificação;  

 Piso, paredes, porta e teto de material liso, impermeável e lavável. Caimento de piso 
para ao lado oposto ao da abertura com instalação de ralo sifonado ligado à instalação 
de esgoto sanitário do serviço.  

 Identificação na porta com o símbolo de acordo com o tipo de resíduo armazenado;  
 Ter localização tal que não abra diretamente para a área de permanência de pessoas e, 

circulação de público, dando-se preferência a locais de fácil acesso à coleta externa e 
próxima a áreas de guarda de material de limpeza ou expurgo.  

CAPÍTULO V - SEGURANÇA OCUPACIONAL  
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16 - O pessoal envolvido diretamente com os processos de higienização, coleta, transporte, 
tratamento, e armazenamento de resíduos, deve ser submetido a exame médico admissional, 
periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, conforme estabelecido 
no PCMSO da Portaria 3214 do MTE ou em legislação específica para o serviço público. 

16.1 - Os trabalhadores devem ser imunizados em conformidade com o Programa Nacional de 
Imunização-PNI, devendo ser obedecido o calendário previsto neste programa ou naquele 
adotado pelo estabelecimento.  

16.2 - Os trabalhadores imunizados devem realizar controle laboratorial sorológico para 
avaliação da resposta imunológica.  

17 - Os exames a que se refere o item anterior devem ser realizados de acordo com as Normas 
Reguladoras-NRs do Ministério do Trabalho e Emprego.  

18 - O pessoal envolvido diretamente com o gerenciamento de resíduos deve ser capacitado na 
ocasião de sua admissão e mantido sob educação continuada para as atividades de manejo de 
resíduos, incluindo a sua responsabilidade com higiene pessoal, dos materiais e dos ambientes.  

18.1 - A capacitação deve abordar a importância da utilização correta de equipamentos de 
proteção individual - uniforme, luvas, avental impermeável, máscara, botas e óculos de 
segurança específicos a cada atividade, bem como a necessidade de mantê-los em perfeita 
higiene e estado de conservação.  

19 - Todos os profissionais que trabalham no serviço, mesmo os que atuam temporariamente ou 
não estejam diretamente envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, devem 
conhecer o sistema adotado para o gerenciamento de RSS, a prática de segregação de resíduos, 
reconhecer os símbolos, expressões, padrões de cores adotados, conhecer a localização dos 
abrigos de resíduos, entre outros fatores indispensáveis à completa integração ao PGRSS.  

20 - Os serviços geradores de RSS devem manter um programa de educação continuada, 
independente do vínculo empregatício existente, que deve contemplar dentre outros temas:  

 Noções gerais sobre o ciclo da vida dos materiais;  
 Conhecimento da legislação ambiental, de limpeza pública e de vigilância sanitária 

relativas aos RSS;  
 Definições, tipo e classificação dos resíduos e potencial de risco do resíduo;  
 Sistema de gerenciamento adotado internamente no estabelecimento;  
 Formas de reduzir a geração de resíduos e reutilização de materiais;  
 Conhecimento das responsabilidades e de tarefas;  
 Identificação das classes de resíduos;  
 Conhecimento sobre a utilização dos veículos de coleta;  
 Orientações quanto ao uso de Equipamentos de Proteção Individual-EPI e Coletiva-EPC;  
 Orientações sobre biossegurança (biológica, química e radiológica);  
 Orientações quanto à higiene pessoal e dos ambientes;  
 Orientações especiais e treinamento em proteção radiológica quando houver rejeitos 

radioativos;  
 Providências a serem tomadas em caso de acidentes e de situações emergenciais; 
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 Visão básica do gerenciamento dos resíduos sólidos no município;  
 Noções básicas de controle de infecção e de contaminação química.  

20.1 - Os programas de educação continuada podem ser desenvolvidos sob a forma de 
consorciamento entre os diversos estabelecimentos existentes na localidade.  

21 - Todos os atos normativos mencionados neste Regulamento, quando substituídos ou 
atualizados por novos atos, terão a referência automaticamente atualizada em relação ao ato 
de origem. 

 

ANEXO II – ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS). 

1. Informações Gerais sobre o Estabelecimento Prestador de Serviço de Saúde 

1.1 Identificação do estabelecimento: razão social, nome fantasia, CNPJ e telefone. 

1.1.1 Tratando-se de Pessoa Física: nome completo, CPF e telefone. 

1.2 Localização do estabelecimento: endereço completo. 

1.3 Caracterização do estabelecimento 

 área total do terreno e área construída; 
 data ou previsão de início de funcionamento; 
 horários de funcionamento; 
 atividades previstas ou atividades exercidas (especialidades médicas: identificar 

unidades ambulatoriais, clínicas e complementação diagnóstica e terapêutica) e 
horário de funcionamento (horas/dia e dias/semana); 

 número de leitos e/ou atendimento (total e por especialidade); 
 número de empregados nos serviços especializados, apoio técnico e  

administrativo, inclusive pessoal de serviços terceirizados que compareçam 
regularmente ao estabelecimento (faxineiros, vigilantes, etc); 

 descrição do plano/projeto, no caso de perspectiva de ampliação e/ou 
diversificação do estabelecimento. 

1.4 Responsável legal civil pelo empreendimento: nome, CPF, telefone e endereço.  

1.5 Responsável técnico legal pela elaboração do PGRSS: Nome, CPF, Nº do registro 
profissional. 

1.6 Equipe responsável pelo PGRSS (implantação, coordenação da execução do PGRSS 
e assessoria): Nome, RG, Profissão, Registro Profissional). 
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2. Elementos do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

2.1 Aspectos de classificação e quantificação dos resíduos e monitoramento de 
indicadores 

a) apresentar planilha com os tipos de resíduos gerados e respectiva classificação 
em Grupo e Subgrupo, de acordo com as disposições constantes na RDC Anvisa 
nº 306/2004 e Resolução CONAMA nº 358/2005 ou outras que vierem a substituí-
las. 

b) quantificar cada Grupo de resíduo, em quilograma (kg) ou litro (L) por dia e por 
mês: 

b1) para estabelecimentos em funcionamento, o cálculo de quantificação 
de resíduos sólidos deve ser feito com base no quantitativo em unidade de 
peso ou volume diário dos resíduos gerados durante sete dias 
consecutivos, no mínimo, tirando-se a média diária e multiplicando o valor 
encontrado pelo número de dias trabalhados por mês. A amostragem deve 
ser a mais representativa possível; 

b2) para estabelecimentos a serem implantados, o cálculo de quantificação 
de resíduos sólidos e líquidos poderá ser feito por estimativa, devendo ser 
informada a origem da base de dados para este cálculo. 

c) Os indicadores de avaliação e controle devem ser produzidos no momento da 
implantação do PGRSS e, posteriormente, com frequência anual, conforme 
estabelecido na RDC ANVISA no 306/04 ou outra que vier a substituí-la. Adotar no 
mínimo os seguintes indicadores: 

 Taxa de acidentes com resíduo perfurocortante em relação ao número total de 
acidentes ocorridos no estabelecimento; 

 Variação da geração de resíduos: 
− Variação da proporção de resíduos do Grupo A em relação ao total de 

resíduos gerados no estabelecimento; 
− Variação da proporção de resíduos do Grupo B em relação ao total de 

resíduos gerados no estabelecimento; 
− Variação da proporção de resíduos do Grupo D em relação ao total de 

resíduos gerados no estabelecimento; 
− Variação da proporção de resíduos do Grupo E em relação ao total de 

resíduos gerados no estabelecimento; 
− Variação do percentual de reciclagem em relação ao total de resíduos 

gerados no estabelecimento. 

2.2 Minimização da geração de resíduos (redução, reutilização, recuperação ou 
reciclagem) 

a) descrever as formas adotadas para minimizar a geração dos resíduos do Grupo 
B; 

b) descrever as formas de minimização da geração dos resíduos do Grupo D – 
rejeitos e resíduos recicláveis (papel, papelão, plástico, vidro e metais ferrosos e 
não ferrosos). 
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2.3 Segregação dos resíduos 

Descrever a forma de segregação que deve ser realizada no local ou ponto de geração, 
de acordo com as características de cada grupo de resíduo. 

2.4 Tratamento prévio dos resíduos, opcional ou obrigatório 

a) para os resíduos do Grupo A, B e E, informar o processo adotado e indicar onde 
está localizado o equipamento de tratamento. Informar a nova classificação do 
mesmo; 

b) havendo geração de rejeitos radioativos (Grupo C), informar o local de 
armazenamento para decaimento da radiação. Atingido o limite de eliminação, 
reclassificar o resíduo e prosseguir com o gerenciamento, de acordo com o Grupo 
a que pertence (A, B, D ou E). 

2.5 Acondicionamento dos resíduos e rejeitos, por Grupo e Subgrupo, e identificação 

a) descrever como os resíduos gerados são/serão acondicionados e apresentados à 
coleta; 

b) especificar as características das embalagens (saco plásticos, caixa de papelão, 
barrica, frasco ou bombonas de plástico,  embalagens de vidro etc) e dos 
recipientes (lixeira, contêiner) para acondicionar os resíduos. 

c) descrever as formas de identificação utilizadas nos sacos de acondicionamento, 
recipientes de coleta interna e externa, e locais de armazenamento, atendendo 
aos parâmetros referenciados na Norma NBR 7500 da ABNT. 

2.6 Armazenamento temporário 

Dimensionar e descrever os aspectos construtivos, de localização e uso do local de 
armazenamento temporário, se houver. 

2.7 Coleta e Transporte Internos 

a) descrever o sistema de coleta e transporte internos de cada grupo de resíduo; 
b) descrever o fluxo (itinerário) dos resíduos por Grupo, informando o horário da 

coleta e transporte internos; 
c) especificar o equipamento (carro especial de coleta interna), quando necessário. 

2.8 Armazenamento externo 

O armazenamento externo deve obedecer às determinações constantes das normas 
técnicas da ABNT, sendo: 

2.8.1 Para os estabelecimentos cuja geração de resíduos de qualquer um dos Grupos for 
inferior a 60 litros por dia: 

a) especificar as características e quantificar os contenedores disponíveis por Grupo 
de resíduo, incluindo a capacidade de carga. Indicar em planta baixa (projeção) os 
locais onde os contenedores estão estacionados.  
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b) descrever o trajeto para o traslado dos contenedores, desde o local de seu 
estacionamento até os veículos da coleta externa. 

c) os resíduos do grupo B - químicos devem atender a NBR 12235 da ABNT.  

2.8.2 Para os estabelecimentos cuja geração de resíduos de qualquer um dos Grupos for 
superior a 60 litros por dia:  

a) especificar as características dos contenedores, incluindo a capacidade de carga. 
Indicar em planta baixa (projeção) os locais onde os contenedores estão 
estacionados.  

b) representar em planta baixa, o sistema de armazenamento final para os resíduos 
do Grupo A, B, D - incluindo o local específico para os recicláveis - e E; 

c) apresentar projeto com o dimensionamento e especificação dos aspectos 
construtivos, de localização e uso do sistema de armazenamento final; 

d) descrever o trajeto para o traslado dos contenedores desde o sistema de 
armazenamento externo até os veículos da coleta externa. 

2.9 Coleta e transporte externos 

a) indicar o responsável pela coleta e transporte externos dos resíduos gerados, por 
Grupo; 

b) apresentar cópia do contrato e/ou comprovante de prestação do serviço de coleta 
e transporte externos dos resíduos com a empresa responsável; 

c) apresentar cópia da licença ambiental da empresa responsável pela prestação do 
serviço de coleta e transporte dos resíduos. 

2.10 Estação de transferência de resíduos de serviços de saúde 

a) se existir Estação de Transferência, informar que os RSS são encaminhados para 
transbordo. 

b) indicar o responsável pelo empreendimento (município ou empresa contratada); 
apresentar cópia da licença ambiental e cópia do contrato de prestação de serviço 
com a empresa responsável pelo empreendimento. 

2.11 Tratamento externo dos resíduos 

a) informar o processo de tratamento final para cada Grupo de resíduo, quando 
adotado; 

b) apresentar cópia da licença ambiental do sistema de tratamento e cópia do 
contrato de prestação de serviços com a empresa responsável pelo 
empreendimento. 

2.12 Disposição final dos resíduos 

a) informar a localização da unidade de disposição final licenciada, adotada para 
cada Grupo de resíduos; 

b) indicar o responsável pela disposição final dos resíduos (gerador, município ou 
empresa contratada); 
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c) apresentar cópia da licença ambiental do sistema de disposição final e cópia do 
contrato de prestação de serviço com a empresa responsável pelo 
empreendimento; 

d) informar sobre o destino dos resíduos quimioterápicos e fármacos pertencentes 
ao Grupo B gerados pelo estabelecimento; 

e) descrever o Plano de Destinação de Resíduos Recicláveis, destacando: 
− tipos de resíduos recicláveis gerados;  
− forma de acondicionamento dos resíduos recicláveis; 
− transporte dos resíduos recicláveis dentro da unidade geradora até o local de 

armazenamento externo (incluindo equipamento, itinerário e horário de coleta, 
que devem ser diferentes dos Grupos A, B, C e E); 

− coleta e transporte dos resíduos recicláveis do local de armazenamento 
externo até o local de destinação (nome da empresa; endereço; razão social; 
telefone das empresas ou cooperativas que recebem e/ou destinam os 
recicláveis; tipo do veículo de transporte; freqüência e horário da coleta). 

2.13 Descrever sobre o sistema de tratamento dos efluentes líquidos gerados pelo 
estabelecimento: captação de águas pluviais; informações sobre o sistema de tratamento 
do esgoto sanitário e efluentes de laboratório adotados pelo estabelecimento.  

2.14 Descrever o Plano de Contingência para Eventos Adversos, que é o plano de 
emergência que será utilizado pelo estabelecimento de saúde caso haja falhas ou falta de 
coleta externa dos resíduos, acidentes com recursos humanos e derramamento de 
resíduos. 

2.15 Saúde ocupacional e segurança do trabalhador 

a) descrever as ações de proteção à saúde do trabalhador; 
b) descrever as ações de prevenção de acidente e segurança do trabalhador (Ex: 

tipos de equipamentos de proteção individual utilizados pelos funcionários 
envolvidos no manuseio dos resíduos  etc);  

c) informar sobre a atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, 
e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH e do Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, 
se houver. 

2.16 Cronograma de implantação do PGRSS 

Apresentar cronograma de implantação do PGRSS, incluindo: 

 reuniões de planejamento; 
 definição dos responsáveis pela implantação e pelo gerenciamento do PGRSS; 
 construção do sistema de armazenamento dos resíduos; 
 aquisição dos equipamentos para acondicionamento e armazenamento  externo; 
 programa de capacitação e treinamento de pessoal; 
 monitoramento e avaliação da implantação do PGRSS. 

Outras atividades, além destas, poderão constar do cronograma de acordo com as 
características e necessidades de cada estabelecimento. 
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2.17 O PGRSS deve ser elaborado conforme este Termo de Referência, além das 
diretrizes contidas nas Resoluções da ANVISA - RDC nº 306/2004 - e CONAMA 
nº 358/2005, normas da ABNT quando pertinentes, Normas Regulamentadoras (NBR) e 
demais aparatos legais do Ministério de Trabalho e Emprego e do município sede do 
estabelecimento.  

2.18 Deverá ser informado, aos órgãos de meio ambiente e saúde competentes, sobre 
quaisquer modificações no tratamento dos resíduos gerados pelo estabelecimento, bem 
como na sua disposição final. 

2.19 O PGRSS deve ser datado, assinado e rubricado pelo Responsável Técnico que o 
elaborou e pelo representante legal do estabelecimento. 

ANEXO III – ROTEIRO BÁSICO PARA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS). 

1. Identificação do Gerador  

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

C.N.P.J / C.P.F.:   

Endereço: 

Bairro:  

Cidade: 

Fone: (    ) 

E-mail:  

Especialidade da atividade geradora (Ex. Clínica médica, Clínica odontológica, Farmácia, 
consultório etc):  

Data de início de funcionamento:  

Horário de funcionamento:  

Número de pacientes atendidos por dia:  

Número de funcionários:  

2. Responsável Técnico pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Nome:  

R.G.:  

Profissão:  

Registro no Conselho:  

Endereço residencial: 

Bairro:  

CEP:                                 Cidade:                                          Estado:  

Fone: (    ) 

E-mail:  

3. Elementos do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 
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3.1 Classificação, segregação e quantificação dos resíduos, por local de geração 

[O estabelecimento gerador de RSS deve listar os resíduos gerados em cada ambiente e 
quantificar em L/dia ou kg/dia cada grupo, conforme exemplo dado seguir] 

Local Gerador 
Grupo do Resíduo 

A B D E 

Consultório     

Sala de RX     

Recepção     

Escritório     

Laboratório     

Banheiros     

Copa     

 
    

 
    

Total / Dia ..........   L/dia ..........   L/dia ..........    L/dia ..........   L/dia 

3.2 - Acondicionamento dos Resíduos 

[Descrever como cada grupo de resíduo é acondicionado (cor do saco plástico, tipo de lixeira e 
identificação de cada recipiente, utilizando-se os dados constantes do quadro a seguir)] 

Grupo Símbolo de Identificação Cor da Embalagem 

Grupo A 
 

Resíduo Biológico 

Saco Branco Leitoso 

Grupo B 

 

Embalagem original ou 
embalagem específica 

Grupo D 

 

Saco Plástico de cor clara 

Grupo E 
 

Resíduo Perfurocortante 

Embalagem rígida, resistente 
à punctura, ruptura e 

vazamento, com tampa e 
identificada. 

3.3 Armazenamento externo dos resíduos 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.transportec.com.br/imagens/simbolos/reciclagem.jpg&imgrefurl=http://www.transportec.com.br/ger_residuos_saude.htm&h=52&w=60&sz=1&hl=pt-BR&start=2&tbnid=q7lk69XcmQyAgM:&tbnh=52&tbnw=60&prev=/images?q=simbolos+de+res%C3%ADduos&svnum=10&hl=pt-BR&lr=&cr=countryBR&sa


 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 480 

[Os resíduos deste estabelecimento devem seguir os procedimentos da RDC ANVISA 306/2004 e 
CONAMA 358/2005 ao serem transportados. Descrever s aspectos construtivos do abrigo de 
resíduos para cada grupo] 

4 – Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final dos Resíduos 

[Os resíduos devem ser tratados, quando exigido, e dispostos de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelas resoluções da ANVISA, do CONAMA e do município sede do 
estabelecimento. 

As empresas que realizarem o TRANSPORTE, tratamento e a disposição final devem estar 
devidamente regularizadas ambientalmente (Licença ambiental, Autorização Ambiental de 
Funcionamento – AAF). Os documentos comprobatórios da regularização ambiental devem 
constar como anexo do PGRSS] 

GRUPO A: Resíduos potencialmente infectantes Biológicos 

Empresa responsável pelo transporte:  

Frequência de coleta:  

Empreendimento responsável pelo tratamento (se houver): 

Processo de tratamento, se houver:  

Empreendimento responsável pela disposição final:  

Tipo de disposição final: 
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GRUPO B: Resíduos Químicos 

Empresa responsável pelo transporte:  

Frequência de coleta:  

Empreendimento responsável pelo tratamento (se houver):  

Processo de tratamento: 

Empreendimento responsável pela disposição final:  

Tipo de disposição final: 

GRUPO D: Resíduos comuns não recicláveis 

Empresa responsável pelo transporte:  

Frequência de coleta:  

Empreendimento responsável pela disposição final: 

Tipo de disposição final: 

GRUPO D: Resíduos comuns recicláveis 

Empresa responsável pelo transporte:  

Frequência de coleta:  

Empreendimento responsável pela disposição final dos rejeitos:  

Tipo de disposição final dos rejeitos:  

GRUPO E: Resíduos Perfurantes, cortantes ou escarificantes 

Empresa responsável pelo transporte:  

Frequência de coleta:  

Empreendimento responsável pelo tratamento (se houver): 

Processo de tratamento (se houver):  

Empreendimento responsável pela disposição final: 
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Tipo de disposição final: 

5. SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL 

[As medidas de promoção à saúde e segurança ocupacional devem ser implantadas de acordo 
com as Resoluções RDC ANVISA nº 306/2004 e CONAMA nº 358/2005, normas da ABNT quando 
pertinentes, Normas Regulamentadoras (NBR) e demais aparatos legais do Ministério de Trabalho 
e Emprego e do município sede do estabelecimento] 

AÇÃO 003 – IN SMSP 003/20XX – Gestão de Resíduos da Construção Civil 

(RCC) 

a) Objetivos 

A coleta de Resíduos da Construção Civil no município de Volta Redonda é executada 
em grande parte por empresas especializadas em locação de caçambas, sendo o serviço 
municipal de limpeza urbana responsável pela coleta dos resíduos abandonados, grande 
parte deles composto por entulhos de pequenas obras. Seja por parte da iniciativa 
privada, seja por arte da municipalidade, não há uma normatização municipal sobre a 
coleta desta tipologia de resíduos. Desta forma, o objetivo do presente projeto é 
estabelecer um padrão normativo para o seguimento de coleta de resíduos da construção 
civil no município de Volta Redonda. 

b) Minuta de Instrução Normativa 

O SECRETARIO DE MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE VOLTA REDONDA, no uso de suas 
atribuições, e considerando a necessidade de serem criados procedimentos internos para 
acondicionamento, coleta, transporte, beneficiamento e destino final de resíduos da construção 
civil, gerados no Município de Volta Redonda.  

 Considerando o disposto na Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010; 
 Considerando o disposto no Decreto Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010; 
 Considerando o disposto na Resolução CONAMA n º 307 de 5 de julho de 2002, que visa, 

dentre outros, minimizar os impactos provenientes da disposição inadequada dos 
Resíduos da Construção Civil (RCC), determinando que todos os geradores, pessoas 
físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por atividades ou 
empreendimentos que gerem resíduos da construção civil, deverão ter como objetivo 
prioritário a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a 
reciclagem e a destinação final adequada;  

 Considerando o disposto no § 2º do Art. 8º da Resolução CONAMA nº 307/02, o qual 
estabelece que o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil de 
atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, deverá ser 
analisado dentro do processo de licenciamento, junto ao órgão ambiental competente;  

 Considerando a necessidade de disciplinar a apresentação dos Projetos de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, para os grandes geradores de resíduos, 
visando promover a agilidade na análise ambiental do licenciamento das obras;  
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 Considerando que é necessária a normatização dos procedimentos para o 
acondicionamento, coleta, transporte, beneficiamento e destinação final dos Resíduos da 
Construção Civil gerados no município de Volta Redonda; 

 Considerando que a SMSP/PMVR, responsável pela limpeza urbana, tem o objetivo de 
reduzir a geração dos resíduos sólidos no Município, com o propósito de eliminar parte 
dos impactos negativos ao meio ambiente;  

 Considerando que os grandes geradores deverão responsabilizar-se pelos custos 
adicionais e a aplicação deste instrumento econômico, proporcionando a redução da 
geração de resíduos:  

RESOLVE  

Art. 1º – Os empreendimentos ou atividades submetidos à análise da Secretaria Municipal de 
Planejamento e/ou da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme identificados abaixo, 
deverão obedecer às disposições contidas nesta Resolução, na apresentação de PROJETO DE 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL, que será obrigatório previamente à 
emissão de parecer técnico, destinado a subsidiar o licenciamento de obras para os seguintes 
casos: 

 EDIFICAÇÕES com área total construída (ATC) igual ou maior que 10.000 m²;  
 EMPREENDIMENTOS OU OBRAS QUE REQUEIRAM MOVIMENTO DE TERRA com volume 

superior a 5.000 m²;  
 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES com área total construída (ATC) igual ou maior que 

10.000 m² ou volume superior a 5.000 m³. 

Art. 2º – Os PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL deverão ser 
assinados pelo profissional responsável pela execução da obra (PREO) ou por outro profissional 
devidamente habilitado, com o respectivo recolhimento do documento de responsabilidade 
técnica junto aos seus respectivos conselhos regulamentadores de classe (CREA ou CAU), e 
apresentados como condicionantes para emissão de parecer técnico conclusivo para licença de 
obras, instruídos com a seguinte documentação: 

I. PLANTA DE SITUAÇÃO do canteiro de obras, indicando os pontos de coleta e 
acondicionamento do material reciclável, separados conforme as classes A, B, C e D 
estabelecidas pela Resolução CONAMA 307/02, indicados em Anexo. Prevendo local, de 
acondicionamento dos resíduos, em área de fácil acesso para o veículo de transporte. 

II. MEMORIAL DESCRITIVO indicando no mínimo:  

a) a estimativa dos resíduos a serem gerados por classe (A, B, C ou D) em cada etapa 
da obra – DEMOLIÇÃO (quando for o caso); PREPARO DO TERRENO; FUNDAÇÃO; 
ESTRUTURA e ACABAMENTO. Na fase de Preparo do Terreno devem ser incluídos os 
resíduos provenientes da movimentação de terra (bota-fora e jazida de empréstimo) 
e da remoção de vegetação; 

b) a forma de triagem e acondicionamento dos resíduos, informando a destinação do 
lixo orgânico gerado pelos funcionários da obra; 
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c) as medidas de controle da poluição (hídrica, sonora e do ar) para o transporte dos 
resíduos, evitando o extravasamento em vias públicas. 

III. PREVISÃO DE DESTINAÇÃO FINAL, informando os potenciais destinatários por classe do 
material gerado. Quando a destinação final da Classe A da obra for o nivelamento de 
terreno, deverá ser apresentada:  

a) Autorização do proprietário do terreno para receber o material Classe A.  

b) Planta Cadastral com o terreno destinatário devidamente assinalado.  

c) No caso de material Classe A proveniente da etapa de Preparo do Terreno deverá 
ainda ser apresentado memorial descritivo, contendo cronograma, quanto ao 
transporte de material indicando a capacidade e número de veículos utilizados, 
número de viagens/dia, tempo de viagem e itinerários. 

Art. 3º - Constará como exigência para a execução da “PRIMEIRA LAJE”, dos empreendimentos 
descritos no artigo 1º, a apresentação de Relatório de Implantação e Acompanhamento, bem 
como a comprovação da destinação final adequada dos resíduos da construção civil, nos termos 
do Art. 9º e 11º, gerados ao final de cada etapa da obra, a saber: 

 DEMOLIÇÃO (quando for o caso); 
 PREPARO DO TERRENO. 

Art. 4º – A concessão do “HABITE-SE”, dos empreendimentos referidos nos incisos I e II do artigo 
1º ficará condicionada à apresentação de Relatório de Implantação e Acompanhamento com a 
comprovação do destino final adequado dos resíduos, nos termos do Art. 9º e 11º, gerados em 
todas as etapas da obra, indicadas no artigo anterior, incluindo ainda as fases de:  

 FUNDAÇÃO;  
 ESTRUTURA; 
 ACABAMENTO. 

Art. 5º - Os Relatórios de Implantação e Acompanhamento deverão ser assinados pelo PREO, 
indicando o tipo, a quantidade e o destino final dos resíduos gerados ao final de cada etapa da 
obra, informando, também, qualquer alteração em sua destinação, prevista inicialmente no 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.  

Parágrafo Único - Os Relatórios de Implantação e Acompanhamento deverão conter todas as 
informações referentes ao Empreendimento Gerador do RCC, ao Transportador e ao 
Destinatário como:  

 Nome completo / razão social e número do CNPJ;  
 Nome do representante, número do CPF e da Identidade;  
 Endereço completo;  
 N.º da Licença / Alvará, que comprove a legalidade do Destinatário (com cópia 

anexa). 

Art. 6º – Será considerado como destino final adequado para os resíduos Classe A:  
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 Pontos de beneficiamento, incluindo pedreiras de brita, devidamente legalizados 
com a finalidade de reciclagem de entulho;  

 Aterro sanitário ou bota fora autorizado pelo órgão ambiental;  
 Áreas de transbordo e triagem da PMVR ou particulares, ambos devidamente 

licenciados;  
 Nivelamento de terreno, desde que relacionado a projeto aprovado de 

construção. 

Parágrafo Único - O concreto (classe A) e a armadura (classe B), dos elementos de concreto 
armado, poderão ser separados no ponto de beneficiamento. 

Art. 7º – Será considerado como destino final adequado para os resíduos Classe B:  

 Cooperativas de coleta e reciclagem credenciadas pela PMVR;  
 Áreas de Triagem e Transbordo (ATTs) ou Postos de Entrega Voluntária (PEVs) da 

PMVR ou particulares, devidamente licenciados;  
 Empresas comercializadoras legalizadas e recicladoras licenciadas pelo órgão 

ambiental competente. 

Art. 8º – Será considerado como destino final adequado para os resíduos Classe C aterros 
sanitários devidamente licenciados pelos órgãos ambientais. 

Parágrafo Único - Os resíduos vegetais provenientes da remoção de vegetação, poda e capina, 
dentre outros, serão considerados como resíduos classe C, somente na impossibilidade de seu 
reaproveitamento, justificado tecnicamente pelo gerador dos resíduos. 

Art. 9º – A comprovação do destino final adequado para os resíduos Classe D se dará através da 
apresentação do Manifesto de Adequação de Resíduos, emitido pelo órgão ambiental 
competente.  

§ 1o - A cópia do Manifesto de Adequação de Resíduos deverá constar, obrigatoriamente, do 
Relatório de Implantação e Acompanhamento.  

§ 2o - Os resíduos classe D não poderão ser segregados fora do canteiro de obras e deverão ser 
sempre transportados em separado. 

Art. 10º – Será obrigatória a adoção de transportador de resíduos credenciado pela PMVR, para 
as classes A, B e C. 

Parágrafo Único – Nos casos dos resíduos Classe A provenientes de movimentação de terra 
(bota-fora e jazidas de empréstimos) não se aplicará o previsto no caput deste artigo, podendo o 
transporte ser feito com veículos de propriedade ou alugados pela empresa ou pessoa física 
responsável pelo material, ou até que se edite norma específica. 

Art. 11º – Como forma de controle da destinação adequada dos resíduos, classe A, B ou C, será 
obrigatória a apresentação de Manifesto de Transporte de Resíduos, emitido através do sistema 
do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), em conformidade com a DZ-1310R.7 – SISTEMA DE 
MANIFESTO DE RESÍDUOS, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.497, de 03 de setembro de 
2004.  
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Parágrafo Único - Para os casos de resíduos Classe A, destinados ao nivelamento de terrenos, 
poderá ser apresentada uma declaração do proprietário do respectivo terreno, autorizando o 
despejo do resíduo, como comprovação do destino final. 

Art. 12º – A PMVR realizará a revisão da presente Resolução num prazo de dois anos, a contar 
da data de sua publicação, visando a ampliação dos casos previstos em seu artigo 1º , com a 
inclusão de outros empreendimentos ou atividades que por suas características necessitem da 
apresentação de projeto de gerenciamento de RCC, de acordo com a Resolução CONAMA nº 
307/02.  

Art. 13º – Os geradores que descumprirem os procedimentos definidos nesta Resolução, estarão 
sujeitos às penalidades previstas nas seguintes Leis: 

- Lei Federal nº 9.605/98; 

- Lei Municipal nº 4.438/2008; 

- Resolução nº 307/2002 – CONAMA. 

Art. 14º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação e produzirá efeitos a 
partir de********.  

 

 

 

Volta Redonda, _________ de _______________________________ de __________. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 487 

2.3.2 PPAM – Programas, projetos e ações de caráter mediato (2018 – 2034) 

2.3.2.1 PROGRAMA 03 – Pró-Operar 

O Programa Pró-Operar tem como objetivo principal reestruturar o sistema de limpeza 
urbana de Volta Redonda, com ênfase ao sistema de coleta de resíduos, quanto às suas 
responsabilidades, onde busca-se desonerar o poder público e atribuir as devidas 
responsabilidades a seguimentos do mercado privado quanto aos custos de transporte e 
destino final de resíduos. Da mesma forma, o presente programa deverá estabelecer um 
canal de comunicação onde o cidadão atuará como braço fiscalizador da qualidade do 
sistema como um todo. 

Logo, deverão ser implementados os seguintes projetos: 

 PROJETO 04 – Reformulação do sistema municipal de movimentação de 
resíduos 

 PROJETO 05 – Linha limpa 

2.3.2.1.1 Projeto 04 – Reformulação do Sistema Municipal de Movimentação de 
Resíduos 

a) Objetivos 

O Município de Volta Redonda, conforme apresentado TOMO I – DIAGNOSTICO DO 
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS opera o 
seguinte sistema de movimentação de resíduos: 
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FIGURA 2.3.2.1.1-1: DIAGRAMA DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS COLETADOS PELA MUNICIPALIDADE 

FONTE: ECOLOGUS, 2014 

No contexto atual, excluindo-se os resíduos gerados pela Usina Presidente Vargas 
(UPV), o sistema municipal de limpeza urbana recolhe quase a totalidade dos resíduos 
gerados no município, não havendo distinção entre pequenos e grandes geradores, 
recolhendo, tratando e destinando, inclusive, parcelas de resíduos especiais de unidades 
de trato à saúde humana e animal de geradores privados.  

Em outra vertente paralela, já opera no município um sistema de logística reversa que sai 
da estatística municipal por não ser de responsabilidade legal da municipalidade, em 
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especial aquelas tipologias que já possuem regulamentação federal ou acordo setorial 
estabelecido. 

Desta forma, o objetivo do presente projeto é unificar o fluxo de resíduos gerados no 
Município de Volta Redondo, estabelecendo as competências pública e privada inerentes 
ao sistema, incluindo aquelas de logística reversa obrigatória. 

b) Ações Propostas 

As ações propostas buscam potencializar duas vertentes principais: a) Tratamento e 
Destino Final Ambientalmente Corretos; 2) Controle Fiscalizatório e Estatístico de 
Geração de Resíduos, em uma metodologia que estabeleça competências de gestão 
específicas aos grandes grupos de geradores, notadamente Pequenos e Grandes 
Geradores públicos e privados. 

O fluxograma, a seguir, apresenta a expectativa quanto ao caminhamento dos resíduos 
desde a sua geração até o destino final, por competência de manejo. Importante destacar 
que os ajustes propostos reduzirão os custos de coleta e transporte do sistema municipal 
de limpeza urbana, transferindo parte desses custos ao mercado privado responsável. 
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FIGURA 2.3.2.1.1-2: FLUXO DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE VOLTA REDONDA
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As ações propostas para a reformulação do sistema são as seguintes: 

Ação Proposta 

001 002 003 004 

Formar cadastro de grandes 
geradores 

Criar mecanismos de controle e 
estabelecer medidas corretivas 

e punitivas 

Articulação com o mercado 
consumidor de materiais 

Implantar Unidade de 
Compostagem de Resíduos 

Orgânicos 

Descrição 

Criar cadastro de Grandes 
Geradores e das empresas 
por estes contratados, para 

fins de controle documental e 
prestação de informações 

Criar mecanismos de controle 
através de relatórios anuais on 
line, com aplicação de medidas 

corretivas ou punitivas para 
aqueles que descumprirem as 
normas municipais de coleta, 
tratamento e destino final de 

resíduos 

Articular, com os agentes 
econômicos e sociais, medidas 
para viabilizar o retorno ao ciclo 
produtivo dos resíduos sólidos 

reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos (Lei estadual nº 

6805/14) 

Elaborar projeto executivo, 
licenciar e implantar uma 

unidade municipal de 
compostagem de resíduos 

orgânicos, de forma a reduzir o 
quantitativo de resíduos a serem 
encaminhados para disposição 

final em aterros sanitários. 

Responsável Direto 
pelas Ações 

SMSP/ SMF SMSP/ IPPU SMSP/ SMAC SMSP/ SMO 

Obs.:SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos; SMAC – Secretaria Municipal de Ação Comunitária; SMF – Secretaria 
Municipal de Fazenda; IPPU – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda; SMO – Secretaria Municipal de Obras 
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Quantos aos resíduos gerados e que são passíveis de logística reversa, em especial 
aqueles os quais já existe regulamentação ou acordo setorial assinado, o presente 
projeto estabelecerá o fluxo de informações que alimente o Sistema Municipal de 
Informações sobre Saneamento. 

São passíveis de logística reversa obrigatória as seguintes tipologias de resíduos 
apresentadas no quadro a seguir: 

QUADRO 2.3.2.1.1-1: RESÍDUOS SUJEITOS À LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA 

Tipologia Norma legal Data Outras Normas Legais 

Embalagens de 
Agrotóxicos 

Lei 7802/1989 11/07/1989 Decreto 4.074/2002 

Lei 9974/2000 
(alteração) 

06/06/2000 - 

Óleo Lubrificante 
Usado ou 

Contaminado (OLUC) 

Resolução CONAMA nº 
362/2005 

23/06/2005 
Resolução CONAMA nº 

450/2012 

Pneus 
Resolução CONAMA nº 

416/2009 
30/09/2009 - 

Pilhas e Baterias 
Resolução CONAMA nº 

401/2008 
04/11/2008 

Resolução CONAMA nº 
424/2010 

Embalagens de Óleos 
Lubrificantes 

Acordo Setorial 
Assinado 

19/12/2012 - 

Lâmpadas de Vapor 
de Sódio e Mercúrio e 

de Luz Mista 

Acordo Setorial 
Assinado 

27/11/2014 - 

Fonte: Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR)/ 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) – Março/2015 

Já as tipologias apresentadas no quadro a seguir possuem acordo setorial ainda em 
fase de discussão e consulta, e que espera-se que sejam finalizados em um futuro 
próximo. Com isso, também deverão alimentar o Sistema Municipal de Informações 
sobre Saneamento, sendo as seguintes tipologias: 
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QUADRO 2.3.2.1.1-2: RESÍDUOS COM REGRAS DE LOGÍSTICA REVERSA OBRIGATÓRIA AINDA EM 

TRAMITAÇÃO 

Tipologia Norma legal Data Outras Normas Legais 

Embalagens em Geral 

Quatro propostas de 
acordo setorial 
recebidas entre 

dezembro de 2012 e 
janeiro de 2013, sendo 

três consideradas 
válidas para 
negociação. 

- - 

Produtos 
Eletroeletrônicos e 

seus Resíduos 

Dez propostas de 
acordo setorial 

recebidas até junho de 
2013, sendo 4 

consideradas válidas 
para negociação. 

Proposta unificada 
recebida em janeiro de 
2014. Em negociação. 

Próxima etapa - 
Consulta Pública. 

- - 

Medicamentos 

Três propostas de 
acordo setorial 

recebidas até abril de 
2014. Em negociação. 

Próxima etapa – 
Consulta Pública. 

- - 

Fonte: Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR)/ 
Ministério do Meio Ambiente (MMA) – Março/2015 

 

QUADRO 2.3.2.1.1-3: RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA AINDA SEM REGULAMENTAÇÃO FEDERAL 

Tipologia Norma legal Data Outras Normas Legais 

Óleos e Gorduras 
Alimentares Vegetal 

ou Animal 

Lei Estadual nº 
5.065/2007 

05/07/2007 - 

Veículos em Final de 
Vida Útil 

Lei Estadual nº 5042/07 12/06/2007 - 

Fonte: Secretaria de Estado do Ambiente (SEA-RJ), 2013 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 496 

2.3.2.1.2 Projeto 05 – Linha Limpa 

a) Objetivos 

O Projeto Linha Limpa extrapola a tradicional política participativa da Prefeitura 
Municipal de Volta Redonda para o seguimento de limpeza urbana, onde o cidadão é 
responsável, inclusive, por apontar e relatar ao poder público tanto as falhas do 
sistema de limpeza urbana quanto as transgressões dos munícipes no que se refere 
ao abandono de resíduos. 

 Desta forma, o objetivo principal do presente projeto é criar um canal de comunicação 

amplo entre o cidadão e o órgão fiscalizador do sistema de limpeza urbana, de forma 

que não haja limitações para o exercício da cidadania no que se refere à limpeza 

urbana. 

 

b) Ações Propostas 

O Projeto Linha Direta ofertará ao munícipe uma gama de possibilidades de 
comunicação que garanta a este o direito irrestrito de se manifestar sobre essa 
temática, buscando a melhora contínua do sistema. Logo, as ações para a sua 
implementação são as seguintes: 
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Ação Proposta 

001 002 003 004 

Criação de canais de 
comunicação 

Reformulação de estrutura de 
atendimento 

Divulgação o projeto Medir o desempenho 

Descrição 

Criação de canais de 
comunicação virtuais e físicos 

(telefone gratuito, e-mail, 
redes sociais, balcão de 

atendimento). 

Substituição da atual estrutura 
de comunicação por uma 
nova, informatizada e com 

formulação estatística, munida 
de profissionais especializados 
e exclusivamente dedicados. 

Divulgar o projeto nos canais 
de comunicação existentes no 
município, inclusive utilizando 
os veículos de coleta como 

parte da estratégia de 
divulgação. 

Os resultados do projeto serão 
percebidos pelo sistema de 

limpeza urbana, que acusará 
melhora ou piora. 

Responsável Direto pelas 

Ações 
SMSP/EPD SMSP SMSP/SMMA SMSP 

Obs.:SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

EPD – Empresa de Processamento de Dados de Volta Redonda 
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2.3.2.2 PROGRAMA 04 – Pró-Encerrar 

O Programa Pró-Encerrar tem como objetivo principal atuar no encerramento e 
remediação de duas áreas utilizadas para vazamento de resíduos, sendo o antigo 
vazadouro municipal de resíduos sólidos urbanos (já encerrado) e o bota fora 
municipal de RCC, atualmente em operação. 

2.3.2.2.1 Projeto 06 – Remediação e Monitoramento da Área do Antigo Vazadouro 
Municipal de RSU 

a) Objetivos 

O Município de Volta Redonda, a exemplo da grande maioria dos municípios 
brasileiros, operou durante anos um vazadouro público para fins de destinação final de 
resíduos sólidos urbanos e outras tipologias de resíduos. Essa prática já vinha sendo 
condenada pelos órgãos ambientais dado o passivo ambiental decorrente da 
disposição irregular de resíduos sobre o solo. No entanto, na ausência de uma política 
pública clara, essa prática era amplamente utilizada dado o seu custo baixo aos cofres 
públicos. Com a entrada em vigor da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
estabeleceu-se um marco legal que, entre outras coisas, proíbe a prática de 
disposição irregular e/ou descontrolada de resíduos sobre o solo, limitando apenas à 
disposição de rejeitos em aterros sanitários. Como consequência, diversos estados, 
inclusive o Rio de Janeiro, estabeleceram a sua própria política para extinção dos 
vazadouros irregulares. Com isso, no ano de 2015, o estado do Rio de Janeiro alcança 
percentual de 85% dos resíduos municipais já sendo encaminhados para aterros 
sanitários licenciados, restando ainda aproximadamente 20 municípios pouco 
populosos ainda encaminhando resíduos para lixões ou vazadouros. Volta Redonda e 
demais municípios da Região Sul Fluminense já encaminham resíduos para aterros 
sanitários licenciados. No entanto, o passivo ambiental ainda decorrente dos antigos 
lixões e vazadouros é um ponto que os municípios têm por resolver. Volta Redonda já 
possui um projeto de remediação elaborado, porém ainda não executado. 

b) Ações Propostas 

Todo e qualquer aterro sanitário, vazadouro ou lixão, em função dos processos 
biológicos que ocorrem ao longo do tempo para decomposição da matéria orgânica 
presente na massa de resíduos sólidos, deve ser considerado como um reator 
anaeróbio que inicia sua atividade logo após a disposição das primeiras quantidades 
de resíduos e permanece ativo por um período de tempo extremamente prolongado, 
estendendo-se por vários anos após o término da operação.  



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
499 

Em razão dos efeitos adversos decorrentes das atividades dos microorganismos que 
se processam no aterro, o encerramento das atividades não pode ser encarado como 
um simples ato de paralisação.   

Tecnicamente é recomendado que o processo de encerramento, sobretudo de um 
vazadouro, seja efetuado de acordo com uma programação específica, que envolve 
procedimentos imediatos e de longo prazo, com maior ou menor grau de 
complexidade em função das medidas de controle adotadas ao longo do tempo. 
Muitos vazadouros foram recuperados e continuaram a sua operação como aterros 
controlados, munidos de sistema de drenagem de gás e chorume, sistema de 
drenagem pluvial, retaludamento do maciço, compactação e recobrimento diário da 
massa de resíduos. No entanto, a grande maioria dos vazadouros encerrou suas 
operações sem nenhum tipo de dispositivo de controle ambiental. 

Sabe-se que áreas utilizadas anteriormente como vazadouros de resíduos, mesmo 
recuperadas, não são adequadas para a construção de edificações, tanto pela 
presença de emanações de biogases quanto pelo recalque elevado do solo. Contudo, 
em função do grau de recuperação, poderão ser utilizados para a implantação de 
parques e áreas de lazer, desde que todas as medidas de controle ambiental sejam 
empreendidas, em especial no que se refere ao recobrimento final do maciço, à sua 
reconformação geométrica, à drenagem de chorume e gases, à drenagem pluvial e ao 
controle de processos erosivos e de recalque. 

No caso do antigo vazadouro de Volta redonda, diversas ações de recuperação já 
foram empreendidas pela municipalidade, como a reconformação geométrica dos 
taludes, a implantação de sistemas de drenagem pluvial, de gás e chorume. No 
entanto, tais ações não tiveram continuidade, onde o tratamento de chorume, a 
queima do biogás e o monitoramento geotécnico e ambiental não foram ou não vem 
sendo executados. O próprio projeto de recuperação já elaborado ainda não foi 
executado. 

Pelo exposto, as seguintes ações devem ser empreendidas: 
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Ação Proposta 

001 002 003 004 005 006 

Avaliação do 
projeto de 

recuperação do 
antigo vazadouro 

Licenciamento 
ambiental 

Contratação da 
execução das obras 

Acompanhamento da 
execução 

Elaboração de 
projeto de pós 
encerramento 

Monitoramento pós 
encerramento 

Descrição 

Análise do projeto, 
já elaborado, de 
recuperação do 

antigo vazadouro, 
de forma a verificar 
se está apto para 
licitação de sua 

execução 

Obtenção de licença 
ambiental de 

recuperação para 
execução das obras 

de recuperação e 
encerramento 

Elaboração de edital 
e termo de referência 
para contratação das 

obras de 
recuperação e 
encerramento 

Fiscalização das obras 

Contratação de 
consultoria para 
elaboração de 
projeto de pós 

encerramento, para 
monitoramento e 
avaliação futuras 

Contratação de 
empresa ou 

empresas para 
monitoramentos 

pós encerramento 

Responsável 
Direto pelas Ações 

SMSP SMSP/SMMA SMSP SMSP/SMMA SMSP/SMMA SMSP/SMMA 

Obs. SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 



 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SMP 

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
Setembro/2015 

 
501 

2.3.2.2.2 Projeto 07 – Encerramento, Remediação e Monitoramento da Área de Bota 
Fora Municipal 

a) Objetivos 

O Município de Volta Redonda, conforme apresentado no TOMO I – DIAGNOSTICO DO 
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, vem operando 
uma área de bota fora originalmente concebida para destino final de Resíduos da 
Construção Civil (RCC). Como não há nenhum tipo de triagem ou beneficiamento, 100% 
dos resíduos que chegam a essa área são dispostos diretamente sobre o solo. 
Considerando que não há controle da entrada de resíduos nessa área e que os resíduos 
de construção civil possuem diversos materiais potencialmente contaminantes em sua 
composição, além da natural contaminação por resíduos orgânicos, o município está 
criando um novo passivo ambiental. Desta forma, o objetivo do presente projeto é 
apresentar as ações necessárias para o encerramento, remediação e monitoramento 
dessa área. 

b) Ações Propostas 

Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o município de Volta Redonda só 
poderia encaminhar rejeitos para disposição final em aterros sanitários, indo contra a 
utilização de áreas de bota fora tal e qual se verifica no município. Desta forma, as ações 
necessárias para o município promover o encerramento desta área sem, no entanto, 
contrariar e legislação vigente, são as seguintes: 
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Ação Proposta 

001 002 003 004 005 004 

Licitar beneficiamento 
de RCC 

Elaboração de 
projeto de 

encerramento e pós 
encerramento 

Licenciamento 
ambiental 

Execução das obras 
Acompanhamento 

da execução 
Monitoramento pós 

encerramento 

Descrição 

Identificar e licitar 
contratação de 

unidades licenciadas 
de beneficiamento de 

RCC na região, e 
controlar o envio de 
RCC para a unidade 

identificada 

Licitar projeto 
executivo para 

execução das obras 
de recuperação da 
área de bota fora 

municipal e controle 
ambiental pós 
encerramento 

Obtenção de 
licença ambiental 
de recuperação 

para execução das 
obras de 

recuperação e 
encerramento 

Licitar execução de 
obras civis de 
recuperação 
ambiental e 

implantação de 
sistema de 

monitoramento 
ambiental e 
geotécnico 

Fiscalização das 
obras 

Licitar consultoria 
ambiental para apoio 

ao monitoramento pós 
encerramento e 
elaboração de 

relatórios de vistoria 

Responsável Direto 
pelas Ações 

SMSP SMSP/ SMMA SMSP/SMMA SMSP/SMO SMSP/SMMA SMSP/SMMA 

Obs. SMSP – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SMO – Secretaria Municipal de Obras 
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3 Custos 
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TEMPORALIDADE 
PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES CONTRATAÇÃO 

EXTERNA 
OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO 
INVESTIMENTO (R$) 

Nome Descrição Nome Descrição Código Descrição 

P
P

A
I -

 P
ro

gr
am

as
, P

ro
je

to
s 

e
 A

çõ
e

s 
d

e
 C

ar
át

e
r 

Im
e

d
ia

to
 

PROGRAMA 01 - 
PRÓ-GESTÃO 

O Programa Pró-Gestão tem 
como objetivo principal introduzir 

aspectos legais que confiram 
sustentabilidade jurídica e 

econômica ao sistema de limpeza 
urbana, à luz do que a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e a 
Lei de Diretrizes Nacionais para o 
Saneamento Básico preconizam 
como necessário para que essa 

importante componente do 
saneamento não possua 
fragilidades jurídicas e 

institucionais que permitam a sua 
descontinuidade. 

PROJETO 01 – 
Aspectos 

Jurídicos e 
Institucionais 
dos Resíduos 

Decorre da 
necessidade de 

estabelecer ações 
estratégicas 

indispensáveis e 
fundamentais em 

prol do 
aperfeiçoamento 

da gestão, seja 
integrada seja 
associada, e do 

gerenciamento dos 
resíduos sólidos, a 
fim de conferir a 
devida segurança 

jurídica e 
institucional para 
todo o setor, sem 
descuidar-se da 

indicação de 
diretrizes jurídica 

para a composição 
da 

sustentabilidade 
econômico-
financeira 

001 
Edição da Política 
Municipal de 
Resíduos Sólidos 

NÃO - - 

002 

Fortalecimento do 
IPPU-VR no 
planejamento dos 
resíduos sólidos 

SIM 

Avaliação e 
proposição de 
remodelagem 
institucional 

para execução 
das ações 

referentes à 
Política 

Municipal de 
Resíduos 
Sólidos 

600.000,00 

003 
Remodelagem da 
atuação da SMSP 

004 
Remodelagem da 
atuação da SMMA 

005 
Remodelagem da 
atuação do 
CMDU-VR 

006 
Remodelagem da 
atuação do 
COMDEMA-VR 

007 
Designação de 
entidade de 
regulação 

NÃO - - 

008 
Edição e 
publicização do 
PMGIRS/VR 

NÃO - - 

009 
Aprovação formal 
do PMGIRS/VR 

NÃO - - 

010 
Aplicação e 
acompanhamento 
do PMGIRS/VR 

NÃO - - 

011 

Designação da 
AGENERSA como 
entidade de 
regulação 

NÃO - - 

012 
Modelagem do 
Convênio de 
Cooperação  

NÃO - - 

013 
Formalização do 
Convênio de 
Cooperação 

NÃO - - 

014 
Ratificação Legal 
do Convênio de 
Cooperação 

NÃO - - 

015 

Criação do 
Departamento de 
Fiscalização da 
SMSP 

NÃO - - 

016 

Conferir subsídios 
técnico, 
administrativo e 
financeiro para o 
Departamento de 
Fiscalização da 
SMSP 

NÃO - - 

017 

Atuação 
consensual do 
Departamento de 
Fiscalização da 
SMSP com a 
AGENERSA 

NÃO - - 

018 
Remodelagem do 
CMDU-VR 

Já contemplado 
no código 005 
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TEMPORALIDADE 
PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES CONTRATAÇÃO 

EXTERNA 
OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO 
INVESTIMENTO (R$) 

Nome Descrição Nome Descrição Código Descrição 

019 
Ampliação da 
Competência do 
CMDU-VR 

Já contemplado 
no código 005 

    

020 

Conferir subsídios 
técnico, 
administrativo e 
financeiro para o 
CMDU – VR 

NÃO - - 

021 
Atuação 
consensual do 
CMDU-VR 

NÃO - - 

022 

Cobrança do 
ISSQN sobre a 
prestação dos 
serviços de 
resíduos sólidos 

SIM 
Ver ações 001 a 
004 do Projeto 

2 
- 

023 

Fixação da Taxa 
de Manejo de 
Resíduos Sólidos 
Domiciliares 

024 

Fixação de Preço 
Público pelo 
Manejo de 
Resíduos Sólidos 
não Domiciliares 

025 
Instituição de 
Controle de 
Custos 

026 

Continuidade do 
“Programa 
Compra do Lixo 
Tratado” 

NÃO - - 

027 
Manutenção da 
isenção da taxa de 
caçamba de lixo 

NÃO - - 

028 
Remodelagem do 
FMDUH 

NÃO - - 

029 

Concentração dos 
serviços de 
resíduos sólidos 
com a SMSP 

NÃO - - 

030 

Revisão dos 
contratos de 
terceirização do 
sistema de alta de 
resíduos sólidos 

SIM 

Revisão dos 
contratos de 

terceirização e 
modelagem de 
convênios de 
cooperação 

350.000,00 

031 

Inserção das 
organizações de 
catadores no 
sistema público 
de manejo de 
resíduos sólidos 

032 

Formalização de 
convênio de 
cooperação para 
o gerenciamento 
associado dos 
serviços de baixa 
de resíduos 
sólidos 

033 

Formalização de 
contrato de 
programa para a 
consecução do 
gerenciamento 
associado dos 
serviços de baixa 
de resíduos 
sólidos 
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TEMPORALIDADE 
PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES CONTRATAÇÃO 

EXTERNA 
OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO 
INVESTIMENTO (R$) 

Nome Descrição Nome Descrição Código Descrição 

034 

Atuação da SMSP 
no gerenciamento 
dos serviços de 
resíduos sólidos 

NÃO - - 

PROJETO 02 – 
Sustentabilidade 

Financeira do 
Sistema de 

Limpeza Urbana 

Se origina da 
urgência em 

estabelecer os 
princípios, 

procedimentos, 
normas e critérios 

referentes à 
geração, 

acondicionamento, 
armazenamento, 

coleta, transporte, 
tratamento e 

destinação final 
dos resíduos 

sólidos na cidade 
de Volta Redonda, 
visando controle 
da poluição, da 

contaminação e a 
minimização de 
seus impactos 

ambientais.  

001 

Estruturar e 
operacionalizar 
um Sistema de 
Controle de 
Custos  

SIM 

Modelagem 
financeira para 

o sistema 
municipal de 

coleta de 
resíduos 

1.200.000,00 002 

Estruturar, 
instituir e 
operacionalizar 
um Fundo 
Especial para a 
gestão do Sistema 
de Limpeza 
Urbana e Manejo 
de Resíduos 
Sólidos 

003 
Realizar cadastro 
técnico 
multifinalitário 

004 

Propor a 
instituição da 
Taxa que se 
vincule à 
prestação de 
serviços 
referentes à 
Limpeza Urbana e 
Manejo de 
Resíduos Sólidos 

PROGRAMA 02 - 
PRÓ-TÉCNICA 

O Programa Pró-Técnica visa 
estabelecer um conjunto de 

normativas técnicas que auxiliem 
a Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos na gestão 
municipal do sistema de limpeza 
urbana. Desta forma, deverá ser 

implementado o Projeto 03 – 
Sistema de Normatização. 

PROJETO 03 – 
Sistema de 

Normatização 

Implementação de 
3 (três) Instruções 
Normativas (INs) 
como forma de 

sustentar os 
demais projetos 

001 

IN SMSP 
001/20XX – 
Resíduos Sólidos 
Excedentes ou 
Extraordinários 
(Grandes 
Geradores) 

NÃO - - 

002 

IN SMSP 
002/20XX – 
Gestão de 
Resíduos de 
Serviços de Saúde 
(RSS) 

NÃO - - 

003 

IN SMSP 
003/20XX – 
Gestão de 
Resíduos da 
Construção Civil 
(RCC) 

NÃO - - 
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PROGRAMA 03 - 
PRÓ-OPERAR 

O Programa Pró-Operar tem 
como objetivo principal 

reestruturar o sistema de limpeza 
urbana de Volta Redonda, com 
ênfase ao sistema de coleta de 

resíduos, quanto às suas 
responsabilidades, onde busca-se 

desonerar o poder público e 
atribuir as devidas 

responsabilidades a seguimentos 
do mercado privado quanto aos 
custos de transporte e destino 

final de resíduos. Da mesma 
forma, o presente programa 

deverá estabelecer um canal de 
comunicação onde o cidadão 

atuará como braço fiscalizador da 
qualidade do sistema como um 

todo. 

PROJETO 04 – 
Reformulação 

do Sistema 
Municipal de 

Movimentação 
de Resíduos 

O objetivo do 
presente projeto é 
unificar o fluxo de 
resíduos gerados 
no Município de 
Volta Redondo, 

estabelecendo as 
competências 

pública e privada 
inerentes ao 

sistema, incluindo 
aquelas de 

logística reversa 
obrigatória 

001 
Formar 
contingente 
fiscalizador 

NÃO - - 

002 

Criar mecanismos 
de controle e 
estabelecer 
medidas 
corretivas e 
punitivas 

NÃO - - 
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TEMPORALIDADE 
PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES CONTRATAÇÃO 

EXTERNA 
OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO 
INVESTIMENTO (R$) 

Nome Descrição Nome Descrição Código Descrição 

003 

Articulação com o 
mercado 
consumidor de 
materiais 

NÃO - - 

004 

Implantar 
Unidade de 
Compostagem de 
Resíduos 
Orgânicos 

SIM 

Contratação de 
projeto básico, 

projeto 
executivo, 

licenciamento 
ambiental e 
execução de 
unidade de 

compostagem 
de resíduos 
orgânicos 

3.500.000,00 

PROJETO 05 – 
Linha Limpa 

O objetivo 
principal do 

presente projeto é 
criar um canal de 

comunicação 
amplo entre o 

cidadão e o órgão 
fiscalizador do 

sistema de limpeza 
urbana, de forma 

que não haja 
limitações para o 

exercício da 
cidadania no que 

se refere à limpeza 
urbana 

001 
Criação de canais 
de comunicação 

SIM 

Contratação de 
projeto e 

implantação de 
sistema de 

atendimento 
ao usuário 

1.300.000,00 

002 
Reformulação de 
estrutura de 
atendimento 

003 
Divulgação o 
projeto 

NÃO - - 

004 
Medir o 
desempenho 

NÃO - - 

PROGRAMA 04 - 
PRÓ-ENCERRAR 

O Programa Pró-Encerrar tem 
como objetivo principal atuar no 
encerramento e remediação de 

duas áreas utilizadas para 
vazamento de resíduos, sendo o 
antigo vazadouro municipal de 

resíduos sólidos urbanos (já 
encerrado) e o bota fora 

municipal de RCC, atualmente em 
operação. 

PROJETO 06 – 
Remediação e 

Monitoramento 
da Área do 

Antigo 
Vazadouro 

Municipal de 
RSU 

Execução do 
projeto de 

remediação do 
antigo vazadouro 
de Volta Redonda 

001 

Avaliação do 
projeto de 
recuperação do 
antigo vazadouro 

SIM 

Avaliação do 
projeto 

executivo de 
recuperação 
ambiental do 

antigo 
vazadouro de 

resíduos e 
obtenção de 

licença 
ambiental de 
recuperação 

500.000,00 

002 
Licenciamento 
ambiental 

003 
Contratação da 
execução das 
obras 

SIM 

Contratação da 
execução das 
obras de 
recuperação 
ambiental do 
antigo 
vazadouro de 
resíduos do 
município de 
Volta Redonda 

1.500.000,00 

004 
Acompanhamento 
da execução 

SIM 

Gerenciamento 
das obras de 
recuperação 
ambiental do 
antigo 
vazadouro do 
município de 
Volta Redonda 

900.000,00 

005 
Elaboração de 
projeto de pós 
encerramento 

SIM 

Elaboração de 
projeto de 
monitoramento 
ambiental e 
geotécnico do 
antigo 
vazadouro de 
resíduos de 
Volta Redonda 

600.000,00 
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TEMPORALIDADE 
PROGRAMAS PROJETOS AÇÕES CONTRATAÇÃO 

EXTERNA 
OBJETO DA 

CONTRATAÇÃO 
INVESTIMENTO (R$) 

Nome Descrição Nome Descrição Código Descrição 

006 
Monitoramento 
pós encerramento 

SIM 

Contratação de 
serviços de 
monitoramento 
ambiental e 
geotécnico da 
área do antigo 
vazadouro de 
resíduos de 
Volta Redonda, 
por um período 
de 36 meses, e 
execução de 
relatórios de 
interpretação 
dos resultados 
para 
fornecimento 
aos órgãos 
ambientais 

1.560.000,00 

PROJETO 07 – 
Encerramento, 
Remediação e 

Monitoramento 
da Área de Bota 
Fora Municipal 

Elaboração de 
projeto para 

execução de obras 
de encerramento e 

remediação da 
área de bota fora 

municipal e 
implantação de 

sistema de 
monitoramento 

001 
Licitar 
beneficiamento 
de RCC 

SIM 

Contratação de 
empresa 
licenciada para 
beneficiamento 
de RCC por um 
período de 36 
meses 

3.000.000,00 

002 

Elaboração de 
projeto de 
encerramento e 
pós encerramento 

SIM 

Elaboração de 
projeto de 

remediação, 
encerramento 

e pós 
encerramento 
e remediação 
da antiga área 

de bota fora de 
RCC do 

município de 
Volta Redonda, 

incluindo 
obtenção de 

licença 
ambiental de 
recuperação 

1.300.000,00 

003 
Licenciamento 
ambiental 

004 
Execução das 
obras 

SIM 

Contratação da 
execução das 
obras de 
remediação, 
encerramento 
e pós 
encerramento 
e remediação 
da antiga área 
de bota fora de 
RCC do 
município de 
Volta Redonda 

1.800.000,00 

005 
Acompanhamento 
da execução 

SIM 

Gerenciamento 
das obras de 
recuperação 
ambiental da 
área de bota 
fora de RCC do 
município de 
Volta Redonda 

900.000,00 

006 
Monitoramento 
pós encerramento 

SIM 

Contratação de 
serviços de 
monitoramento 
ambiental e 
geotécnico  da 
antiga área de 
bota fora de 
RCC do 
município de 
Volta Redonda, 
por um período 
de 36 meses, e 
execução de 
relatórios de 
interpretação 
dos resultados 
para 
fornecimento 
aos órgãos 
ambientais 

1.560.000,00 

        
TOTAL 20.570.000,00 
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