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RESUMO 

 

 

O aumento na geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) tem provocado grande inquietude 

nos responsáveis pelas administrações municipais e apresenta-se como relevante problema em 

nível estadual e nacional. A gestão adequada desses resíduos não é tarefa fácil, mais ainda 

pela falta de conhecimento de suas características, fato que dificulta a busca por melhores 

soluções de manejo. Diante desse cenário e já tendo determinado as características 

quantitativas dos resíduos produzidos nos municípios de Rolim de Moura e Cacoal (RO), este 

trabalho buscou analisar a gestão dos RSU dos demais municípios pertencentes à 

Microrregião de Cacoal. Para tal, elaborou-se um formulário para levantamento de 

informações relacionadas às etapas de geração, coleta, transporte, tratamento e disposição de 

RSU, assim como aquisição de dados de cunho administrativo tentando identificar 

dificuldades e perspectivas da administração pública com relação à temática de estudo. 

Quando possível, visitaram-se os locais de tratamento e disposição final dos resíduos, 

verificando impactos ambientais gerados. Os resultados obtidos através desta pesquisa, 

revelaram que alguns municípios analisados possuem um índice de cobertura de coleta e 

transporte de 100% da área urbana além de iniciativas de tratamento, sendo estas, 

compostagem de matéria orgânica e triagem dos resíduos potencialmente recicláveis. Além 

disso, os sete municípios, estão tentando se adequar à exigência do fechamento dos lixões 

encaminhando seus resíduos para aterros sanitários. Entre as dificuldades encontradas, 

destacam-se os altos custos de coleta, transporte e disposição final de RSU, assim como a 

falta de colaboração da população na implementação de ações associadas ao seu adequado 

manejo. As perspectivas futuras dos municípios convergem na implantação da coleta seletiva, 

na recuperação de áreas degradadas pelos antigos lixões e na educação ambiental como 

ferramenta de sensibilização e conscientização da população. 

 
 

Palavras-chave: gerenciamento de RSU, caracterização de RSU, manejo de RSU, 

dificuldades, perspectivas. 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF URBAN SOLID WASTES MANAGEMENT IN SEVEN 

MUNICIPALITIES OF CACOAL MICROREGION – RO 

 

 

The increase in the production of urban solid wastes (USW) has caused considerable concern 

in who is responsible for municipal administrations and it is presented as a relevant issue at 

the state and national level. The appropriated management of these wastes is not easy task, 

even more by the lack of knowledge of its characteristics, which complicates the search for 

better management solutions. According to this setting and having already determined the 

quantitative characteristics of the produced wastes by Rolim de Moura/RO and Cacoal/RO 

municipalities, this study sought to analyze the USW management of other municipalities 

belonging to the Cacoal Microregion. For such purpose, it was elaborated a form used to 

collect information related to steps of the generation, collection, transportation, treatment and 

disposal of USW, as well as to the collection of administrative data trying to identify 

problems and prospects of public administration with respect to the subject of study. When 

possible, it was visited the treatment and disposal places of wastes, checking the generation of 

environmental impacts. The results obtained through this study revealed that some analyzed 

municipalities have a coverage index of collection and transportation of 100% of the urban 

area, in addition to treatment initiatives, including composting of organic matter and sorting 

of potentially recyclable waste. Furthermore, the seven municipalities are trying to adjust to 

the requirement of closing the open dumps directing its wastes to landfills. Among the found 

difficulties, it is highlight the high costs of collection, transportation and final disposal of 

USW, as well as the lack of cooperation by population in the implementation of actions 

associated with their proper handling. The future prospects of the municipalities converge on 

the implementation of selective collection, recovery of degraded areas by former open dumps 

and environmental education as tool for awareness of the population. 

 

 

Key words: USW management, USW characterization, USW handling, difficulties, 

prospects.



 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 11 

 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS ................................................................................................................. 13 

1.1.1 Definições e classificação ........................................................................................................... 13 

1.2 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RSU ............................................................................... 14 

1.3 PANORAMA DOS RSU .............................................................................................................. 18 

1.3.1 Brasil .......................................................................................................................................... 18 

1.3.2 Rondônia .................................................................................................................................... 19 

1.4 CARACTERISTICAS QUALITATIVAS DOS RSU ................................................................ 21 

1.5 DIFICULDADES E AVANÇOS DA GESTÃO DE RSU .......................................................... 22 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ....................................................................... 25 

2.3 ELABORAÇÃO DO FORMULÁRIO VISANDO COLETA DE DADOS .............................. 26 

2.3.1 APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO ......................................................................................... 27 

2.3.2 PESQUISA DE CAMPO .......................................................................................................... 28 

2.3.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS ....................................................................................... 28 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................................................... 29 

3.1 DESCRIÇÃO POR MUNICÍPIO DA GESTÃO DOS RSU ..................................................... 29 

3.1.1 ESPIGÃO DO OESTE .............................................................................................................. 29 

3.1.2 ALTA FLORESTA DO OESTE .............................................................................................. 32 

3.1.3 ALTO ALEGRE DOS PARECIS ............................................................................................ 36 

3.1.4 MINISTRO ANDREAZZA ...................................................................................................... 39 

3.1.5 NOVO HORIZONTE DO OESTE .......................................................................................... 43 

3.1.6 SANTA LUZIA .......................................................................................................................... 45 

3.1.7 CASTANHEIRAS ..................................................................................................................... 47 

3.2 ANÁLISE INTEGRADA DA MICRORREGIÃO DE CACOAL ............................................ 49 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................................. 54 

APÊNDICE A ..................................................................................................................................... 65 



11 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são totalmente inseparáveis das atividades 

humanas, ou seja, onde existem os conglomerados urbanos há produção de lixo. Nos 

primórdios não era diferente, pois a população dependia da caça e da pesca, além da criação 

de animais para sua sobrevivência, consequentemente as características dos seus resíduos, 

apresentavam um alto teor de matéria orgânica (WALDMAN, 2011).  

Entretanto, hoje em dia, a diversificação dos alimentos, os avanços tecnológicos e o 

aumento do poder aquisitivo da população, ocasionaram grandes demanda/consumo de 

produtos com características muito heterogêneas e, portanto, um maior descarte dos mesmos, 

fato este que causa preocupação, devido à grande quantidade de resíduos que deverão ser 

reaproveitados ou dispostos adequadamente (MORAES; SANTOS, 2014). 

A Lei nº 12.305/2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS (BRASIL, 2012), determina que os resíduos gerados precisam ser tratados e 

recuperados por processos economicamente viáveis, como os processos de compostagem, 

reciclagem e disposição adequada em aterros sanitários. 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais – ABRELPE a produção de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU no Brasil no ano de 

2014 foi de 78,6 toneladas, o que significa um aumento de 2,9% comparado ao ano anterior, 

apresentando uma taxa de crescimento superior se comparada à taxa de crescimento 

populacional que foi de 0,9%, considerando o mesmo período de tempo (ABRELPE, 2014a). 

Portanto, cabe às municipalidades gerir adequadamente seus resíduos durante todas 

as etapas pelas quais eles passam, sendo estas a geração, a coleta, o transporte, o tratamento e 

a destinação final. Cabe também ao setor privado gerenciar os resíduos de maneira a retorna-

los à cadeia produtiva, proporcionando ganhos ambientais (CAMPOS; FILHO; CARVALHO, 

2015). 
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Em função disso, se dá a necessidade de conhecer os resíduos e suas características 

qualitativas, assim como a gestão dos mesmos, pois somente a partir destas informações, 

torna-se possível determinar seu tratamento e sua destinação adequada (BARROS, 2012a). 

A preocupação com relação aos resíduos sólidos urbanos é um desafio para a 

sociedade contemporânea, dado o aumento da produção dos mesmos, o gerenciamento muitas 

vezes inadequado e a falta de áreas/locais de disposição final, fazendo com que a gestão dos 

resíduos enfrente inúmeras dificuldades, questão reforçada pelos escassos dados técnicos 

sobre o tema, os recursos deficientes para o manejo dos RSU e os múltiplos impactos 

ambientais que são derivados das inadequadas práticas de acondicionamento e disposição 

final que se fazem para tais rejeitos.     

Diante do complexo cenário em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos 

urbanos (RSU) no Brasil e em Rondônia, o presente estudo visa analisar a gestão dos RSU em 

sete municípios da microrregião de Cacoal, contribuindo desta maneira para o conhecimento 

das ações que se realizam para seu manejo, assim como, possivelmente, alimentando com 

informações atualizadas a elaboração de planos municipais de resíduos, além de servir como 

base de dados que auxilie o gerenciamento dos sistemas atuais analisados, reduzindo desta 

forma os impactos ambientais causados. Como objetivos específicos, almejaram-se: 

a) caracterizar o sistema de limpeza urbana existente em cada município; 

b) apontar limitações das municipalidades na gestão dos RSU; 

c) identificar as perspectivas das municipalidades a respeito do tema. 

Este estudo está inserido no projeto de pesquisa intitulado “Análise das 

Características dos Resíduos Sólidos Urbanos da Microrregião de Cacoal, -Rondônia” do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC que é financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, sendo 

desenvolvido por professores e alunos do Departamento de Engenharia Ambiental da 

Universidade Federal de Rondônia – UNIR, campus de Ji-Paraná. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

1.1.1 Definições e classificação 

 

Os resíduos sólidos, popularmente denominados de "lixo", são materiais, substâncias, 

bens descartados ou objetos resultantes de atividades humanas em sociedade, de origem 

industrial, doméstica, de serviços de saúde, comercial, agrícola, de serviços e de varrição 

sendo encontrados nos estados sólidos e semi-sólidos e que necessitam de uma destinação 

correta, ou seja, a  mais apropriada para cada tipo de material gerado, sendo que o mesmo não 

apresenta valor econômico para quem o descartou (BRASIL, 2010a; ABNT, 2004a; 

MONTEIRO et al., 2001a).    

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente MMA (2011) os resíduos sólidos 

urbanos são materiais, elementos, instrumentos ou bens descartados decorrentes de atividades 

humanas em sociedade.  

As diversas definições existentes para os resíduos sólidos denotam que, a variedade 

dos elementos é devido a sua variada composição e característica. Sendo também distintas as 

formas encontradas de classificação dos resíduos sólidos. 

O Guia de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (2014) aborda duas maneiras de 

classificar os resíduos sólidos, sendo elas quanto à origem e quanto ao seu grau de 

periculosidade.  

Quanto à origem dos resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS 

(BRASIL, 2010b) classifica – os em quatro grupos, da seguinte forma: 

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) originados das diversas atividades desenvolvidas 

no conglomerado urbano, integrando os resíduos de várias fontes, como de residências, 

comércios e atividades de limpeza pública.  

Resíduos Sólidos Industriais (RSI) são os variados tipos produzidos nas indústrias, 

diversificados em decorrência de suas particularidades e tipo de produto manufaturado, 

podendo destacar componentes como lodos, cinzas, borrachas, entre outros (PENTEADO, 

2011; BRASIL, 2010c). 

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) refere-se aos resíduos produzidos nas diversas 

atividades realizadas em unidades hospitalares que atendam a seres humanos, igualmente, a 
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animais, sendo elas clínicas, laboratórios, farmácias dentre outros. Estes resíduos dependem 

das particularidades da unidade geradora e caracterizam-se por apresentarem aspectos 

infectantes, químicos, radioativos, patogênicos, objetos perfurocortantes e inflamáveis 

(CAFURE; GRACIOLLI, 2014)  

 Resíduos de Fontes Especiais estão correlacionados aos resíduos que possuem 

características peculiares e necessitam de cuidados especiais em seu acondicionamento, 

manejo e disposição final. Assim como os resíduos industriais, o hospitalar e o radiativo 

(RIBEIRO, 2010). 

Já os resíduos classificados quanto a sua periculosidade são descritos pela NBR 

10.004 (ABNT, 2004b) e são divididos em duas categorias sendo elas: 

 
Resíduos de Classe I – Perigosos: Resíduos que, em função de suas propriedades 

físico-químicas e infecto-contagiosas, podem apresentar risco à saúde pública e ao 

meio ambiente. Devem apresentar ao menos uma das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

Resíduos de Classe II – Não Perigosos, que são subdivididos em não inertes e 

inertes:  

a. Classe II A – Não Inertes: Aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos classe I ou classe III. Apresentam propriedades tais como: 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. 

b. Classe II B – Inertes: quaisquer resíduos que submetidos a um contato estático 

ou dinâmico com água, não tenham nenhum de seus componentes solubilizados 

a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água definidos a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água [...]. 

 

1.2 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RSU   

 

Segundo RECESA (2006), gestão de resíduos sólidos urbanos é o processo onde são 

definidos princípios, objetivos e políticas dos modelos de gestão a serem executados, 

prevendo sistemas de controle operacional, de medição e avaliação de desempenho, além da 

previsão de recursos necessários para o efetivo planejamento de todas as etapas operacionais 

necessárias ao andamento adequado do sistema de limpeza urbana.  

Em complemento, gerenciamento de RSU é o conjunto de ações técnicas e 

operacionais que visam implementar, orientar, coordenar, controlar e fiscalizar os objetivos 

estabelecidos na gestão. Dessa forma o gerenciamento tem como objetivo executar, 

implementar, fiscalizar os objetivos determinados pela gestão. 

 Já Sistema de Limpeza Urbana (SLU) é definido como o conjunto de meios físicos, 

materiais e humanos que possibilitam a execução das atividades de limpeza urbana, de acordo 

com os preceitos de engenharia sanitária e ambiental (BRASIL, 2001d, cap. I, Art. 1°, § 1°). 

Desta forma o SLU tem como objetivo reduzir a produção dos resíduos encaminhados para o 
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aterro sanitário, amenizar os impactos ambientais negativos e levar benefícios sociais à 

população, além de promover a sustentabilidade econômica das operações e o gerenciamento 

de resíduos (TADA et al.,2009; MONTEIRO et al., 2001b). 

De acordo com a Lei nº 12.305/2010 que estabelece a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS, o conceito de gerenciamento de resíduos sólidos vem a ser: 

 
 Um conjunto de procedimentos realizados de maneira direta e indireta, nos 

estágios de geração, acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação 

final ambientalmente correto, de acordo com o plano municipal de gestão integrada 

de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na 

forma desta Lei (BRASIL, 2010e, cap. II, Art.3º). 
  

A partir deste pressuposto será definida cada uma das etapas de gerenciamento para 

que desta forma possa ser mais bem descrito o funcionamento adequado do sistema. 

A “geração per capita” de resíduos está intrinsecamente ligada à quantidade de 

resíduos produzidos cotidianamente e ao crescimento populacional. De acordo com alguns 

especialistas da área a faixa de variação média para o Brasil era de 0,5 a 0,8 kg/hab/dia de 

resíduos produzidos (TADA, 2009). Para o ano 2014, a ABRELPE estimou, para as diferentes 

regiões do Brasil, a produção per capita de RSU, sendo a menor para a Região Sul com 0,770 

kg/hab/dia e a maior para a Região Sudeste com 1,239 kg/hab/dia, possuindo o Brasil uma 

geração per capita de 1,062 kg/hab/dia (ABRELPE, 2014b).     

Esse aumento da produção de resíduos sólidos no Brasil tem relação ao 

melhoramento da renda da população de poder aquisitivo inferior, a fatores culturais como a 

diminuição do número de pessoas por domicílios e o ingresso da mulher ao mercado de 

trabalho, além das políticas de enfretamento da pobreza, como exemplo disto a formação do 

Programa Bolsa Família - PBF que vem estimulando novos hábitos de consumo e facilitando 

desta forma a obtenção de créditos e bens de consumo (CAMPOS, 2012). 

Como segunda etapa e de acordo com a NBR 9190 (ABNT, 1993) e a NBR 9191 

(ABNT, 2000), o acondicionamento consiste no ato de colocar ou depositar os resíduos 

sólidos para a coleta, de modo ambientalmente adequado, de acordo com o tipo e quantidade 

de resíduo, evitando a proliferação de vetores e amenizando a poluição visual e olfativa, para 

posterior armazenamento e coleta.  

 A seguinte fase, a coleta de RSU, é definida como o conjunto de atividades para 

remoção dos resíduos devidamente acondicionados e dispostos nos logradouros públicos, 

mediante o uso de veículos apropriados (BRASIL, 2001e, cap.III, Art.10). 
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Já o transporte é definido como um sistema de transferência física dos resíduos 

coletados até uma dada unidade de tratamento ou disposição final, mediante o uso de veículos 

apropriados (BRASIL, 2001f, cap.III, Art. 12). 

Sendo que a coleta e o transporte dos resíduos sólidos produzidos em imóveis 

residenciais, em estabelecimentos públicos e nos pequenos comércios são de responsabilidade 

dos órgãos municipais encarregado da limpeza urbana. Para esses serviços, podem ser usados 

recursos próprios da prefeitura, de empresas responsáveis pelo contrato de terceirização ou 

sistemas mistos, como o aluguel de viaturas e a utilização de mão de obra da prefeitura (NBR 

13.221, 2007).  

Tendo como referência a orientação da Lei 12.305/2010 que dispõe sobre a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei nº 1.145/2002 que instituiu a Política do Sistema de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estado de Rondônia e os Decretos 7.404/2010 e 

7.405/2010, o tratamento dos resíduos sólidos urbanos refere-se aos métodos utilizados para 

minimizar os impactos causados pelos resíduos no ambiente, entre os mais utilizados para 

RSU, tem-se: 

A compostagem que é um processo natural de decomposição biológica, resultante da 

fermentação, em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela 

degradação da matéria orgânica, de origem animal ou vegetal. Pode ser aeróbia ou anaeróbia e 

o produto final obtido é o composto orgânico, material rico em húmus e nutriente mineral que 

pode ser utilizado no melhoramento de solos e como fertilizante (MONTEIRO et al., 2001c). 

Segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES os 

municípios de menor índice populacional, acabam por demandar a implantação de unidades 

de compostagem menores, acarretando desta maneira baixo custo tanto para instalação como 

operação, certificando-se que desta forma haja maior viabilidade ao sistema. (BNDES, 

2014a). 

Já o método de reciclagem dos materiais procura a modificação de resíduos em 

matéria-prima sendo o processo de maior relevância difundido e praticado no país de maneira 

organizada, desde a década de 80, por este motivo a reciclagem se tornou prioridade para 

garantir a gestão e o gerenciamento adequado dos resíduos (BNDES, 2013). Desta forma a 

Lei nº 12.305/2010 que dispõe do PNRS define reciclagem como sendo  

 
 O processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração 

de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 

transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões 

estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do 

Suasa (BRASIL,2010, Cap II. Art. 3 XIV). 
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O processo de triagem, que deve ser realizado de maneira eficiente antes do envio do 

material para o processo de reciclagem, é o processo de separação dos resíduos para posterior 

reaproveitamento, desta maneira, as usinas de triagem são unidades de separação de materiais 

recicláveis do lixo urbano, que pode ser operada tanto mecanicamente como manualmente 

(ABRELPE, 2003). 

Já a incineração, está relacionada a um tratamento que tem por objetivo a diminuição 

do volume e do peso dos resíduos, sendo que o processo consiste na queima, ou seja, no 

processo de oxidação sendo exposta a alta temperatura para que desta forma os materiais a 

base de carbono sejam decompostos. Este tratamento visa obter um resíduo inerte em um 

curto espaço de tempo, entretanto sua instalação e operação contêm um custo elevado em 

decorrência da introdução de filtros e outras tecnologias que tem como finalidade purificar e 

eliminar possíveis chances de contaminação do ar provocado pelos gases produzidos durante 

o processo (ABRELPE, 2015). 

A última etapa do gerenciamento consiste na disposição final dos resíduos ou 

rejeitos, o qual pode ser feito em aterros sanitários ou controlados, assim como em lixões, 

sendo esta última opção, inadequada.  

De acordo com Conde et al., (2014) aterro sanitário consiste em um local adequado, 

sendo construindo levando em consideração aspectos de engenharia e normas operacionais, 

para a adequada disposição dos RSU, sem gerar impactos a saúde pública e ao meio ambiente, 

sendo considerada o processo mais correto em se tratando de disposição dos rejeitos.   

O aterro controlado é a técnica de disposição de resíduos no solo que tem por 

objetivo evitar danos ao meio ambiente e a saúde pública, sua forma de confinamento resume-

se em cobrir os resíduos com uma camada de material inerte. Entretanto esta técnica não evita 

a contaminação do solo por não possuir nenhuma impermeabilização da base (BNDES 2012), 

assim como carecer de sistema de coleta e tratamento de lixiviados e gases. 

Já os vazadouros a céu aberto popularmente conhecidos como “lixões” é definido por 

Azevedo et al., (2014) como o resultado do lançamento dos resíduos no solo sem nenhuma 

medida mitigadora e norma técnica, acerca dos impactos ambientais gerados e os efeitos 

percebidos na saúde pública, sendo que através da Lei nº 12.305 foi determinado sua 

desativação  até o dia 2 de agosto de 2010, entretanto ocorreu prorrogação da data 

determinada pelo projeto de Lei 2.289/2015 aprovada no Senado  estabelecendo prazos 

diferenciados para a desativação dos lixões levando em consideração a realidade de cada 

município, estabelece que até a data de 31 de julho de 2018 fica determinado que as capitais e 
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regiões metropolitanas devem se adequar à lei neste prazo, para o dia 31 de julho de 2019 , 

municípios superiores a 100 mil hab, no  dia 31 de julho de 2020 são os municípios com 

população de 50 mil e 100 mil hab, e ao dia 31 de julho de 2021 são os municípios inferiores 

a 50 mil hab. 

Desta forma e possível destacar que os métodos de tratamento de resíduos são de 

extrema importância, considerando todos os aspectos sociais, ambientais e econômicos, pois 

um país evolui quando se é possível fornecer a população condições favoráveis e adequadas 

para que o sistema funcione harmonicamente. 

 

1.3 PANORAMA DOS RSU 

 

1.3.1 Brasil  

 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - ABRELPE (2014c) no ano de 2013 a geração per capita de resíduos por habitante 

era de 379,96 (Kg/hab/ano), contra 387,63 (Kg/hab/ano) no ano de 2014, obtendo um 

crescimento de 2,02% de RSU produzidos por pessoa. Com relação à quantidade de resíduos 

coletados por pessoa nos mesmos anos, foi 343,46 kg/hab/ano em 2013 para 351,49 

kg/hab/ano em 2014, tendo um aumento de resíduos coletados de 2,34%. 

Segundo o mesmo autor, a geração total de RSU no Brasil ficou em torno de 78,6 

milhões de toneladas o que representou um aumento de 2,9% com relação ao ano passado.  

Juntamente com o sistema de coleta dos resíduos é necessário que o mesmo esteja 

lincado a algum tratamento para que ocorra a diminuição da quantidade de material destinado 

ao aterro; a reciclagem, por exemplo, contém um papel primordial na gestão incorporada aos 

resíduos sólidos, desta forma é possível observar na Tabela 1 o índice de municípios que 

aderiram ou não as iniciativas de coleta seletiva no Brasil nos anos de 2011 a 2014, 

demonstrando um aumento de apenas 0,345%. 

  

Tabela 1. Iniciativas de Coleta Seletiva no BRASIL  

Iniciativas de Coleta Seletiva 
BRASIL 

2011 2012 2013 2014 

Sim 3.263 3.326 3.459 3.608 

Não  2.302 2.239 2.111 1.962 

Total  5.565 5.570 

Fonte: Adaptado ABRELPE 2012 e 2014  
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Entretanto para os resíduos que não recebem nenhum tipo de tratamento e para os 

rejeitos que sobram destes processos é necessário que sejam depositados em um lugar 

ambientalmente adequado.  Contando que o Brasil tem avançado nas tecnologias para a 

adequada disposição dos resíduos é possível observar na Figura 1 quantos por centos de 

resíduos produzidos são encaminhados aos aterros sanitários sendo considerada a mais 

adequada e quantos ainda persistem em destinar seus resíduos aos aterros controlados e aos 

lixões que pouco se diferem um do outro.  

 
Figura 1: Destinação Final dos RSU (t/dia). 

Fonte: ABRELPE, 2014. 

 

1.3.2 Rondônia  

  

Segundo a ABRELPE (2014d) a geração per capita de resíduos da região Norte em 

2013 foi de 0,892 (kg/hab/dia) contra 0,893 (kg/hab/dia) no ano de 2014 tendo um 

crescimento equivalente de 0,1%. Em contrapartida quando se tratando do quesito coleta 

pode-se observar que em 2013 a quantidade coletada foi de 0,716 (kg/hab/dia) contra 0,722 

(kg/hab/dia) em 2014 um crescimento correspondente a 0,8%. De igual modo é possível 

observar a geração total de RSU (t/dia) da região norte sendo que em 2013 a produção de 

resíduos foi equivalente a 15.169 (t/dia) contra 15.413 (t/dia) em 2014 obtendo uma variação 

de 1,6%. 

De acordo com Rodrigues (2013) e ABRELPE (2014e), no ano de 2000 o Estado de 

Rondônia era um dos poucos estados que havia adotado o sistema de coleta seletiva 
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diferentemente da situação atual destacada na tabela 2, onde é possível observar o índice de 

municípios na região Norte que aderiram a iniciativa da coleta seletiva, sendo equivalente a 

53,1% dos municípios que foram a favor da iniciativa contra 46,9% que foram contra. 

 

 

Tabela 2. Coleta e Transporte de RSU na Região Norte  

Região Norte 

Coleta Seletiva  2013 2014 

Sim  223 239 

Não  227 211 

TOTAL 450 450 

Fonte: Adaptado ABRELPE, 2014. 

 

 Por outra parte, o crescimento populacional no estado de Rondônia não teve aumento 

tão significativo, como pode ser observado na Tabela 3, entretanto a quantidade de RSU teve 

uma variação expressiva denotando um crescimento na geração dos resíduos. 

 

Tabela 3. Coleta e Geração de RSU no Estado de Rondônia  

População 
RSU Coletados 

RSU Gerados (t/Dia) 
(Kg/hab/dia) (t/dia) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1.728.214 1.748.531 0,628 0,633 1.085 1.106 1.412 1.426 

Fonte: Adaptado ABRELPE, 2014. 

 

Contundo apesar dos índices de coleta de RSU ter aumentado consideravelmente, a 

questão principal foca-se na destinação final destes resíduos sendo que os lixões e os aterros 

controlados não são indicados, pois pouco difere um do outro no quesito contaminação, sendo 

o mais indicado e o que mais atende as exigências ambientais o aterro sanitário. 

Entretanto segundo a ABRELPE (2014f) no ano de 2013 a quantidade de resíduos 

destinados aos aterros sanitários fora de 7,3% contra 7,5% em 2014, sendo que os resíduos 

encaminhados para os lixões corresponderam a 81,2% e 80,8% nos respectivos anos. 

Rondônia é o terceiro estado na região norte com maior produção de RSU (t/dia), sendo 

formada por 52 municípios sendo que dentre eles apenas Cacoal, Novo Horizonte e Vilhena 

possuem aterro sanitário em funcionamento. 

De igual maneira está em andamento o processo de formação de novos aterros 

sanitários em Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Ji-Paraná, Seringueiras, Ouro Preto do 

Oeste, Jaru e Porto Velho, e este último está em fase de construção sendo responsáveis por 

auxiliar os municípios das redondezas (SEDAM, 2013). 
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1.4 CARACTERISTICAS QUALITATIVAS DOS RSU  

 

De acordo com Junior et al., (2013) e Souza. et al., (2009) o gerenciamento integrado 

necessita começar pelo reconhecimento dos resíduos gerados por cada região, uma vez que, 

vários fatores influenciam na sua composição sendo eles a sazonalidade os aspectos 

climáticos, regionais, temporais e o poder aquisitivo da população. Sendo que a caracterização 

e identificação dos constituintes de cada localidade são fundamentais na determinação da 

alternativa tecnológica mais adequada para os RSU desde cada etapa sendo elas coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos rejeitos, permitindo desta maneira identificarem a 

quantidade e a qualidade dos resíduos gerados, contribuindo no Sistema de Limpeza Urbano – 

SLU. 

Barros (2012b) define as características qualitativas como sendo bastante variáveis, 

sendo estes os fatores que influenciam sua distinção apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1. Fatores que influenciam as Características qualitativa dos RSU 

FATORES  DISTINÇÃO 

Localização Geográfica e 

Características da área 

Que levam em conta os fatores climáticos que são 

preponderantes nesta variação, os hábitos e costumes da 

população e seu nível econômico, as atividades econômicas da 

cidade que determinam seu crescimento e o estilo de vida e 

suas flutuações econômicas e migratórias. 

Hábitos e os Costumes Que estão correlacionados a o nível social da população e ao 

seu comportamento de consumo, em que o mercado atual visa 

variedades e mudanças de produtos em curto período de tempo 

incentivando a produção de resíduos sólidos de maneira mais 

intensa tendo como objetivo o alto índice de consumo e 

descarte em excesso 

Atividades Econômicas Dominantes como agrícola, industrial, tecnológica entre 

outras, ou seja, em um país industrializado a sociedade tende a 

consumir produtos em maior quantidade e em menor tempo. 

Flutuações na População 

e na Economia 

Como os avanços das tecnologias e o aumento do poder 

aquisitivo da população de baixa renda deu-se um aumento 

considerável nos bens de consumo, sendo os eletroeletrônicos 

os mais vendidos e desejados pela população, pois as 

inovações da tecnologia acompanhada com preços baixos 

denotam maior consumo. 

Eficiência das Coletas, A 

Existência de Leis e 

Regulamentos e 

Eventuais Tratamentos 

domiciliares 

Que corroboram para uma melhor gestão, pois através da 

participação da população a responsabilidade que 

anteriormente pertencia apenas ao poder público, tornam-se 

obrigação e compromisso de todos. 

 

Fonte: Adaptado de Barros (2012) 
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De acordo com Souza et al.,(2009) as características qualitativas observadas em 

cidades que possuem a influência da sazonalidade assim como  Cocal do Sul – SC é possível 

destacar que em períodos de férias a um menor consumo de resíduos pois grande parte da 

população se desloca para o litoral, já nos períodos mais quentes o consumo se torna maior  

sendo que os resíduos apresentam características secas,  em sua grande parte embalagens, fato 

este observado também na cidade de Morro Redondo – RS definido por Casarin (2013) onde 

os resíduos em suma representam 50% de embalagens plásticas contra 35,80% dos papeis e 

papelão que de acordo com o mesmo se encontra acima da média nacional, já os resíduos 

considerados domésticos totalizaram 25%. Que segundo Barros (2012c) quanto mais a 

população aumenta seu poder de compra as características dos resíduos se modificam, 

aumentando a composição gravimétrica e diminuindo os resíduos orgânicos, tendo como 

característica principal as embalagens plásticas. 

Jacobi et al., (2011) salienta que em países ricos e que produzem maior quantidade 

de resíduos em suma possui uma maior capacidade de gerenciamento dos mesmos se 

comparado com países em desenvolvimento com índice de crescimento acelerado, deixando a 

desejar na organização dos serviços essenciais a sociedade, apresentando uma infraestrutura 

precária e nenhum controle ambiental da destinação correta dos resíduos.  

Serrano et al., (2014) relata que a disposição de resíduos sólidos possui proximidade 

com a pobreza, em decorrência de que esses lugares, não possui o auxílio advindo da 

administração pública de modo que os lugares mais afetados com a ausência de saneamento 

básico coleta seletiva, são áreas conhecidas como periferias, favelas, entre outros, 

ocasionando desta forma um aumento na proliferação de vetores e disseminação de doenças. 

Por este e outros motivos se há a necessidade de se conhecer as características 

qualitativas dos resíduos, pois é através dos resíduos que se é possível descrever a população, 

a região que se encontra e seus costumes, e quando se conhece seus hábitos é possível 

desenvolver metas e projetos, gerando na sociedade costumes ambientalmente corretos. 

 

1.5 DIFICULDADES E AVANÇOS DA GESTÃO DE RSU  

 

No século XXI o tema relacionado aos RSU, tem sido bastante difundido, formando 

obstáculos necessários para a gestão dos municípios rumo a sustentabilidade. Contudo os 

impactos associados a precaução, geração, coleta, disposição e tratamento dos resíduos, ainda 

assim não tem recebido o valor necessário, ou seja, as políticas públicas estão ligadas apenas 
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ao crescimento econômico e populacional das cidades, não dando a devida importância ao 

RSU que é a causa de grandes problemas sociais e ambientais (El-Deir, 2014a). 

Para os gestores públicos de todo o mundo, o gerenciamento de resíduos sólidos 

tornou-se, nas últimas décadas, um tema de intensa preocupação.  

Segundo Dias (2012) com todo este enfoque em torno da gestão e do gerenciamento 

dos RSU, é possível destacar alguns obstáculos relacionados a este tema que seria a relação 

entre desenvolvimento econômico e geração de resíduos sendo diretamente proporcional ao 

poder aquisitivo do país, gerando desta forma mais resíduos. Assim, o desenvolvimento 

econômico, somado ao aumento da população e o crescente consumo de materiais 

descartáveis, contribuem para o rápido problema de esgotamento dos aterros sanitários e a 

poluição gerada pela disposição indevida.  

De igual forma, é possível observar problemas que tornam incipientes os avanços na 

gestão, quando levado em consideração a atual composição dos RSU que vem se modificando 

ao longo dos anos através de tecnologias modernas e avançadas, em materiais de uso 

cotidiano, juntamente com o acelerado descarte tem trazido grandes preocupações sobre como 

será a disposição destes resíduos que possuem baixa reciclabilidade, além de que seus custos 

de tratamento se tornam elevados e dispendiosos para os municípios (HIWATASHI,1998). 

Segundo El-Deir (2014b) nesta situação de incerteza futura acerca da gestão dos 

resíduos nos municípios necessitam se adaptar de maneira a se adequar as determinações 

legais da PNRS. Aplicando aos municípios as leis, diretrizes e planos responsáveis por 

estruturar a cidade sendo elas a Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor, Plano Plurianual, Lei 

de Diretrizes Orçamentária e a Lei Orçamentária Anual, para que ocorra um avanço 

significativo no gerenciamento dos RSU. 

Entretanto apesar dos poucos investimentos ocorridos por parte do poder público 

para o desenvolvimento dos municípios e estados brasileiros pode-se observar o avanço de 

alguns estados no quesito gerenciamento e gestão dos RSU. Que de acordo com ABRELPE 

(2014g) a região Sudeste no ano de 2014 destinou aos aterros controlados 58,4% dos resíduos 

coletados, se destacando também na cobertura de serviços de coleta seletiva que no mesmo 

período foi de 85%, entretanto é possível observar o avanço nas demais regiões do Brasil 

mesmo que pequena estão se desenvolvendo.  

É evidente que a maior dificuldade atualmente para os municípios que desejam 

implantar melhorias e as metas determinadas pela Lei Federal 12.305 que institui a PNRS é a 

falta de recursos financeiros advindo do governo e uma melhor gestão dos responsáveis, pois 

além de ser custosa a implantação dessas metas é necessária todo um envolvimento da 
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população através da educação ambiental, trazendo a população a trabalhar juntamente com a 

cidade.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

O estudo foi realizado na microrregião de Cacoal, sendo uma das oito microrregiões 

presentes no estado de Rondônia que compõe a Mesorregião do Leste Rondoniense, área está 

rica em diamante e ouro, o que tem causado disputa entre índios cinta-larga e garimpeiros. É 

composta por nove municípios (Figura 2) sendo estes: Alta Floresta d'Oeste, Alto Alegre dos 

Parecis, Cacoal, Castanheiras, Espigão d'Oeste, Ministro Andreazza, Novo Horizonte do 

Oeste, Rolim de Moura e Santa Luzia d'Oeste (IBGE, 2016). Destes nove municípios, Cacoal 

e Rolim de Moura tiveram suas características físicas determinadas por Linz (2014) e 

Fortunato (2015) de maneira quantitativa, sendo elas: geração per capita, densidade, 

composição gravimétrica e teor de umidade. Além disto, para os dois municípios foi descrito 

o sistema de gerenciamento dos resíduos sólidos domiciliares, restando os outros sete 

municípios para serem analisados. 

 

 
Figura 2- Localização da microrregião de Cacoal – RO. 

 

 

2.2 LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE INFORMAÇÕES  
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Preliminarmente, foram realizadas pesquisas em banco de dados de instituições 

consagradas, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Associação 

Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), dentre 

outros. Da mesma maneira, pesquisaram-se alguns documentos relacionados a saneamento 

básico enfocando na gestão de resíduos sólidos urbanos, tal como a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

Nas visitas aos municípios em questão, contataram-se órgãos da administração pública, sendo 

eles, Prefeituras, Órgãos Ambientais, Secretarias responsáveis pela coleta e manejo dos 

resíduos sólidos urbanos nos municípios. Foi consultado também, o Consórcio Intermunicipal 

da Região Centro Leste do Estado de Rondônia (CIMCERO). 

 

 

2.3 ELABORAÇÃO DO FORMULÁRIO VISANDO COLETA DE DADOS  

 

Para a elaboração do formulário, foram levadas em consideração as cinco etapas 

principais do gerenciamento dos RSU, a saber: geração, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final, com o intuito de levantar informações referentes a gestão dos resíduos em 

cada município destacando os avanços que propiciaram um desenvolvimento significativo na 

melhoria destas etapas e aqueles que de alguma forma não contribuíram para o melhoramento 

da gestão. 

Além disso, foram formuladas algumas perguntas de cunho administrativo, no intuito 

de identificar as limitações e perspectivas futuras dos municípios com relação à gestão e 

gerenciamento dos RSU. Nesse sentido, procurou-se saber as metas e as limitações que o 

município possui em relação a coleta e transporte dos resíduos, ao tratamento assim com 

novos locais para a destinação dos RSU, bem como projetos de recuperação das áreas antigas 

contaminadas pelos lixões, como também a aplicação de programas de educação ambiental e 

conscientização ambiental na sociedade e nas escolas, e o sistema de limpeza urbana  

O formulário é constituindo ao todo por 37 questões, sendo 9 questões fechadas e 28 

questões abertas, totalizando 5 páginas (Apêndice A). As questões de 1 a 4, foram formuladas 

levando-se em consideração as etapas do gerenciamento dos RSU (geração, coleta e 

transporte, tratamento, disposição final) pretendendo responder ao primeiro objetivo 

específico da pesquisa. As questões de 5 a 7, pretendiam levantar informações de cunho 
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administrativo, assim como as metas e as limitações dos municípios com respeito à gestão de 

RSU, respondendo ao segundo e terceiro objetivos específicos.  

 

2.3.1 APLICAÇÃO DO FORMULÁRIO 

 

Em cada um dos sete municípios da microrregião de Cacoal, aplicou-se o formulário, 

objetivando o levantamento de dados acerca do Sistema de Limpeza Urbana e a gestão dos 

RSU e quando possível, visitou-se o local de tratamento e destinação final dos RSU, para 

observar possíveis impactos causados pela má gestão dos resíduos além de outros aspectos 

relacionados. No Quadro 2, visualiza-se a data em que foram realizadas as visitas em cada um 

dos sete municípios pertencentes à microrregião de Cacoal, assim como sua formação e seu 

respectivo cargo em cada uma das entidades visitadas.  

 

Quadro 2. Data da visita aos respectivos municípios e formação. 

DIA MUNICIPIO FORMAÇÃO OU CARGO 

04/05/16 Alta Floresta do Oeste Advogado/Procurador do Município 

04/05/16 Alto Alegre dos Parecis  

Técnico em Gestão Ambiental/ Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável- 

SEMADS 

24/05/16 Castanheiras  Nenhuma formação/ Chefe da Secretaria de Obras 

24/05/16 Santa Luzia  Nenhuma formação/Secretário de Meio Ambiente 

24/05/16 Novo Horizonte Biólogo/ Empresa Rondônia Gestão Ambiental S/A  

29/06/16 Espigão do Oeste  Gestor Ambiental/Secretário de Meio Ambiente  

29/06/16 Ministro Andreazza 
Técnica Agrícola/Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente 

Fonte: Autora, 2016. 

 

O método utilizado para coletar as informações segundo Frase et al,.(2004) foi a 

entrevista estruturada onde a entrevista deve obedecer a um determinado roteiro devendo o 

entrevistador se abster as suas diferenças devendo o mesmo está apenas focado nas respostas 

do entrevistado de maneira a rejeitar que as respostas são em sua maioria produto da inter-

relação entre o entrevistador e o entrevistado, onde o entrevistador segue um plano 

previamente estabelecido, sendo aplicada aos responsáveis pela gestão e gerenciamento dos 

RSU nas respectivas cidades, analisando então a gestão dos RSU em cada município e sua 

realidade com relação ao tema foco de pesquisa.  

Após, respondidas as questões do formulário, foram solicitados alguns documentos e 

registros fotográficos relacionados à temática dos RSU dos municípios para que algumas 
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informações aqui contidas fossem acrescentadas à pesquisa de maneira a contribuir com o 

levantamento de dados. Sendo que todos os municípios forneceram os materiais solicitado.  

 

2.3.2 PESQUISA DE CAMPO 

  

A pesquisa de campo foi efetuada no mesmo dia em que foi realizada a aplicação do 

formulário. Realizou-se o reconhecimento de campo dos locais de tratamento e disposição 

final de resíduos de cada município quando permitido sendo que em decorrência da pouca 

disponibilidade de tempo não foi possível o reconhecimento de todos os locais. Além de 

conhecer os integrantes das secretarias responsáveis pela gestão, a saber, a formação 

acadêmica, pois isso denota a importância que o município tem em relação a esta gestão 

quando é designado para as funções devidas funcionários adequados para ocupar tais cargos. 

Durante o desenvolvimento da pesquisa apresentaram-se algumas limitações em relação a 

coleta das informações necessárias para o preenchimento dos questionários, além das 

informações repassadas que não contém conexão com os dados obtidos, e esta falta de 

informação acerca do sistema de RSU existe em decorrência da falta de organização dos 

setores responsáveis por esta atividade. 

 

2.3.2 DIFICULDADES ENCONTRADAS  

 

 Através das visitas realizadas a campo, foi possível destacar diversas limitações, como 

os custos para a coleta e destinação de resíduos gerados que são relativamente altos para o 

porte de alguns municípios, desta forma as cidades acabam por não investir como deveriam na 

parte administrativa e operacional como mão de obra qualificada para o sistema o deixando 

com falhas em sua estrutura prejudicando a economia e o desenvolvimento da cidade. Além 

destas em suma a grande maioria das secretarias visitadas são formadas por pessoas sem 

nenhuma qualificação, ou seja, os benefícios que o município poderia receber por uma 

excelente administração não ocorre devido a não qualificação dos seus funcionários.  

Em decorrência destas limitações na administração à coleta de dados sofreu algumas 

modificações, tivemos que retirar de nossos objetivos a ideia inicial que era estimar a geração 

per capita de cada município da microrregião de Cacoal, tendo que nos adequar aos dados 

obtidos e disponíveis em trabalhos acadêmicos e pesquisas. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados a seguir são apresentados, primeiramente, descrevendo, por município, 

os dados levantados no formulário. Após isto, serão feitas algumas comparações entre os sete 

municípios levando-se em consideração, primeiramente, o município de maior porte até o 

município de menor porte, focando nos assuntos mais relevantes. Como forma de 

compreender melhor a gestão dos resíduos sólidos urbanos, procurou-se verificar qual é a 

dinâmica do município acerca das 5 etapas relacionadas a seu gerenciamento, sendo elas a 

geração, a coleta, o transporte, o tratamento e a disposição final.  

 

3.1 DESCRIÇÃO POR MUNICÍPIO DA GESTÃO DOS RSU  

 

3.1.1 ESPIGÃO DO OESTE 

 

Sua população estimada em 2016 é de 32.712 habitantes, sendo o 13º município mais 

populoso do Estado de Rondônia, porém, o 11º com a maior população urbana, dispondo de 

uma área total de 4.517,94 km², sendo 4.495 km² de zona rural e 22,94 km² de zona urbana. 

Atualmente, o município é detentor do décimo quarto maior PIB dentre as cidades 

rondonienses e o 66º maior da região norte do Brasil. Sua economia é voltada para a 

agropecuária que é responsável por 28,14% da produção do município, em quanto que 

12,07% da economia está focada nas indústrias madeireiras que são responsáveis pelo grande 

potencial econômico da cidade, portanto sua economia equivale a cerca de 1,35% do PIB 

rondoniense sendo um dos quinze maiores centros financeiros de Rondônia (IBGE, 2016).  

A produção de resíduos sólidos urbanos (RSU) no município de Espigão do Oeste é, 

segundo informações repassadas, de aproximadamente 300 t/mês, sendo que a entidade 

responsável pela limpeza pública e coleta dos resíduos é a Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos – SEMOSP.  

O sistema de coleta e transporte do município atende 100% da população urbana, 

além de um distrito chamado Nova Esperança. A frota de coleta do sistema está composta por 

3 veículos compactadores com capacidade de 12m³ cada, tendo 3 equipes de trabalho, 

conformadas por 1 motorista e 2 coletores, os quais fazem uso dos Elementos de Proteção 

Individual (EPI’s) sendo eles: luvas, óculos, botas de couro ou botas de plástico dependendo 

da estação do ano. A coleta ocorre diariamente no centro e duas vezes por semana nos outros 
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bairros e no distrito que se encontra mais afastado, sendo os horários de coleta das 5 da manhã 

as 17:00 da tarde.  

A empresa responsável pela coleta destes resíduos queixa-se com a falta de 

colaboração da população que descarta materiais perfuro cortantes, prejudicando desta forma 

a coleta e os coletores. 

Dos resíduos sólidos urbanos domiciliares (domésticos + comerciais) coletados 

apenas o resíduo comercial é segregado e aproveitado, trabalho este realizado pela empresa 

Miranda Reciclagem, sendo que os demais resíduos são encaminhados ao aterro sanitário de 

Cacoal. 

Com relação à disposição final, o lixão anteriormente utilizado pelo município para 

descarte dos resíduos, está desativado desde 1 de agosto de 2014 e esteve em funcionamento 

durante 25 anos, estando localizado a 4 km da sede do município. Entretanto uma parte da 

população, dos comércios e pequenas indústrias ainda destinam seus resíduos de maneira 

clandestina (animais mortos, entulhos de construção e resíduos doméstico). Além disto, 

acontecem incêndios criminosos que acabam por interferir na recuperação da área e, 

prejudicam a população do entorno com a queima de resíduos e posterior emissão de fumaça, 

com impactos na saúde. Mesmo com estes problemas citados pelo Gestor Ambiental, o 

município nunca sofreu nenhuma penalidade derivada da inadequada disposição de RSU. Na 

figura 3, visualiza-se a quantidade de resíduos lançados pela população sem nenhum cuidado 

nesta área. 

 

    

Figura 3 – Lixão desativado de Espigão do Oeste desde 2014. 

Fonte: Prefeitura de Espigão do Oeste, 2016.  
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Atualmente o município possui um plano de gerenciamento de RSU e os resíduos 

produzidos na cidade são encaminhados para o aterro sanitário de Cacoal sendo integrado por 

dezenove municípios (Quadro3). 

 

Quadro 3. Municípios consorciados com o Aterro Sanitário de Cacoal Aterro Sanitário de 

Cacoal (19 munícios) 

Aterro Sanitário de Cacoal (19 munícipios) Primavera de Rondônia 

Alto Alegre dos Parecis Espigão D’ Oeste Parecis 

Alta Floresta D’ Oeste Ministro Andreazza Seringueiras 

Alvorada do Oeste Nova Brasilândia São Miguel 

Costa Marques Novo Horizonte Santa Luzia 

Cacoal Presidente Médici São Francisco 

Castanheiras Pimenta Bueno São Felipe do Oeste 

Fonte: EIA-RIMA, 2014. 

 

 Através de uma solução consorciada com o CIMCERO, que possui sua sede na 

cidade de Ji-Paraná é importante ressaltar que para que o município conseguisse suprir os 

gastos com a coleta e a destinação desses resíduos ao aterro, foi inserida uma taxa que é 

cobrada no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) onde o valor arrecadado por eles é 

incluído nas benfeitorias deste sistema. 

A cidade ainda não possui limites de volumes por tipo de serviços ou resíduos 

coletados nem indicadores de desempenho. No entanto, está criando um sistema para que a 

população possa esboçar sua opinião acerca do serviço de limpeza urbana. 

Entre as metas futuras que o município deseja alcançar, está a estruturação de uma 

estação de triagem de resíduos domiciliares. Adicionalmente, almeja-se a construção de um 

aterro sanitário de pequeno porte no próprio município sendo que para a realização deste 

empreendimento, ocorreu um mapeamento realizado através da Presidência da República – 

Casa Civil, juntamente com Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), Centro Técnico e 

Operacional de Porto Velho (CTO/PV) e a  Coordenação de Operações Integradas, para 

definir qual seria a área adequada para sua construção, área está escolhida de 21 alqueires, que 

tem como objetivo a diminuição de gastos e acessibilidade dos outros municípios através da 

implantação de um novo consorcio. 

 A formação também de um novo consórcio, pois de acordo com os responsáveis 

pela gestão dos resíduos, as atividades educativas e o auxílio que o consórcio atual 

(CIMCERO) deveria disponibilizar ao município está a desejar, por este motivo, pensou-se na 

ideia de se fazer esta união com outras cidades que tenham a mesma finalidade, objetivando 
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realizar programas de educação ambiental e desenvolver ações adequadas de gerenciamento 

de resíduos, de maneira a beneficiar a população. Mas mesmo apesar das dificuldades 

encontradas pelo município em relação ao consórcio, tem sido destinado às escolas, material 

de educação ambiental para trazer uma compreensão de como colaborar para a preservação de 

um meio ambiente saudável para se viver. 

Já em relação às limitações que o município encontra está a escassez de recursos 

financeiros para o desenvolvimento de alguns projetos formulados sendo eles, recuperação 

das áreas degradadas pelo lixão, saneamento básico, educação ambiental e a falta de 

funcionários qualificados para as respectivas funções que seriam engenheiros, professores, 

cooperadores no quesito coleta dos materiais recicláveis, entre outro (informação verbal)1. 

  

3.1.2 ALTA FLORESTA DO OESTE 

 

Alta Floresta d’Oeste localiza-se a uma latitude 11º58’05” sul e a uma longitude 

61º57’15” oeste, estando a uma altitude de 350 metros. Foi criado em 20 de maio de 1986. 

Sua população estimada em 2016 é de 25.506 habitantes, contém uma área de 7.067 km². Sua 

economia é voltada para a agricultura e para o comércio (IBGE, 2016). 

A produção de RSU do município está estimada em 250 t/mês, sendo a responsável 

pela limpeza urbana a Secretaria Municipal de Obras, já a parte de coleta, transporte e 

disposição de RSU é realizada pela COOLPEZA SERVICOS DE LIMPEZA URBANA 

LTDA. que está vinculada à mesma secretaria. 

O sistema de coleta e transporte do município atende 100% da população urbana, não 

existindo coleta na área rural. A frota de coleta do sistema é composta, por um caminhão 

compactador com capacidade de 12 m³, tendo uma equipe conformada por 6 pessoas, sendo 2 

motoristas e 4 coletores que, segundo o responsável, fazem uso dos EPI’s: luvas, botas, 

macacão e máscaras. 

As coletas são realizadas de segunda a sábado, 2 vezes por semana em cada bairro, 

que por sua vez abrange três rotas a cada coleta. Sendo a carga horária da equipe de 8 horas 

por dia, sendo que a mesma é dividida em duas evitando, assim a exaustão dos trabalhadores, 

estando conformadas em 2 equipes que são divididas com 1 motorista e 2 coletores que 

                                                             
1 Entrevista concedida por LIMA, Valdinei Leite.; Entrevista I [ jul. 2016]. Entrevista por Autora. Espigão 

d’Oeste, 2016. 
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trabalham no sistema de plantão para que não haja sobrecarga de serviço, na Tabela 5 é 

possível observar como funciona o cronograma de coleta dos resíduos.  

 

Tabela 5. Itinerário de coleta nos Bairros  

HORÁRIO 18:00 

 ÁS 00:00 (NOTURNA) 

SEGUNDA-

FEIRA 

TERÇA-

FEIRA 

QUARTA-

FEIRA 

QUINTA-

FEIRA 

SEXTA-

FEIRA 

SÁBADO 

 

BAIRROS 

 

CIDADE ALTA 

 

REDONDO 

SANTA 

FELICIDADE 

CIDADE 

ALTA 
REDONDO 

SANTA 

FELICIDADE 

LIBERDADE   LIBERDADE   

CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO 

Fonte: Prefeitura municipal de Alta Floresta do Oeste, 2016. 

 

Com relação a taxa cobrada para a coleta dos resíduos, este valor é determinado pela 

Lei Nº 1.169 de 16 de outubro de 2013, conforme o Art. 3: 

 

A taxa tem como base de cálculo o custo estimado para execução e 

manutenção dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos 

/ lixo. 

 

 

Tabela 6. Taxa de coleta, Transporte e Destinação Final dos resíduos  

TAXA DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS 

RSU  

VALOR EM UPF (UNIDADE 

PADRÃO FISCAL) ANUAL 

1- BAIRRO CENTRO  

1.1. SOCIAL  2,00 

1.2. RESIDENCIAL  4,00 

1.3.1COMERCIAL I (SUPERMERCADOS, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E REVENDA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) 

1.3.2 COMERCIAL II (DEMAIS) 

 

7,00 

4,00 

1.4 PÚBLICO  7,00 

  

2- BAIRRO CIDADE ALTA   

2.1. SOCIAL  2,00 

2.2. RESIDENCIAL  3,00 

2.3.1COMERCIAL I (SUPERMERCADOS, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E REVENDA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) 

2.3.2 COMERCIAL II (DEMAIS) 

 

5,00 

3,00 

2.4 PÚBLICO  7,00 

  

3- BAIRRO LIBERDADE   

3.1. SOCIAL  2,00 

3.2. RESIDENCIAL  3,00 

3.3.1COMERCIAL I (SUPERMERCADOS, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E REVENDA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) 

3.3.2 COMERCIAL II (DEMAIS) 

 

5,00 

3,00 

3.4 PÚBLICO  7,00 

  

4- BAIRRO REDONDO    

4.1. SOCIAL  2,00 
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4.2. RESIDENCIAL  3,00 

4.3.1COMERCIAL I (SUPERMERCADOS, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E REVENDA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) 

4.3.2 COMERCIAL II (DEMAIS) 

 

5,00 

3,00 

4.4 PÚBLICO  7,00 

  

5- BAIRRO SANTA FELICIDADE     

5.1. SOCIAL  2,00 

5.2. RESIDENCIAL  3,00 

5.3.1COMERCIAL I (SUPERMERCADOS, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E REVENDA DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) 

5.3.2 COMERCIAL II (DEMAIS) 

 

5,00 

3,00 

5.4 PÚBLICO  7,00 

  

6- BAIRRO PRINCESA IZABEL     

6.1. SOCIAL  2,00 

6.2. RESIDENCIAL  3,00 

6.3.1COMERCIAL I (SUPERMERCADOS, MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO E REVENDA DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS) 

6.3.2 COMERCIAL II (DEMAIS) 

 

5,00 

3,00 

6.4 PÚBLICO  7,00 

Fonte: LEI Nº 1.169/2013 

  

Como apontado na Tabela 6, o valor cobrado é diferenciando, sendo que o setor 

comercial e público são os que pagam as maiores taxas.  

Após a coleta, os resíduos desses bairros são encaminhados para o aterro sanitário de 

Novo Horizonte o qual se localiza a 35 km do município sendo integrado a este consorcio ao 

todo doze municípios como observado no (Quadro 4). 

Quadro 4. Municípios consorciados com o aterro Sanitário Regional de Novo Horizonte. 

Fonte: EIA-RIMA, 2014. 

 Esta ação começou a ser realizada a partir da desativação do lixão municipal, a qual 

foi realizada no dia 10 de dezembro de 2012 (Figura 4), com a assinatura do Decreto 

Municipal Nº 8.403, e assinatura da ordem de serviço para retirada dos resíduos sólidos do 

município pelo Consórcio Intermunicipal de Rondônia (CIMCERO). Esta mudança, de 

acordo com o Secretário de Administração e Finanças, é vantajosa para o município uma vez 

que o caminhão que a cidade possui para a coleta dos resíduos está em condições improprias, 

além do que a Prefeitura deixará de ter despesas em relação ao combustível, manutenção dos 

Aterro Sanitário de Novo Horizonte (12 municípios) 

Alta Floresta D’ Oeste Nova Brasilândia do Oeste São Felipe do Oeste 

Alvorada do Oeste Novo Horizonte São Francisco do Guaporé 

Castanheiras Rolim de Moura São Miguel do Guaporé 

Costa Marques Santa Luzia Seringueiras 
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veículos que fazem os serviços e os coletores, pois o veículo utilizado é da empresa com 

quem o município é consorciado, não obtendo despesas referentes a manutenção. 

 A partir do início da solução consorciada, o município passou a desembolsar o valor 

de R$ 201,65 por tonelada de resíduos dia, sendo estimado o valor mensal de R$ 57.671,90 e 

anual de R$ 692.062,80, para disposição final dos mesmos. 

Entretanto, apesar da desativação do lixão, pôde-se constatar através de visita in loco, 

que moradores, comércios e indústrias persistem em lançar seus resíduos nesta área e atear 

fogo no local, apesar das diversas placas informativas acerca da desativação e da proibição a 

respeito do lançamento dos resíduos. 

 

   

Figura 4 – Lixão desativado de Alta Floresta do Oeste, 2016 

Fonte: Autora, 2016 

 

A cidade possui um sistema de registro de reclamações acerca da limpeza urbana, 

onde a população de forma indireta auxilia no melhoramento da cidade.  

Algumas metas que o município deseja alcançar são a implantação da coleta seletiva 

de RSU, a recuperação das áreas degradadas pelo antigo lixão através do reflorestamento, 

para que futuramente a área possa retornar a ter o seu valor econômico perdido em 

decorrência da implantação do lixão nesta área, a introdução de campanhas e folders de 

conscientização ambiental nas escolas e palestras destinadas a população em geral sobre a 

disposição adequada dos resíduos, especificamente a utilização da matéria orgânica para o 

processo de compostagem. 

O município destacou, contudo apenas uma limitação relacionada à limpeza urbana, 

que seria a irresponsabilidade dos moradores que não atendem o cronograma de coleta de 

cada bairro. Em relação às outras etapas como coleta, transporte, tratamento e destinação, de 

acordo com as informações levantadas, não há problemas de maior índole, já que os resíduos 
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são encaminhados para o aterro sanitário de Novo Horizonte, sem gerar, atualmente, passivo 

ambiental e impactos para o município em questão (informação verbal)2. 

 

3.1.3 ALTO ALEGRE DOS PARECIS 

 

Alto Alegre dos Parecis situa-se a uma latitude 12º07'40" sul e a uma longitude 

61º51'03" oeste, estando a uma altitude de 405 metros. Sua população estimada em 2016 é de 

13.993 habitantes, dispondo de uma extensão de 3.958 km² (IBGE, 2016). 

Este município relata ter uma produção de 120 t/mês de RSU, sendo a encarregada 

da limpeza urbana a Secretaria de Administração - SEMAD; e para a coleta e o transporte dos 

resíduos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 

SEMADS.  

O sistema de coleta e transporte do município atende 100% da área urbana. A frota 

do sistema é composta por um caminhão do tipo compactador basculante com capacidade de 

12m³ de resíduos, tendo uma equipe conformada por 4 coletores e 1 motorista que fazem uso 

dos EPI’s uniforme, faixa refletiva, luva, boné e máscara.  Sendo as coletas realizadas em dois 

períodos, a primeira no período da manhã, no bairro centro, e a segunda, no período da tarde, 

nos bairros adjacentes e periféricos. Nos distritos, por estarem localizados a uma distância 

considerável da sede do município, a coleta é realizada de 15 em 15 dias. 

Desta forma para sanar a deficiência de coleta e transporte de RSU que até pouco 

tempo existia na zona rural do município, os órgãos encarregados decidiram colocar alguns 

pontos para destinação dos resíduos orgânicos gerados nesta área, sendo eles alocados em 

quatro Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), que são: Euzébio de Queiroz, 

Silva Jardim, Marcelo Gama e Fernando Sabino como destacado na Figura 5. Após o 

recolhimento, é realizada a compostagem dos resíduos, sendo que os próprios alunos das 

escolas utilizam o produto do processo (húmus ou composto) nas hortas escolares. 

                                                             
2 Entrevista concedida por FOGAÇA, Daniel Paulo.; Entrevista II [ jun. 2016]. Entrevista por Autora. Alta 

Floresta do Oeste, 2016. 
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Figura 5 –EMEF Euzébio de Queiroz - hortas escolares que aproveitam os húmus gerado no processo 

de compostagem dos resíduos orgânicos gerados nas áreas rurais. 

Fonte: Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, 2016.   

 

Além destes pontos de coleta na zona rural, na mesma existem três distritos: Flor de 

Serra, Marcão e Vila Bosco, os quais realizam também compostagem da matéria orgânica que 

é gerada pelos próprios moradores e a queima dos demais resíduos, prática não muito 

recomendada a ser feita. 

 Os demais resíduos coletados que não são reaproveitados são encaminhados para o 

lixão que entrou em funcionamento no ano de 1998, localizado a 7km da sede do município, 

Na Figura 6, observam-se algumas imagens do lixão do município, evidenciando as 

queimadas existentes no local e a falta de sinalização ou cerca para delimitação da área. 

O município, em decorrência da existência desta área, sofreu penalidades advindas 

do Ministério Público do Estado de Rondônia (MP-RO) conjuntamente com a Promotoria de 

Justiça de Santa Luzia do Oeste (RO), determinando o fechamento definitivo deste lixão sob 

pena de multa de R$ 1 mil ao dia até o limite de R$ 30 mil. 

 

   

Figura 6 – Lixão da cidade de Alto Alegre dos Parecis, 2016 
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Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento -  SEMPLAN 

 

Mas, como é possível observar na figura 6, mesmo com a desativação da antiga área 

de disposição de resíduos e com a solução consorciada no manejo de RSU com o CIMCERO 

que o município possui com Cacoal, é possível visualizar que a mesma ainda continua em 

uso. Entretanto essa solução consorciada segundo o entrevistado, tem funcionado como 

assessor no desenvolvimento e aplicação de projetos educacionais em escolas, gerando desta 

forma uma consciência ambiental e tornando os alunos cidadãos que contribuem com o 

município de maneira positiva. Já os resíduos de saúde são coletados pela Empresa Preserva, 

são encaminhados para o município de Rolim de Moura onde passam pelo processo de 

autoclavagem ou incineração. 

A Secretaria de Meio Ambiente de Alto Alegre dos Parecis, de acordo com o 

entrevistado, é a única constituída por pessoas formadas em áreas relevantes a necessidade do 

município, ou seja, funcionários aptos para realizar as funções designadas de maneira a 

fornecer ao município melhorias coerentes com a situação atual que o mesmo se encontra. 

Entre as perspectivas futuras do município tem-se acrescentar à frota mais dois 

caminhões para a coleta e transporte dos RSU, para que dessa forma possa ser realizado um 

trabalho com maior eficiência. Da mesma maneira, implementar o sistema a coleta seletiva 

dos RSU ainda no ano em curso (2016), visando a formação de uma cooperativa que seja 

composta por 7 cooperados. 

Além disso, construir o próprio aterro sanitário ou se consorciar com algum 

município mais próximo para evitar o alto investimento financeiro com o transporte dos 

resíduos que são encaminhados ao aterro sanitário de Cacoal. Recuperar as áreas degradadas 

pelo antigo lixão através do plantio da mamona, assim como ampliar os projetos de educação 

ambiental nas escolas e nos distritos com a técnica de compostagem já utilizada pelo 

município. 

E para que todos estes planos comecem a ser colocados em prática é necessário o 

incentivo econômico do governo que neste caso acaba sendo, de alguma maneira, limitador do 

desenvolvimento, segundo os entrevistados. 

 As dificuldades que foram apontadas pelos responsáveis estão relacionadas com os 

veículos de transporte de RSU que se encontram em condições deficientes para o uso (pneus 

velhos, parte elétrica sem manutenção ou revisão, entre outros), a carga horária exaustiva dos 

coletores que tem pouco tempo de descanso, e a não separação dos resíduos por parte da 
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população, que deposita todo tipo de resíduos, nas sacolas, não tendo a menor precaução com 

relação aos coletores que irão manusear estes resíduos. 

Além disso, não existe o acompanhamento das escolas que praticam a compostagem 

para se ter uma base de quantos quilos (kg) de resíduos são reaproveitados, ademais destaca-

se que a população que mora no entorno dos córregos que passam pela cidade lançam seus 

resíduos nos afluentes, não obedecendo desta forma às Área de Preservação Permanente - 

APP’s determina por lei (informação verbal)3.  

 

3.1.4 MINISTRO ANDREAZZA 

 

Ministro Andreazza foi formado a partir da Lei de Nº 372 de 13 de fevereiro de 

1992, dando origem ao então Município de Ministro Andreazza, que foi desmembrado do 

Município de Cacoal. Esta cidade está localiza a uma latitude 11º11'49,5" sul e a uma 

longitude 61º31'01.9" oeste, estando a uma altitude de 283 metros. Sua população estimada 

para 2016 é de 10.786 habitantes, dispondo de uma área de 875,31 km² (IBGE, 2016). 

Para muitos municípios as dificuldades com relação ao manejo dos RSU são 

variadas, entretanto Ministro Andreazza tem se destacado pela organização administrativa que 

tem proporcionado à cidade avanços que são evidenciados através de suas atividades, que 

serão destacados a seguir.  

Segundo relatado pela técnica agrônoma, o município gera aproximadamente 108 

t/mês de RSU, sendo que a empresa encarregada pela coleta e transporte dos RSU é a V. 

CORDEIRO FILHO LIMPEZA URBANA – ME, em quanto a limpeza urbana fica a cargo da 

secretaria de Agricultura e Meio Ambiente- SEMAGRI. 

O sistema de coleta e transporte do município atende 100% da população urbana, não 

tendo coleta na área rural, desta forma as famílias que ali residem têm como pratica a queima 

dos seus resíduos em valas feitas pelos próprios moradores. A frota do sistema está composta 

por 1 caminhão compactador com capacidade de 12 m³ e 1 trator com carreta. As coletas são 

realizadas 3 vezes por semana, sendo segunda, quarta, e sexta das 18:00 às 23:00, sendo este o 

turno para todos os dias de coleta, tendo uma equipe conformada por 1 motorista e 3 

coletores.  

                                                             
3 Entrevista concedida por PAULA, Fabio Porto de.; Entrevista III [ jun. 2016]. Entrevista por Autora. Alto 

Alegre dos Parecis, 2016. 
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Através da Lei Nº 1.181/2012 que dispõe sobre a política de gerenciamento de 

resíduos sólidos, serviços de limpeza urbana e dá outras providencias, foi instituída a Política 

Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PMGRS, que é definido no Art. 1º da 

referida lei. 

 

[...] Define diretrizes e normas de prevenção da poluição, proteção e 

recuperação da qualidade do meio ambiente e da saúde pública da municipalidade, 

assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no município de Ministro 

Andreazza (PMMA, 2012). 

 

Por meio desta política municipal foi criado o programa de coleta seletiva com o 

processo de inclusão social de catadores através da Lei Nº 1.450/2015 como é determinado 

pelo Art. 1º da citada lei. 

 
  Fica criado o Programa de Coleta Seletiva com inclusão social dos catadores 

de materiais recicláveis – PRÓ-CATADOR, bem como a implementação de sistema 

de logística reversa, em conformidade com a Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 

2010, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010 (PMMA, 

2015) 

 

Sendo que especificamente para o sistema de coleta seletiva, um dos três coletores 

fica responsável para recolher os resíduos recicláveis através do sistema convencional de 

porta a porta, tornando-se obrigatório a todos os trabalhadores o uso dos EPI’s sendo eles 

luvas, avental, máscaras e botas apropriadas para cada período do ano.  

De acordo com a técnica, o município vem passando por um processo de 

desenvolvimento, sendo que o mesmo integra o grupo dos poucos municípios do Estado de 

Rondônia que possui uma cooperativa de catadores e um centro de triagem próprio, que pode 

ser observado na Figura 7, e que está instalado no antigo local de disposição o “lixão”. A 

coleta seletiva é realizada porta a porta, e do total de resíduos potencialmente recicláveis 

coletados, de acordo com informações levantadas, 60% é reciclado. 
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Figura 7 – Barracão de Triagem dos RSU 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza – PMMA, 2015.   

 

Os outros 40% não aproveitados no processo de reciclagem são encaminhados para o 

aterro sanitário de Cacoal, que se encontra a 80 km de distância do município. Cabe ressaltar 

que através do Decreto Nº 3.307/2015, determinou-se a desativação do lixão municipal como 

consta no Art.1º desta lei. 

 

Este Decreto desativa o Lixão Municipal localizado no Lote 26-A Gleba 

05, Setor Ipocyssara, Ministro Andreazza-RO, dispondo sobre a destinação dos 

resíduos sólidos como forma de execução da política municipal de resíduos sólidos 

(PMMA, 2015). 

 

Na figura 8, apresentam-se algumas imagens do lixão desativado do referido 

município.  

 

  

Figura 8 - Lixão desativado de Ministro Andreazza, 2015 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza - PMMA  
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Desta forma, o município realiza esforços para gerir os RSU de maneira 

ambientalmente adequada, permeando todas as etapas, sendo elas: coleta, transporte, 

tratamento transbordo e destinação final dos RSU de acordo com a Lei nº 1.181/2015 e a Lei 

nº 1.450/2015. 

Juntamente com a desativação do antigo lixão foi formulado o Plano de Recuperação 

de Áreas Degradadas – PRAD que tem por objetivo direcionar a execução de recuperação do 

solo e da área afetada pelo antigo lixão, sendo formulado também o Plano Diretor Municipal 

de Resíduos Sólidos que se encontra em elaboração.  

Já os demais resíduos gerados pelo município como os de construção civil são 

depositados em um terreno alugado, no valor mensal de R$520, sendo depositado sem 

nenhum tratamento prévio, pois para este tipo de resíduo a cidade ainda não possui um 

sistema adequado para o correto tratamento, já os resíduos de serviços de saúde são enviados 

para a empresa Preserva que coleta e dispõe os resíduos de maneira adequada, segundo o 

levantamento. 

A taxa referente a coleta regular, transporte dos resíduos e limpeza pública, está 

sendo cobrada da população junto com a conta de energia de maneira a contribuir para a 

otimização do sistema de limpeza e iluminação pública. 

A cidade também possui indicadores de desempenho obtidos pela Secretaria de 

Obras - SEMOSP, não exemplificando como ocorre este sistema, apenas relatando que existe, 

onde a população participa de forma direta com o objetivo de otimizar o crescimento e o 

desenvolvimento do município. 

As metas para os próximos anos são a construção de um barracão apropriado para a 

cooperativa de catadores por ter, atualmente, um espaço insuficiente não comportando todas 

as máquinas necessárias para a separação dos resíduos coletados; a implantação nas escolas da 

educação ambiental visando a conscientização das famílias acerca da disposição e separação 

dos resíduos e, por último, pretende-se atingir o 100% da população na coleta seletiva no 

município e nas áreas mais afastadas como os distritos e zona rural. 

Entretanto, as limitações que o município encontra tem paralisado as metas para os 

próximos anos, em decorrência do alto custo investido pelo município para o 

encaminhamento dos resíduos ao aterro, se torna um desfalque na economia da cidade, pois 

em média o município paga por mês R$4 mil somente pela disposição dos 40% de resíduos 

que não são triados, sendo que o aluguel do barracão onde atualmente funciona a cooperativa, 

gira em torno de R$3.100 ,ou seja, o investimento que poderia estar sendo aplicada de 

maneira direta no  município é designada para cobrir gastos que não darão o retorno 
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necessário para  esse desenvolvimento do município, de acordo com entrevistado (informação 

verbal)4. 

 

3.1.5 NOVO HORIZONTE DO OESTE  

 

Novo Horizonte do Oeste foi fundada no dia 3 de fevereiro de 1992 através da Lei nº 

365, estando situado a uma latitude de 11° 42' 36'' S e a uma longitude de 61° 59' 49''O. Sua 

população estimada em 2016 é de 10.161 habitantes, dispondo de uma área de 830 km² 

(IBGE, 2016). 

Atualmente este município gera em torno de 30 t/mês de RSU, sendo que a 

responsável pela limpeza urbana e manejo deste material é a Secretaria do Meio Ambiente. O 

sistema de coleta e transporte do município funciona com uma cobertura de 100% da 

população urbana, não existindo coleta nos distritos e nas zonas mais afastadas. A frota do 

sistema está composta por um caminhão compactador com a capacidade de 12m³ sendo 

propriedade de uma empresa terceirizada. 

O município no momento presente dispõe de um Plano Diretor Municipal de 

Resíduos Sólidos que tem por objetivo fornecer uma adequada política de desenvolvimento, 

para melhor atender a população. Tendo uma equipe conformada por 1 motorista e 2 

coletores, que fazem uso devido de EPI’s como luvas, máscaras, chapéu, protetor solar e 

botinas. A coleta do município é realizada 2 vezes por semana, dias estes segunda e sexta no 

centro e nos bairros periféricos. A taxa cobrada referente a coleta dos RSU, como para o 

município anterior, foi inserida na conta de luz.  

O aterro sanitário de Novo Horizonte foi inaugurado no dia 1 de agosto de 2012, 

estando localizado a exatos 10 km de distância da sede do município, com o intuito de atender 

12 municípios dos 40 que integram o consórcio CIMCERO, sendo que na mesma data 

ocorreu a desativação do antigo lixão destacado na Figura 9. Neste período de inauguração 

ocorreram diversos conflitos com os moradores do entorno do aterro, de acordo com o 

entrevistado, conflitos estes referentes a desvalorização das terras, que foram esclarecidos 

com o tempo. Os municípios que destinam seus resíduos para o aterro não têm um limite de 

volume estabelecido, mas os valores desembolsados por cada município variam conforme a 

quantidade produzidas pelos municípios podendo levar a quantidade gerada sem nenhuma 

                                                             
4 Entrevista concedida por BRITES, Sheila Daiane Belmond.; Entrevista IV [ jul. 2016]. Entrevista por Autora. 

Ministro Andreazza, 2016. 
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preocupação. Também é incluído no sistema da cidade um indicador de desempenho referente 

ao Sistema de Limpeza Urbana – SLU e manejo dos resíduos, não sendo integrado a este 

sistema o registro de reclamações destes serviços. 

 

   

Figura 9 – Lixão desativado de Novo Horizonte, 2013 

Fonte: Prefeitura de Novo Horizonte 

 

Entretanto, o município acabou sofrendo com algumas sanções em decorrência de 

irregularidades encontradas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – 

SEDAM e Ministério Público – MP, recebendo atualmente os RSU dos municípios mais 

próximos, sendo eles: Alta Floresta do Oeste, Novo Horizonte, Santa luzia, Castanheiras, 

Ministro Andreazza e São Felipe do Oeste. 

Após a interdição do Aterro Sanitário, a justiça determinou que o local somente 

receberia a quantidade de 20 toneladas de RSU/ dia por este motivo apenas os municípios de 

pequeno porte destinam atualmente os seus resíduos para o aterro.  

Em decorrência deste impasse sofrido pelo município, Novo Horizonte ampliou o 

aterro sanitário de maneira a adequar o local para receber maior quantidade de resíduos, com 

a construção de uma nova célula com capacidade 20 toneladas de RSU/dia, com duração 

estimada de 4 anos, destacado na Figura 10. 
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Figura 10: Nova Célula construída no aterro sanitário de Novo Horizonte 

Fonte: Autora, 2016 

 

Novo Horizonte deseja alcançar diversas metas para os próximos anos, objetivando a 

adequada gestão e gerenciamento do sistema como um todo, destacando a   implementação da 

cobertura de coleta 100% na área rural, a recuperação da área do antigo lixão, área esta que 

perdeu seu valor econômico devido aos múltiplos impactos ambientais derivados e ao mal 

cheiro ocasionado pelos resíduos depositados de forma inadequada. Mudanças estas que serão 

realizadas com o devido auxilio do consórcio que tem colaborado para o desenvolvimento da 

cidade, através da aplicação da educação ambiental nas escolas como maneira de 

conscientização da população. 

Em relação as limitações, de acordo com os responsáveis pela administração do 

município não existem nenhuma, sendo destacado deficiências no período anterior a 

implantação do aterro, referentes a limpeza urbana que era realizada por uma empresa 

terceirizada a qual não realizava com eficiência sua função (informação verbal)5. 

 

3.1.6 SANTA LUZIA 

 

Santa Luzia D'Oeste foi criado no dia 11 de maio de 1986, através da Lei Estadual nº 

100, sendo desmembrado de Rolim de Moura. Localiza-se a uma latitude 11º51'20" sul e a 

uma longitude 61º47'00" oeste, estando a uma altitude de 260 metros. Sua população em 2016 

é de 8.362 habitantes, dispondo de uma área de 1.187 km² (IBGE, 2016). 

                                                             
5 Entrevista concedida por MOURA, William Cordeiro.; Entrevista V [ jun. 2016]. Entrevista por Autora. Novo 

Horizonte, 2016. 
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Este município produz por volta de 7,5 t/mês de RSU sendo a responsável pela 

limpeza pública e manejo dos resíduos a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 

O sistema de coleta e transporte do município atende 75% da população urbana e 

distritos. A frota do sistema é composta por 1 caminhão caçamba com a capacidade de 15m³ 

de resíduos, entretanto o máximo de resíduo carregado nesses caminhões é de 3 toneladas/dia, 

as coletas são realizadas todos os dias menos domingos e feriados, tendo uma equipe 

conformada por 1 motorista e 3 coletores, sendo que todos fazem uso dos EPI’s luvas e botas. 

Santa Luzia do Oeste destinava seus resíduos para o lixão (Figura 11) desde o ano de 

1997 tendo sido desativado no dia 30/10/2012 se encontrando a 37 km da sede do município. 

Entretanto atualmente a área é utilizada como local de transbordo dos resíduos para então 

serem encaminhados para o aterro sanitário de Novo Horizonte. 

 

   

Figura 11 – Lixão desativado de Santa Luzia d’ Oeste.  

Fonte: Valdivino Gonçalves do Prado, 2016. 

 

De acordo com o Secretario, o município sofreu penalidades, entretanto não nos foi 

relatado o motivo que levou este ocorrido. 

Para a adequada destinação dos RSU o município possui uma solução consorciada de 

manejo com Novo Horizonte, a qual foi iniciada no ano 2016, encontrando algumas 

dificuldades para a realização das coletas em decorrência da ausência de veículos adequados 

para a função determinada. Não tem vinculada ao sistema uma taxa relativa a coleta dos 

resíduos. O município implementou um registro de reclamações acerca da limpeza urbana o 

qual propicia a população uma forma de auxiliar e opinar sobre a qualidade do serviço 

prestado. Sendo que esta ação diferenciada é importante para a melhoria do sistema de 

gerenciamento dos RSU, pois a partir desta iniciativa a população participa e sugere formas 

para otimizar os serviços, devendo ser implantado em todas as cidades como forma de 
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incentivar a população a participar da administração da cidade e colaborar para a mudança da 

mesma. 

De acordo com o secretário, Santa Luzia é um município em crescimento que tem 

buscado atingir um nível satisfatório de desenvolvimento em todos os âmbitos, financeiro, 

econômico e ambiental e por este motivo foram definidas metas para os próximos anos que 

serão de extrema importância para os avanços almejados.  

Dentre elas estão a implantação da cobertura de coleta para 100% do município, 

tanto nos distritos como na área urbana. De igual forma, implantar um programa de coleta 

seletiva com o objetivo de diminuir a quantidade de resíduos encaminhados ao aterro 

juntamente com a implantação do sistema de coleta seletiva, introduzir nas escolas e na 

sociedade programas de educação e conscientização ambiental. Já para a antiga área do lixão, 

onde uma parte é utilizada como área de transbordo para os resíduos coletados a serem 

encaminhados ao aterro de Novo Horizonte, será elaborado um projeto de reflorestamento 

desta área com eucaliptos e espécies nativas da região. Entretanto o município possui diversas 

limitações relacionadas aos veículos de coleta e transporte de RSU, já que são antigos demais, 

estando em condições inadequadas para o cumprimento das atividades previstas, gastando-se 

muito com manutenção, recurso este que o município necessita economizar para alcançar os 

objetivos futuros. Além da falta de conscientização ambiental da população e dos 

responsáveis pela administração do município como um todo (informação verbal)6.  

 

3.1.7 CASTANHEIRAS 

 

Castanheiras está localizado a uma latitude 11º25'03" sul e a uma longitude 

61º56'19" oeste, sendo limitada pelos municípios de Presidente Médici (Norte) Nova 

Brasilândia (Leste) e (Oeste) Novo Horizonte, estando a uma altitude de 190 metros. Sua 

população estimada em 2016 é de 3.583 habitantes, dispondo de uma área de 893 km² (IBGE, 

2016). 

Este município gera aproximadamente 4 t/mês de RSU tendo como responsável pela 

limpeza pública e manejo dos resíduos a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - 

SEMOSP. 

                                                             
6 Entrevista concedida por PRADO, Valdivino Gonsalves de.; Entrevista VI [ jun. 2016]. Entrevista por Autora. 

Santa Luzia, 2016. 
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O sistema de coleta e transporte do município atende 100% da população urbana, 

rural e dos distritos. A frota do sistema está composta por um caminhão compactador com 

capacidade de 12m³ de resíduos, tendo uma equipe conformada por 1 motorista e 3 coletores, 

sendo que todos fazem uso de EPI’s luvas e roupas (não sendo especificado qual). As coletas 

são realizadas uma vez por semana em todo município isso também inclui distritos e zonas 

afastadas. 

O município anteriormente encaminhava seus resíduos para o antigo lixão do 

município destacado na Figura 12, desativado em 21/09/2013 data esta que a cidade começou 

a encaminhar seus resíduos para o aterro sanitário de Novo Horizonte o qual se localiza a 

mais ou menos 45 km de distância da sede do município, entretanto atualmente os resíduos 

estão sendo encaminhados para o aterro de Cacoal devido o aterro de Novo Horizonte se 

encontrar ainda interditado. 

 

   

Figura 12 – Lixão desativado do Município de Castanheiras, RO 

Fonte: Secretaria de Obras – SEMOSP, 2016. 

 

Apesar dos avanços na educação ambiental, na conscientização da população através 

de folders educativos, a prestadora de serviço da cidade não tem mão de obra qualificada 

suficiente para que a atividade de coleta dos resíduos funcione de maneira adequada, além da 

ausência de equipamentos que auxiliem nas atividades diárias que seriam limpeza urbana, 

coleta dos RSU e o transporte dos mesmo até o aterro sanitário, de maneira a facilitar a 

realização das mesmas. O município não possui coleta seletiva por achar dispendioso demais 

além do alto custo de implantação de um projeto desta magnitude para uma cidade de 

pequeno porte, que de acordo com o responsável administrativo dos resíduos é inviável. O 

município possui uma solução consorciada no manejo de RSU com o consórcio 
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intermunicipal CIMCERO, destinando seus resíduos para o aterro sanitário de Novo 

Horizonte. 

Não foram explicitadas metas futuras que o município deseja alcançar para os 

próximos anos, pois o chefe da Secretaria de Obras, relatou que como haverá mudanças de 

governo derivadas das recentes eleições, existe a possibilidade de substituição dos projetos, 

não interessando à nova bancada levar adiante as ideias do governo anterior. Já as limitações 

que o município encontra, são em relação a disposição dos RSU, pois o custo do transporte 

dos resíduos até o aterro sanitário se torna elevado demais para a administração do município 

e prefeitura (informação verbal)7. 

 

3.2 ANÁLISE INTEGRADA DA MICRORREGIÃO DE CACOAL  

 

 Com relação à geração de RSU, através do levantamento de dados atual e dos 

estudos realizados por Linz (2014) e Fortunato (2015), foi possível estabelecer a quantidade 

de resíduos gerados mensalmente (t/mês) em cada município que compõe a microrregião de 

Cacoal, dados este destacados na Figura 13.   

 

Figura 13 - Quantidade de RSU mensal gerada na microrregião de Cacoal (t/mês). 

Fonte: Autora, 2016 

 

                                                             
7 Entrevista concedida por OLIVEIRA, Clovis Berto de.; Entrevista VII [ jun. 2016]. Entrevista por Autora. 

Castanheiras, 2016. 
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Observa-se que, dos nove municípios pertencentes à microrregião, Cacoal é o que 

produz mensalmente o maior volume de resíduos. Através destes dados será realizado um 

comparativo com seis cidades com populações semelhantes do Brasil, para ser analisado 

como é realizado a gestão do gerenciamento dos RSU coletados e qual a diferença quando 

comparado com as cidades de Rondônia sendo elas:  

A cidade de Cacoal localizado no Estado de Rondônia com a população de 87.226 

habitantes no ano de 2015 que tem uma   área de 87226 km², sendo a responsável pela coleta 

dos resíduos a Secretaria do Meio Ambiente – SEMMA, suas  coletas são realizadas de 

segunda a sábado nos períodos (diurno e noturno), a  frota é composta por 4 caminhões 

compactadores com capacidade de 15m³,  tendo 8 equipes organizadas da seguinte forma 1 

motorista e 3 garis, tendo  uma produção equivalente de 1772 t/mês , sendo que sua 

disposição é realizada no aterro sanitário do próprio município. Em contra partida a cidade de 

Campo Mourão localizada no Paraná que tinha uma população de 82.757 habitantes no ano de 

2010 e uma área equivalente a 763,64 km², para a realização da limpeza urbana o município 

dispõe de 85 funcionários sendo divididos da seguinte maneira 10 funcionários trabalham na 

atividade de roçada e capinagem e os outros 75 para varrição das vias, já para a gestão dos 

resíduos sólidos urbanos são disponibilizados 28 trabalhadores sendo 8 deles para coleta 

seletiva, utilizando 5 caminhões compactadores com capacidade de 18 m³ para a coleta dos 

RSU, as coletas são realizadas de segunda a sábado sendo que na segunda são (4 viagens 

noturno – 6 diurnos) nos outros dias são 2 viagens noturnas e 5 diurnas, sendo que sua  

produção de resíduos e de 2412 t/mês, resíduos esses encaminhados ao aterro sanitário de 

Campo Mourão(FORTUNATO, 2015; GASQUES, 2013). 

A cidade de Rolim de Moura localizada no estado de Rondônia é constituída de uma 

população de 50.648 habitantes sendo sua área de 1457,89 Km², tendo uma produção de 

1200t/mês sendo que a empresa responsável pela a realização deste serviço é terceirizada , as 

coletas são realizadas de segunda a sábado nos períodos (diurnos e noturnos), possuindo 2 

veículos compactadores, 4 equipes 1 motorista e 3 garis, sendo realizada de porta a porta a 

coleta, sua disposição ocorre no lixão de Rolim de Moura , no período da pesquisa atualmente 

os resíduos são depositados no aterro sanitário de Novo Horizonte. O município de 

Queimada/PB com uma população de 41.049 habitantes, que tem uma área de 409 Km², 

sendo a responsável pela coleta dos resíduos uma empresa terceirizada a qual não é citada na 

pesquisa, contém uma frota de caminhões compactadores e sua disposição e realizada no 

próprio lixão da cidade.  (LINZ, 2014; HENRIQUE, 2012). 
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Castanheiras/RO é constituída por uma população de 3.583 habitantes, tendo uma 

área equivalente de 893 Km², sendo produzido a quantidade de 4t/mês e para coleta dos RSU 

a cidade dispões de uma equipe composta por 3 coletores e 1 motorista, sendo sua disposição 

realizada no aterro sanitário de Novo Horizonte. Já Peritiba/SC possui uma população de 

2988 habitantes, tendo uma geração de 38 t/mês, sendo que para a realização das coletas é 

utilizado um caminhão compactador, sendo ao todo 3 trabalhadores responsável pela coleta 

sendo 1 motorista e 2 coletores e mais 1 trabalhador autônomo responsável pela coleta da 

matéria orgânica e os rejeitos sendo dispostos em perímetro urbano ao todo 30 Pontos de 

Entrega Voluntario – PEV facilitando assim a coleta destes resíduos, sua disposição ocorre no 

aterro sanitário de Ipumirim/SC.  (KLEIN, 2014). 

Através destas comparações é possível observar que a gestão de cada um dos 

municípios é totalmente distinta uma da outra, variando no quesito coleta, equipes, frotas, e 

t/mês de resíduos produzidos. 

Da mesma maneira, comparando a população e a produção de RSU dos sete 

municípios analisados, pode-se notar que a geração de resíduos é, pelo geral, proporcional ao 

porte das cidades e ao poder aquisitivo da população. Assim, foi observado que as quatro 

cidades que integram as cidades da pesquisa (Espigão do Oeste, Alta Floresta D’ Oeste, Alto 

Alegre dos Parecis, Ministro Andreazza), apresentaram uma quantidade de RSU gerados, 

proporcional à estrutura da cidade.  

Na Tabela 6, apresentam-se dados do Consórcio Intermunicipal da Região Centro 

Leste do Estado de Rondônia sobre quantidade, volume e quantidade de viagens mensais de 

RSU em cada município analisado. 

 

Tabela 6. Quantidade de RSU mês, volume dia, quantidade de viagens. 

Municípios Kg/Mês Vol/dia (m³) Quant.de Viagens Mensais 

Espigão do Oeste 495 33 15 

Alta Floresta D’ Oeste 330 22 10 

Alto Alegre dos Parecis 90 6 6 

Ministro Andreazza 75 5 5 

Novo Horizonte 30 2 2 

Santa Luzia 120 8 8 

Castanheiras 21 1,5 2 

Fonte: CIMCERO, 2015. 

 

Na figura 13 foi descrita quantidade de resíduos produzidos pelos municípios 

mensalmente, dados este obtido através da aplicação dos questionários. Entretanto, na Tabela 

6, onde se encontram os dados disponibilizados pelo CIMCERO, pode-se notar uma diferença 

entre tais valores. Isto demonstra, talvez, falta de comunicação entre o consórcio e o 
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município destacando com isto a necessidade de cada município realizar uma caracterização 

quantitativa dos RSU gerados.  

Com relação à etapa de coleta e transporte de RSU, constatou-se um índice de 

cobertura de 100% de seis municípios dos sete pesquisados. No entanto, apenas dois 

municípios dos sete, realizam a coleta em áreas afastadas, especificamente na área rural e nas 

linhas, sendo estes, Espigão do Oeste e Alto Alegre dos Parecis. Apesar de parecer pouca essa 

contribuição, demonstra a preocupação das cidades em estabelecer um sistema que alcance a 

todos, e não apenas uma parcela. 

Na etapa de tratamento de resíduos apenas três municípios dos sete que compõem a 

pesquisa realizam esta função sendo eles: Espigão do Oeste que realiza a reciclagem dos 

resíduos comerciais através da empresa Miranda Reciclagem, em sequência se destaca o 

município de Alto Alegre dos Parecis que realiza o processo de compostagem utilizando 

quatros escolas Municipais como ponto de entrega e tratamento destes resíduos, tendo auxilio 

dos próprios alunos para o preparo e uso dos mesmos como adubo para hortas orgânicas, 

cooperando desta maneira para a introdução da educação ambiental no âmbito escolar e por 

último o Município de Ministro Andreazza que é formado por uma cooperativa de catadores e 

um centro de triagem reciclando o total de 60% dos resíduos coletados. 

Referente à disposição final de RSU, ressalta-se que todos os sete municípios, 

dispõem seus resíduos em aterros sanitários (Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Alto 

Alegre dos Parecis, Ministro Andreazza, Novo Horizonte D’ Oeste, Santa Luzia D’ Oeste e 

Castanheiras).  

 Em sequência, pode-se analisar através do Quadro 5 dos dados adquiridos em visita 

a campo a cada cidade que compõem a pesquisa em ordem do município mais populoso para 

o menor, para onde de acordo com os responsáveis da administração são encaminhados os 

resíduos gerados. 

 

Quadro 5. Destinação do RSU gerados nos municípios da Microrregião de Cacoal 

Municípios Aterro Sanitário 

Espigão do Oeste Cacoal 

Alta Floresta D’ Oeste Novo Horizonte 

Alto Alegre dos Parecis Cacoal 

Ministro Andreazza Cacoal 

Novo Horizonte D’ Oeste Novo Horizonte 

Santa Luzia D’ Oeste  Novo Horizonte 

Castanheiras Cacoal  

Fonte: Autora, 2016. 
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Importante mencionar que os consórcios realizados pelo CIMCERO possuem grande 

número de municípios consorciados, não sendo adequado, fato este que denota a grande 

quantidade de municípios que depositam seus resíduos num único aterro sanitário, sendo que 

muitos deles encontram-se a longas distâncias do local de destinação final, aumentando os 

custos de transporte e disposição de maneira drástica. Alguns consórcios em Minas Gerais, 

reúnem tão somente 3 ou 4 municípios para estas soluções compartilhadas (RIBEIRO, 2009).  

O estado de Rondônia é composto por 2 consórcio sendo eles o Consórcio Público 

Intermunicipal de Rondônia que é composto por 40 municípios que são divididos em VIII 

regiões e o Consórcio da Região Central – CISAM que é integrado por 14 municípios. Sendo 

eles responsáveis pela gestão dos resíduos e pela implantação de projetos referentes a 

educação ambiental, sistema de reciclagem além de fazer vistorias acerca do andamento do 

gerenciamento dos municípios que tem como base a PNRS. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada pela Lei nº 12.305, de 2010 e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 2010, criou como um dos seus principais 

instrumentos o Plano Nacional de Resíduos, que estabelece metas de redução, 

reaproveitamento e reciclagem dos resíduos, além do aproveitamento energético, juntamente 

com a eliminação e recuperação de antigos lixões além dos programas e projetos para o 

cumprimento de normas e diretrizes para a disposição final adequada dos rejeitos, entre 

outras. 

Para microrregião de Cacoal a implantação destes projetos, em alguns municípios já 

foi posta em prática ou estão em fase de adaptação, pois, cada lugar conhece sua 

particularidade e a importância de melhorar o sistema de limpeza urbana, levando-se em 

consideração que o município passa a ser visto de maneira positiva por outras cidades, se 

tornando referência de administração e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo descreveu e analisou detalhadamente o sistema de gestão dos RSU 

de cada um dos sete municípios da Microrregião de Cacoal, através das informações obtidas 

com a aplicação de formulários, além de dados levantados nas prefeituras, no CIMCERO e 

em alguns órgãos ambientais municipais. De posse dessas informações, denotou-se que a 

geração de resíduos está ligada com o porte da cidade e, portanto, com seu número de 

habitantes. Os índices de cobertura nas etapas de coleta e transporte de resíduos, geralmente 

atingem 100% da população urbana. São poucas as iniciativas para o tratamento dos RSU, 

focando-se mais na triagem de materiais descartáveis e na compostagem de resíduos 

orgânicos. A disposição final dos resíduos já é feita, para todos os municípios, em aterros 

sanitários regionais (Cacoal e Novo Horizonte). 

Embora tenha sido constatada a adesão dos municípios em cumprir o preconizado no 

Art. 54 da PNRS, que obrigou os mesmos a realizarem a disposição final ambientalmente 

adequada dos seus resíduos até o dia 2 de agosto de 2014, encaminhando-os a aterros 

sanitários ainda há muito a ser feito em se tratando das antigas áreas de disposição dos RSU, 

ou seja, os antigos lixões, que mesmo desativados continuam recebendo resíduos de maneira 

clandestina. Por essas áreas não serem cercadas, nem possuírem controle de entrada e saída de 

pessoas e veículos, a população em geral, os comércios e as indústrias seguem levando 

diretamente alguns resíduos para disposição final. Em complemento a isto, observou-se 

também que as áreas dos antigos lixões servem como locais de transbordo de RSU sem 

infraestrutura adequada para tal função e que nessas áreas têm sinais evidentes de queimadas, 

fatos esses que poluem o meio ambiente e prejudicam a saúde da população que mora na 

circunvizinhança.  

Importante ressaltar que, tramita com regime de prioridade no Plenário da Câmara 

dos deputados, o projeto de Lei 2.289/2015, anteriormente aprovado no Senado
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prorrogando o prazo estabelecido pela Lei 12.305/2010 para a desativação dos lixões levando 

em consideração o porte de cada município e estabelecendo, escalonadamente, os anos de 

2018, 2019, 2020 e 2021 para o cumprimento definitivo dessa lei.   

Dentre os sete municípios pesquisados, apenas Ministro Andreazza tem formulado o 

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD visando a reabilitação da antiga área de 

lixão. É importante ressaltar que, a desativação dessas áreas deve ser realizada com critérios 

técnicos e não simplesmente encerrando a disposição de resíduos (fato que na realidade não 

acontece, tal como explicitado anteriormente) e abandonando a área. A escolha da melhor 

técnica para recuperação da área deve ser determinada por estudos detalhados do local, 

definindo-se também o uso futuro que deverá ser dado para a mesma. Caso não se realize a 

recuperação das áreas de lixões continuarão sendo passivos ambientais para as 

municipalidades, áreas de baixo valor econômico e foco de inúmeros impactos ambientais, 

pela produção de gases, lixiviados e odores que continuam a ser gerados na massa de resíduos 

aí dispostos.  

 Para a gestão dos RSU, o estado de Rondônia conta com dois consórcios, sendo eles 

o CIMCERO que é composto por 40 municípios que são divididos em VIII regiões e o 

CISAM, integrado por 12 municípios. Os municípios estudados integram o CIMCERO, mas, 

pelos levantamentos realizados na presente pesquisa, os mesmos não estão satisfeitos com a 

atuação do consórcio e apontam várias deficiências com relação aos programas e à assistência 

que o consórcio dá aos municípios. Acredita-se que o grande número de municípios 

consorciados e a distâncias entre eles e a sede (Ji-Paraná) dificulta a atuação do CIMCERO e 

onera os custos em se tratando de transporte e disposição de RSU.  

Como a demanda por novas áreas de disposição de resíduos tem aumentado no 

estado em decorrência do aumento da geração de RSU, tem-se a previsão da implantação de 

aterros sanitários em diferentes cidades de Rondônia, sendo elas: Ji-Paraná, Ouro Preto do 

Oeste, Jaru, Seringueiras, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste e Porto velho, as quais 

serão responsáveis por fornecer áreas de disposição final para os municípios das redondezas. 

Na capital do estado, o aterro sanitário encontra-se em fase de construção. Denota-se que os 

aterros sanitários de Cacoal e Novo Horizonte não têm previsão do reaproveitamento 

energético de biogás gerado, e que, talvez, os novos aterros que serão construídos no estado 

poderiam contemplar e inserir essa tecnologia, como forma sustentável e eficiente para 

aproveitamento dos RSU.  

Contudo, as informações obtidas pela pesquisa poderão contribuir para estudos 

semelhantes visto que existe uma carência de informações acerca da gestão e gerenciamento 
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dos RSU em Rondônia, podendo servir como base e comparações futuras as mudanças 

ocorridas na microrregião de Cacoal. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista direcionado aos responsáveis pelo 

gerenciamento dos resíduos nos sete municípios da microrregião de Cacoal- RO. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL – DEA  

  

 

 ANÁLISE DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM SETE MUNICÍPIOS DA 

MICRORREGIÃO DE CACOAL - RO. 

Data: ____/_____/____ 

Município: __________________________________________ 

 

Questionário para levantamento de dados acerca da Gestão dos Resíduos Sólidos  

Urbanos (RSU) em sete municípios da Microrregião de Cacoal- RO 

 

1.Geração de RSU 

1.1. Qual a quantidade diária/mensal/anual de RSU gerados no município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Coleta dos RSU  

2.1. Quais os departamentos, secretarias ou empresas encarregadas da limpeza urbana e 

manejo de RSU, no município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.2. Qual é o índice de cobertura de coleta dos RSU no município? 

___________________________________________________________________________ 

 

2.3. Quantos veículos coletores possui o município para coleta e transporte de RSU? De que 

tipo?  

___________________________________________________________________________ 

 

2.4. Quantas equipes realizam a coleta e o transporte de RSU e como estão conformadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.5. A equipe de coleta e transporte de RSU faz uso de EPIs?  

(  ) Sim  (  ) Não  

Quais? _____________________________________________________________________ 

 

2.6. Qual a frequência das coletas? O período em que elas ocorrem? Quantas rotas de coleta e 

transporte tem o município?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.8.Como é realizada a coleta de RSU em vilas, distritos afastados e áreas com habitações 

precárias? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.9. Qual a dificuldade encontrada pela prestadora/município na realização da coleta?  

(  ) Ausência/inadequação de itinerário de coleta 

(  ) Indisponibilidade de mão-de-obra qualificada 

(  ) Ausência/inadequação de mecanismos de medição dos serviços 

(  ) Frequência de coleta inadequada 

(  ) Falta de equipamentos adequados 

Outros (especificar)___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

3.Tratamemto dos RSU 
3.1. É realizada a coleta seletiva no município?  

 

(  ) Sim  (  ) Não (ir para questão 4.1.) 

 

3.2.Quem realiza a coleta seletiva de RSU no município?  

 

(  ) Prefeitura (  ) Cooperativa de catadores 

(  ) Catadores informais  (  ) Empresa privada  

(  ) Outro: ____________________________________________________________ 

 

3.3. Qual é a forma de execução da coleta seletiva? 

(  ) Porta a porta  

(  ) Postos de entrega voluntária- PEV  

(  ) Posto de Troca  

(  ) Catadores  

Outras formas_______________________________________________________________ 

 

 

3.4. Algum dos seguintes resíduos é encaminhado para unidades de processamento ou 

tratamento. Caso positivo, indique o tratamento? 

 

Resíduos Tipos de Veículo 

(  ) Agrícola   

(  ) Compostáveis   

(  ) Entulhos (RCC)  

(  ) Industrial  
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(  ) Recicláveis  

(  ) Serviços Hospitalares e de Saúde  

(  ) Resíduos Sólidos Industriais  

 

 

4.Disposição Final dos RSU  
 

4.1. Qual é o tipo de instalação para disposição final de RSU no município: 

 

(  ) Aterro sanitário (  ) Lixão 

(  ) Aterro controlado  (  ) Outros (especificar): 

 

 

4.2. Qual a licença ambiental que a unidade possui, se possuir:  

  

(  ) LP – Licença prévia  (  ) LO – Licença de operação 

(  ) LI – Licença de instalação  (  ) Licença de operação corretiva  

(  ) Outros (especificar): 

 

4.3. Quais os Critérios utilizados para a escolha da área para a instalação do lixão? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.4. Desde que ano está em funcionamento o local de disposição final de RSU? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.5.Qual a distância do local de disposição final dos RSU com relação à sede do município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4.6.No local de disposição final se apresenta algum problema ou conflito com a vizinhança? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.7. O município já sofreu alguma sanção/penalidade do poder público derivada da disposição 

dos resíduos do município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Administrativo  

5.1. Situação do Plano Diretor Municipal de Resíduos Sólidos?  
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(  ) Possui  (  ) Não possui (  ) Em elaboração  

 

5.2. Existe alguma solução consorciada no manejo de Resíduos Sólidos? Com qual 

município? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.3. Possui taxa do lixo? Se possui como é calculada e cobrada? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.4. Há limites de volumes por tipos de serviços ou resíduos coletados? Estão estabelecidos 

em alguma lei ou decreto municipal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.5. Existem indicadores de desempenho para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5.6. Há algum sistema de registro de reclamações da limpeza urbana? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Situação Futura do Município  
Quais as metas que o município deseja alcançar para os próximos anos em relação a: 

6.1. Coleta e transporte: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.2. Tratamento do RSU: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.3. Novos locais para a destinação dos RSU: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.4. Recuperação de áreas contaminadas por lixões (se houver): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6.5. Programas de Educação e Conscientização Ambiental: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6.6. Outros? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.Quais as Limitações que o Município encontra em Relação a:  

 

7.1. Coleta e transporte de RSU: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.2. Tratamento de RSU: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.3. Local de destinação dos RSU: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.4. Limpeza urbana (lixo na rua, lixo nos cursos d'água, poluição das águas): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7.5. E disposição final: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


