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PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento
básico e para a política federal de saneamento básico.

São considerados como serviços de saneamento básico:

∗ Abastecimento de água potável.

∗ Esgotamento sanitário.

∗ Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

∗ Drenagem e manejo das águas pluviais.

Lei Federal N° 11.445/2007 de 05 de Janeiro de 2007



POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Objetivos:

∗ Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental.

∗ Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos sólidos,
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

∗ Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com
adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação
dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade
operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007.

Lei Federal N° 12.305/2010 de 02 de 
Agosto de 2010



Classificação dos resíduos sólidos de
acordo com a sua origem:
 Domiciliar
 Comercial
 Público
 Industrial
 Construção Civil
 Serviços de Saúde
 Portos, Aeroportos, Terminais Rodo e Ferroviários
 Agrícola

Conceituação da Limpeza Urbana e do Manejo de 
Resíduos Sólidos



DADOS GERAIS

• Área: 825,082 Km2

• População estimada em 2017: 194.619 (IBGE – 2017)

• IDH-M: 0,724

CLIMA
O clima da cidade é clima tropical quente e úmido sem secas, sendo a média
de temperatura anual de 22,5°C.

Índice pluviométrico anual: 2.242 mm.

HIDROGRAFIA
O Município está inserido na Região Hidrográfica Baía da Ilha Grande.

Diagnóstico da Situação do Sistema de Limpeza 
Urbana



Diagnóstico da Situação do Sistema de 
Limpeza Urbana

∗ LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA CONSTRUÇÃO CIVIL
LTDA. EPP (LIMPPAR)

∗ Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares na área continental;

∗ Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares na área insular;

∗ Coleta, transporte e destinação final de Resíduos de Serviços de Saúde
(RSS);

∗ Coleta e transporte de Resíduos da Construção Civil (RCC);

∗ Coleta seletiva na área continental;

∗ Coleta seletiva na área insular;



∗ Varrição de Vias e Logradouros Públicos;
∗ Raspagem e retirada de materiais terrosos/arenosos;
∗ Roçada mecanizada;
∗ Pintura manual e mecanizada de meio fio;
∗ Limpeza manual de praias;
∗ Limpeza de rios, canais e galerias;
∗ Lavagem de ruas.

Diagnóstico da Situação do Sistema 
de Limpeza Urbana



∗ CTR COSTA VERDE LTDA.
∗ Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos.

∗ PREFEITURA MUNICIPAL
∗ Operação da UPRV Verde.

Diagnóstico da Situação do Sistema 
de Limpeza Urbana



∗ A média diária coletada 170 toneladas de resíduos
sólidos domiciliares no Município de Angra dos Reis,
sendo:
∗ área continental: 160 t/dia.
∗ área insular: 10 t/dia.

∗ Produção média per capita de 0,88 kg por habitante
por dia.

∗ Atendimento da coleta: 93,6 % da população total
(SNIS, 2015).

Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares



∗ O serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos não têm sido
executado com a regularidade e com a quantidade de mão de
obra e caminhões necessários para a manutenção da limpeza e
da qualidade dos serviços prestados aos munícipes, podendo
causar impactos negativos tanto ambientais quanto sociais, já
que o acúmulo de resíduos pode causar a poluição do solo, água
e ar e propiciar a proliferação de vetores geradores de doenças.

∗ A falta de regularidade dificulta a disponibilização dos resíduos
no horário adequado por parte do munícipe, já que o mesmo
não sabe se o serviço será realizado conforme o planejado,
gerando incredibilidade no serviço de coleta.

Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares



∗ Contentor utilizado para a
coleta de resíduos sólidos
domiciliares localizado na
Rua Prefeito João
Gregório Galindo no
Morro do Perez.

Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares



∗ Resíduos sólidos
dispostos na Praça
Zumbi dos Palmares no
centro da cidade.

Coleta de Resíduos Sólidos 
Domiciliares



∗ Atualmente a LIMPPAR terceirizou o serviço de coleta, transporte e
destinação dos resíduos para a empresa ServiOeste.

∗ As equipes de coleta uma média diária de 968 kg, que totaliza cerca
de 25 toneladas mensais.

∗ Atualmente não há um plano de trabalho para a realização do
serviço de coleta o que prejudica o seu controle e fiscalização por
parte da Prefeitura Municipal.

∗ Nas medições auferidas não são apresentados os tickets de
pesagem dos resíduos destinados para incineração, dificultando sua
quantificação.

∗ Destinação: Unidade de Incineração no Município de Barra do Piraí.

Coleta RSS



∗ O Plano Nacional de Resíduos Sólidos, elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, considera uma
geração média de 0,5 t/hab./ano de RCC.
∗ Angra dos Reis: 7.979,33 toneladas por mês.

∗ De acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil - 2015, elaborado pela ABRELPE, na região
sudeste o poder público municipal coleta uma quantidade estimada de RCC de 0,748 kg/hab./dia.
∗ Angra dos Reis: 3.724,37 toneladas por mês.

∗ Em Angra dos Reis a quantidade média de resíduos da construção civil coletada é de
aproximadamente 7.600 m3 por mês, ou seja, de 9.120 toneladas.

∗ Os resíduos não são pesados no local de destinação e sim mensurados de acordo com a capacidade
dos caminhões, ou seja, não são precisos podendo haver divergências.

∗ Deve-se considerar uma geração média per capita acima da média nacional e o descarte inadequado
por parte dos grandes geradores.

∗ Matos Teixeira também executa o serviço, conforme demanda da secretaria.

Coleta RCC



∗ Atualmente no Município de Angra dos Reis não há um
sistema de coleta seletiva porta a porta e sim pontos de
entrega voluntária (PEV’s) fixos e itinerantes.

∗ Os pontos de coleta são:
∗ Ecoponto Óleo está situado no Cais da Manivela, s/n°, no

Centro e recebe apenas óleos lubrificantes.
∗ PEV/ PONTO DE ACÚMULO DE RESÍDUOS TEMPORÁRIO

(PART), localizado no Cais do Carmo, s/n°, no Centro que
recebe materiais recicláveis e óleo lubrificante.

Coleta Seletiva



∗ Ecoponto Óleo

Coleta Seletiva

∗ PART

∗ Coleta e destinação final  Lwart
Lubrificantes

∗ Coletados pela LIMPPAR que os
encaminha para recicladores
presentes no Município



∗ VARRIÇÃO
∗ O serviço é executado ao longo das vias pavimentadas,

canteiros centrais, calçadas, pavimentadas ou não,
praças, pátios, passarelas e nas margens de rios e canais
nas vias e logradouros.

∗ O montante mensal de varrição manual executado é de
aproximadamente 9.100 km de guias.

Serviços de Limpeza Urbana



∗ ROÇADA MECANIZADA
∗ O montante mensal de roçada mecanizada executado é de

aproximadamente 240.000 m2 e a produtividade a produtividade
estimada para Angra dos Reis é de 600 m2 por roçadeira.

∗ PINTURA DE GUIAS
∗ Esta operação é efetuada de acordo com programação

previamente estipulada pela PREFEITURA, observando-se uma
frequência máxima de 30 (trinta) dias.

∗ Média mensal de 80.000 metros.

Serviços de Limpeza Urbana



∗ LIMPEZA DE PRAIAS
∗ A limpeza das praias não está sendo executada de acordo com o

contrato, uma vez que não é realizada na frequência acordada
com a Prefeitura e não há equipes específicas para sua
realização.

∗ LIMPEZA URBANA DE RIOS, CÓRREGOS E CANAIS
∗ A empresa contratada realiza em média a limpeza em 870 metros

por mês.

∗ LAVAGEM DE RUAS
∗ Não está sendo executado atualmente.

Serviços de Limpeza Urbana



∗ O serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
nas ilhas (CAIEIRA, GRANDE E GIPÓIA) compreende a
varrição, a capinagem, a roçagem, a coleta, transporte e
destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, incluindo
os provenientes da limpeza urbana.

∗ A quantidade média coletada e transportada de resíduos
sólidos domiciliares: 10 t/dia.
∗ Baixa temporada: 8,3 t/dia.
∗ Alta temporada: 13,1 t/dia (aumento de 55% na Ilha Grande).

Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos nas Ilhas



Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos nas Ilhas

∗ A coleta na parte insular é praticamente realizada
manualmente (impossibilidade de circulação de
caminhões).

∗ Nos dias programados para a coleta os funcionários
encaminham os resíduos para os pontos de acúmulo
para facilitar o transbordo dos resíduos para as
embarcações.



∗ As embarcações realizam o transporte dos resíduos sólidos
até a área continental de Angra dos Reis (Cais dos
Pescadores ou Cais Serenar), para posterior transferência
para o caminhão compactador.

∗ Nos últimos anos houve um aumento em alguns povoados
e por este motivo a demanda pela mão de obra e pelos
equipamentos utilizados nos serviços nas ilhas aumentou,
devendo ser redimensionada para realização dos serviços
de forma adequada.

∗ Os funcionários da Matos Teixeira são deslocados para
ajudar na limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na
Ilha Grande.

Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos nas Ilhas



Legenda:

Em vermelho alta 
temporada.

Em azul baixa temporada.



Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos nas Ilhas

∗ Cais de Provetá ∗ Galpão de armazenamento em Provetá



Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos nas Ilhas

∗ Minitratores fora de uso na Vl. do Abraão ∗ Minitrator utilizado em Provetá



Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos nas Ilhas

∗ Pontos de descarte inadequados na Vl. do Abraão



Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos nas Ilhas

∗ Embarcação  ∗ Transbordo - Continente





∗ Aterro sanitário privado da empresa CTR Costa Verde Ltda.:
∗ Localização: Estrada do Ariró, s/n, no bairro de Ariró.
∗ Disposição de resíduos sólidos de classe II A coletados.
∗ Recebimento dos resíduos sólidos de Angra dos Reis e Paraty.
∗ A L.O. emitida pelo INEA era válida até 13/12/2015.
∗ Em 06/2017 firmado o TAC.INEA nº 01/17 para a realização das

adequações de suas atividades.
∗ As obras de adequação/complementação do

empreendimento deverão ser realizadas conforme o Plano de
Ação.

Destinação Final 





∗ Unidade de Beneficiamento de RCC
∗ Localização: Rua Santa Luzia, s/n°, no bairro Parque Belém.
∗ A unidade foi projetada para processar 25t/h de agregado

triturado de resíduos da construção civil.
∗ A licença ambiental simplificada, emitida pela INEA, era

válida até 13 de junho de 2017.
∗ A operação da unidade em questão está irregular, pois não

realiza o processamento de resíduos da construção civil,
atividade para o qual foi licenciada, e sim o seu
aterramento.

Destinação Final 





∗ Unidade de Processamento de Resíduos Verde (UPR
Verde)
∗ Localização: Rodovia Governador Mário Covas, BR 101,

Km 495.
∗ A unidade recebe resíduos de poda e roçada, para

trituração e encaminhamento para compostagem
aeróbia, tanto da Prefeitura Municipal quanto de
condomínios e empresas privadas.

∗ Diariamente são encaminhados aproximadamente 52 m3

de resíduos de poda para trituração e tratamento.

Destinação Final 





∗ Lixão do Ariró localizado na Estrada Zungu próxima a BR-
101, Rio-Santos, Km 798.

∗ Disposição de resíduos sólidos foi realizada de 1986 a 2010.
∗ Década de 90: remoção das moradias dos catadores do

lixão, acesso controlado dos catadores e cercamento da
área.

∗ No ano de 2001/2002 – Projeto para transformação do lixão
em aterro controlado, implantação de medidas
mitigadoras (drenos) e proibição da entrada de catadores.

∗ Ausência de plano de encerramento e recuperação.

Passivo ambiental





Objetivos e Metas

Curto Prazo (5 anos)

∗ Educação ambiental.
∗ Coletar e dar destinação

adequada a todos os tipos de
resíduos gerados e criar
legislação específica.

∗ Universalizar o serviço de
coleta domiciliar.

∗ Aumentar as vias
pavimentadas atendidas pelo
serviço de varrição.

∗ Implantar a coleta seletiva
porta a porta.

∗ Implantar, no mínimo 30,
ecopontos e PARTs.

∗ Reciclar efetivamente 10% dos
materiais secos coletados.

∗ Plano de Recuperação da Área
Degradada da Unidade de
Processamento de RCC.



Objetivos e Metas

Curto Prazo (5 anos)
∗ Estruturar a Unidade de

Compostagem dos Resíduos
Orgânicos presente na UPR
Verde.

∗ Implantar Unidade de Triagem
de Resíduos Sólidos
(separação de resíduos
orgânicos e não orgânicos).

∗ Implantar Unidade de
Beneficiamento de RCC na área
continental.

∗ Implantar Aterro de Inertes na
área continental.

∗ Implantar Unidade de
trituração e compostagem
aeróbia na Vila do Abraão.

∗ Revisão da setorização e
frequência do serviço de coleta
e transbordo dos resíduos
sólidos domiciliares.



Objetivos e Metas

Curto Prazo (5 anos)
∗ Implantar acessos

adequados para
transporte dos
contêineres até os
cais/portos.

∗ Cadastrar os geradores
de resíduos de serviços
de saúde e os grandes
geradores.

∗ Estabelecer parcerias
para a logística reversa.

∗ Levantamento, diagnóstico
e caraterização das áreas
degradadas e/ ou
contaminadas pela
disposição inadequada de
resíduos sólidos.

∗ Elaboração e execução do
Plano de Encerramento e
Recuperação do lixão do
Ariró.



Objetivos e Metas

Médio Prazo (de 5 à 10 anos)
∗ Continuidade do programa de educação ambiental.

∗ Reciclar efetivamente 20% dos materiais secos coletados.

∗ Avaliar e revisar o respectivo plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos.

∗ Recuperação das áreas contaminadas e degradadas.



Objetivos e Metas

Longo Prazo (10 a 20 anos)

∗ Avaliar as ações anteriores, atendidas e não atendidas e revisar o
respectivo plano de resíduos.

∗ Reciclar efetivamente 30% dos materiais secos coletados.

∗ Continuidade das ações de educação ambiental.



∗ Planejamento Estratégico.
∗ Estrutura Operacional.
∗ Estrutura Jurídica, Administrativa e Financeira.
∗ Estrutura Técnica.
∗ Política de Recursos Humanos.
∗ Estrutura de Comunicação, Informação e Mobilização

Social.
∗ Estrutura de Fiscalização.

Estrutura para a Gestão das Ações



∗ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

∗ Plano de Transporte de Resíduos Sólidos.

∗ Programa de Educação Ambiental.

∗ Programa de Capacitação de Agentes Ambientais.

Planos e Programas



Projeto do Plano

Operacional
∗ Coleta dos resíduos sólidos urbanos: universalização.
∗ Ampliação da área de atendimento da varrição até

atingir 100% das vias pavimentadas.
∗ Ampliação da área de atendimento da Coleta Seletiva.
∗ Construção de Ecopontos/PARTs.



Tratamento
∗ Unidade de triagem dos resíduos sólidos.
∗ Unidade de beneficiamento de resíduos da

construção civil.
∗ Aterro de Inertes.
∗ Unidade de Compostagem Aeróbia de Resíduos

Orgânicos na Vila do Abraão.
∗ Unidade de trituração de podas na Vila do Abraão.

Projeto do Plano



∗ Construção de Ecopontos/PARTs (acima de 400 m²)
∗ Quantidade mínima de Ecopontos/PARTs: 30 unidades
∗ Investimento do Ecoponto: R$ 350.000,00
∗ Investimento Total: 10.500.000,00

∗ Unidade de Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil (50
t/h)

∗ Investimento da Unidade: R$ 2.200.000,00

∗ Unidade de Trituração de Podas e Compostagem Aeróbia na Vila do
Abraão

∗ Investimento da Unidade: R$ 1.100.000,00.

Estimativa de Investimentos



∗ Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos
∗ Investimento da Unidade: R$ 13.125.000,00 (treze milhões, cento e vinte e

cinco mil reais).

∗ Estruturação da Compostagem Aeróbia da UPRV Verde
∗ Investimento da Unidade: R$ 120.000,00.

∗ Aterro de Inertes
∗ Investimento do aterro: R$ 3.500.000,00.

∗ Projeto e Execução de Encerramento e Recuperação de Áreas Degradadas
∗ Investimento: R$ 2.500.000,00.

Estimativa de Investimentos



Valor total em cinco anos:
∗ R$ 33.045.000,00 (trinta e três milhões e quarenta e

cinco mil reais).

Estimativa de Investimentos



Marta Calemi
Gestora Ambiental

marta@ziguia.com.br

Obrigado (a)

Sergio Augusto Caruso
Diretor

ziguiacaruso@uol.com.br

Ziguia Engenharia Ltda.
Tel.: (11) 3842-4438

ziguia@ziguia.com.br
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