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IntroduIntroduççãoão

•A geração de resíduos é diretamente proporcional ao consumo e a 
disposição final destes resíduos é de fundamental importância.

•Segundo dados do IBGE, 63,6% dos municípios brasileiros utilizam lixões 
e 32,2%, aterros adequados (13,8% sanitários, 18,4% aterros controlados).

•Estado do Rio de Janeiro: 12 aterros licenciados (LO/LI), 16 aterros 
“controlados” (vazadouros remediados com operação), 7 aterros sanitários 
em licenciamento, 57 unidades de triagem e compostagem e 62
vazadouros (lixões) (PEQUENO, 2009).

•Uma das alternativas ambientalmente viáveis para resolver este problema 
é a construção de aterros sanitários.

•A formação de consórcios para a gestão de resíduos sólidos tem sido 
apontada como uma boa solução para municípios de pequeno porte.



•Aterro Sanitário Intermunicipal: consórcio entre as cidades de Quissamã, 
Carapebus, Conceição de Macabu e São João da Barra.

Figura 1: Microrregiões Geográficas do Estado – Destaque para a área de 
estudo (CIDE, 2001 adaptado por Gomes, 2009)



•Localização: município de Quissamã, Fazenda Rio do Meio, km 128 da 
BR-101.

•Sistema hidrográfico da Lagoa Feia que faz parte da IX Região 
Hidrográfica do Paraíba do Sul.

Figura 2 : Bacias e 
sistemas hidrográficos 
do Estado do Rio de 
Janeiro, com destaque 
para o sistema 
Hidrográfico da Lagoa 
Feia (Adaptado de ZEE-
RJ).



•Capacidade: 4.800.800m3 de resíduos sólidos em sua configuração final;

•Área: 453.437 m²;

•Capacidade operacional de 70 toneladas de RSU por dia;

•Estimativa de 25 anos de vida útil;

•Disposição de resíduos do tipo IIA;

•Licenciamento Simplificado: apresentação de RAS .



ObjetivoObjetivo

Análise dos instrumentos legais pertinentes à gestão de resíduos sólidos 
em pequenos municípios a partir de um estudo de caso sobre o Aterro 
Sanitário Intermunicipal de Quissamã.

MetodologiaMetodologia

•Coleta de dados em livros, artigos, documentos oficiais etc.

•Análise da legislação;

•Análise crítica do RAS;

•Consulta a mapas da região;

•Diagnóstico de campo/paisagem em visita o local.



LegislaLegislaççãoão

• Política Estadual de Resíduos Sólidos, Lei Nº 4.191/2003;

•Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Nº 6.938/81 – Instrumentos;

• CONAMA 237-/97 (Licenciamento) e CONAMA 001/86 (EIA/RIMA);

• Critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário 
de
pequeno porte de resíduos sólidos urbanos (RSU), CONAMA 404/08;   

• Procedimentos vinculados à elaboração, análise e aprovação dos EIA, 
Lei Estadual Nº 1.356/88;



• Lei Estadual nº 4517/05, modifica a Lei 1.356/88:

“Art. 1º ...
Os municípios do Estado do Rio de Janeiro, que apresentam 

uma população inferior a 200 mil habitantes, tendo como base o Censo 
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas mais 
recente, poderão ser submetidos ao Regime de Licenciamento 
Simplificado, com a apresentação de um Relatório Ambiental 
Simplificado- RAS, para implantação de Aterros Sanitários ou Usinas de 
Reciclagem de Resíduos Sólidos.”

• Consórcios Públicos, Lei nº 11.107/2005;

• Normas ABNT: NBR – 13.896 critérios para implantação e operação 
para aterros de resíduos não perigosos; NBR 13.895 construção de 
poços de monitoramento e amostragem.



AnAnáálise do Relatlise do Relatóório Ambiental Simplificado rio Ambiental Simplificado –– RAS para a RAS para a 

implantaimplantaçção do Aterro Sanitão do Aterro Sanitáário Intermunicipal de rio Intermunicipal de QuissamãQuissamã..

• CONAMA 279/01 - licenciamento ambiental dos empreendimentos de 
impacto ambiental de pequeno porte

• Empreendimentos voltados ao fornecimento de energia

• A aplicação à Aterros Sanitários- Lei Estadual nº 4.517 de 17 de janeiro 
de 2005

• Subdimensionando a magnitude dos impactos possíveis  

• “não há como se prescindir da alternativa do aterro sanitário”. RAS

• “é a única que efetivamente se enquadra no que se denomina ‘sistema 

de destinação final’.”

• Entretanto o projeto não sugere alternativas consorciadas 



ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

4 alternativas locacionais foram estudadas;

A área Q1 (localizada em Quissamã) foi a escolhida;

Segundo o RAS esta possui as seguintes características:

Dista:

21 km de Conceição de Macabu,

16 km  de Carapebus, 

8 km do centro de Quissamã

Aproximadamente 100 km de São João da Barra



� ALTERNATIVAS LOCACIONAIS PARA O ATERRO CONSORCIADO

Figura 3:Alternativas Locacionais

Fonte: RAS



Justificativas:

• “O local é eqüidistante dos municípios”

• “Apresenta solo residual e não poroso, portanto impermeável”

• Existência de camada de solo argilo-arenoso, “o que facilita sua 

escavação”

• “Não existem nascentes nem olhos d’água no terreno”

– Na seção de Monitoramento de águas superficiais o RAS faz 

menção ao monitoramento da qualidade das águas do corpo 

receptor próximo ao empreendimento, a fim de que possa ser 

verificada sua eventual influência



Fig 4: Área de implantação do aterro

Fonte Google Earth



• O RAS apresenta uma expectativa de armazenamento de 70 ton./dia (tabela);

• A resolução n.°308/02 exigia: população até 30.000 habitantes
geração  diária de até 30 ton de resíduos

Ano População kg/dia ton/dia

2007 76421 320968 321

2008 78484 329634 330

2009 80603 338534 339

2010 82780 347675 348

2011 85015 357062 357

2012 87310 366703 367

2013 89668 376604 377

2014 92089 386772 387

2015 94575 397215 397

2016 97129 407940 408

2017 99751 418954 419

2018 102444 430266 430

2019 105210 441883 442

Ano População Kg/dia ton/dia

2020 108051 453814 454

2021 110968 466067 466

2022 113964 478651 479

2023 117041 491574 492

2024 120202 504847 505

2025 123447 518478 518

2026 126780 532476 532

2027 130203 546853 547

2028 133719 561618 562

2029 137329 576782 577

2030 141037 592355 592

2031 144845 608349 608

2032 148756 624774 625

Tabela 1: Produção de resíduos/ por habitantes



• CONAMA 404/08   20 toneladas de RSU/dia.

aumento de resíduos pela  população flutuante

• Os cálculos usados para estimar a geração de resíduos ao longo do 

tempo ilustram o crescimento populacional de 2,7 % ao ano X  4,2 kg/dia/ 

hab;

• A média de resíduos sólidos da  pop brasileira- 1 quilo e 100g, 

resultando numa produção de 88,7 ton/dia.

• A delimitação da Área de Influência Direta foi delimitada como 1 km;



• “não existe APP - Área de Preservação Permanente na área de influência 

direta do empreendimento”

• Entretanto, foi observado na visita de campo que a área do aterro encontra-

se margeada por um fundo de vale  que é caracterizado por brejos que 

drenam a água para um corpo hídrico próximo. 

• Deve-se observar ainda, que não há condições de expansão do aterro para 

atender outros municípios, como concluído no projeto.



Fig 5: Área da implantação do 
aterro Tudesco, 2009

Fig 6: Corpo hídrico no vale 
brejoso

Quintanilha, 2009



ConsideraConsideraçções finaisões finais

•Conflito entre a legislação estadual e norma federal  - necessidade de 
discussão entre as duas esferas;

•Consideração dos fatores logísticos para a participação de São João 
da Barra no consórcio;

•Verificar a magnitude dos impactos do empreendimento sob a ótica da 
bacia hidrográfica a qual está localizado.

•Sugere-se a elaboração do EIA/RIMA para o empreendimento.
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