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Licenciamento de 

atividades de 

impacto local - 

RSU  



LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 

ÁREAS DE TRIAGEM, 

TRANSBORDO E 

COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS - RSU 
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Resolução CONSEMA n° 372/2018 e 

alteração Resolução CONSEMA n° 

408/2019 
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Legislação 
 ABNT NBR 10004-2004 - Classificação de Resíduos Sólidos; 

 ABNT NBR 11174-1990 NB 1264 - Armazenamento de resíduos 

classes II - Não inertes e III – inertes; 

 ABNT NBR 12235-1992 - Armazenamento de resíduos sólidos 

perigosos; 

 Lei Federal nº 12.305/10 - Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Decreto Federal nº 7404/10 - Regulamenta a Lei nº 12.305/0, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 Lei Federal nº 12.725/12 - Dispõe sobre o controle da fauna nas 

imediações de aeródromos; 

4 



Legislação 

 Lei Estadual nº 9.921/93 - Dispõe sobre a gestão dos resíduos 

sólidos, nos termos do artigo 247, parágrafo 3º da Constituição do 

Estado e dá outras providências; 

 Decreto Estadual nº 38.356/98 - Aprova o Regulamento da Lei 

n°9.921, de 27 de julho de 1993, que dispõe sobre a gestão dos 

resíduos sólidos no Estado do Rio Grande do Sul; 

 Lei Estadual n° 15434/2020 - Institui o Código Estadual do Meio 

Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, Capítulo XII; 
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Legislação 

 Diretriz Técnica FEPAM n° 06/21 – Diretriz Técnica para as 

atividades de triagem e transbordo de resíduos sólidos urbanos; 

 

 Diretriz Técnica FEPAM n° 07/21 – Diretriz Técnica para atividades 

de compostagem de resíduos sólidos urbanos. 
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Diretrizes para o licenciamento 
 A área do empreendimento deve ser dotada de portão e cercamento no 

perímetro do empreendimento, de forma a impedir o acesso de pessoas 

estranhas e animais; 

 Deverá ser implantado anteparo para proteção quanto aos aspectos 

relativos à vizinhança, ventos predominantes e estética como, por exemplo, 

cortinamento vegetal no perímetro do empreendimento; 

 Deverá ser implantada sinalização na entrada que identifique o 

empreendimento. 

 Deverão controlar a geração e emissão de substâncias odoríferas na 

atmosfera, provenientes de suas atividades, de forma que estes não sejam 

perceptíveis fora dos limites da propriedade do empreendimento. 

 Deverão possuir sistema de controle de vetores (ratos, moscas, baratas, 

entre outros), bem como manter atualizado o Plano de controle de fauna 

sinantrópica nociva. 
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Legislação - Compostagem 
 Instrução Normativa nº 25/2009 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento - compostos produzidos a partir de fração 

orgânica de resíduos sólidos domiciliares; 

 Instrução Normativa nº 27/2006 do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, Anexo V - limites máximos de 

contaminantes admitidos em fertilizantes orgânicos; 

 Decreto Federal nº 4954/2004 - regulamenta a Lei Federal nº 

6894/1980, e atos normativos complementares federais e estaduais 

em vigência – para utilização do composto como uso agrícola; 

 CONAMA 481/2017 - Estabelece critérios e procedimentos para 

garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de 

compostagem de resíduos  orgânicos. 
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Compostagem 
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 Somente os resíduos orgânicos podem ser destinados para o processo de 

compostagem. Para tal, os resíduos orgânicos devem ser separados na 

Central de Triagem, interna ou externa ao empreendimento, ou o município 

pode implantar coleta seletiva de orgânicos; 

 O composto não poderá ser comercializado sem autorização do MAPA; 

 O composto, mesmo que não seja comercializado, deve atender aos 

parâmetros de qualidade do MAPA; 

 Caso o composto exceda os limites máximos de contaminantes admitidos, à 

exceção das substâncias inorgânicas, poderão ser reprocessados para que 

se adequem aos requisitos mínimos exigidos; 

 Quando não for possível o reprocessamento, os lotes deverão ser 

encaminhados para destinação final ambientalmente adequada. 

 



Compostagem 
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 Compostagem: Processo de decomposição biológica da fração orgânica 

biodegradável dos resíduos, efetuado por uma população diversificada de 

organismos, em condições controladas de aerobiose e demais parâmetros, 

desenvolvido em duas etapas distintas: uma de degradação ativa (termofilica - 

bioestabilização) e outra de maturação (mesofilica - estabilização). 

 

 Usina de Compostagem: Instalação de processamento de resíduos orgânicos, por 

meio do processo de compostagem, incluindo os locais de recepção e 

armazenamento temporário dos resíduos in natura ou provenientes de outras 

unidades de tratamento de resíduos e dos rejeitos, do processo de compostagem 

em si, e ainda as instalações de apoio e armazenamento do composto produzido. 



Compostagem 
Instalação dotada de pátio de compostagem e conjunto de 

equipamento eletromecânico destinado a promover e/ou auxiliar o 

tratamento das frações orgânicas dos resíduos sólidos domiciliares. 
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Compostagem 
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 O processo de compostagem deve ser conduzido por técnicas de 

controle de umidade, temperatura e aeração; 

 A operação deverá controlar a relação C/N (carbono/nitrogênio); 

 Deverá atender o período de tempo e temperatura para 

higienização: 



Classificação e Seleção 

 São aquelas unidades que recebem os resíduos oriundos da coleta 

seletiva domiciliar, nela incluem-se: 

 resíduos recicláveis (papel, papelão, plástico, etc.) 

 resíduos volumosos (sofá, geladeira, fogão, etc.) 

 sucatas 

 ferro-velho 

 resíduos perigosos (lâmpadas fluorescentes, eletrônicos, etc.) e 

neste caso, sem manipulação (desmanche) dos resíduos 
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Central de triagem 
São aquelas unidades que recebem os resíduos oriundos da coleta 

regular, nela incluem-se os resíduos orgânicos. 
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Estação de transbordo 
Local licenciado para o recebimento de resíduos sólidos urbanos 

visando a consolidação de cargas para envio a destinação final. 
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Central de recebimento de 

resíduos de poda 
Local destinado exclusivamente aos resíduos de poda de árvores e 

capina com fins para reaproveitamento e compostagem. 
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Classificação e Seleção, Centrais de 

Triagem e Estações de Transbordo 

 Os empreendimentos de triagem e transbordo de resíduos sólidos 

urbanos deverão possuir sistema de controle de vetores (ratos, 

moscas, baratas, entre outros), bem como manter atualizado o 

Plano de controle de fauna sinantrópica nociva; 

 O dimensionamento das áreas deve ser compatível com a 

quantidade de resíduos a ser recebida no empreendimento e tempo 

de permanência; 

 Deve conter piso impermeabilizado com canaletas para drenagem 

de chorume em todo entorno, com local para armazenamento; 

 Deverá possuir cobertura de forma a impedir o contato das águas 

pluviais com os resíduos; 
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Classificação e Seleção, Centrais de 

Triagem e Estações de Transbordo 
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Portaria FEPAM n° 87/2018 
Aprova o Sistema de Manifesto de Transporte de Resíduos – Sistema  

MTR Online e dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização do  

Sistema no Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. 

 

Art. 10 - Os geradores, os transportadores e os destinadores ficam 

obrigados a declarar à FEPAM, trimestralmente, no Sistema MTR 

Online, toda a movimentação de resíduos sólidos (geração, transporte, 

recebimento e destinação). 

 

§ 3° A obrigatoriedade de envio à FEPAM das Declarações de 

Movimentação de Resíduos Sólidos Urbanos – DMRSU/G e 

DMRSU/D se aplicam, respectivamente, às prefeituras municipais e 

aos destinadores finais que recebem os resíduos sólidos urbanos.  
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Portaria FEPAM n° 89/2016 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de autorização para o transporte de 

resíduos para dentro ou fora dos  

limites geográficos do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Art. 1º Institui a obrigatoriedade de autorização prévia da FEPAM para o 

transporte de resíduos classifi cados, conforme a norma técnica 

ABNT/NBR 10004:2004, como perigosos – Classe I e como não 

perigosos – Classe II-A, bem como qualquer tipo de efluente líquido, 

incluindo esgoto doméstico e chorume, oriundo de aterros de resíduos 

sólidos e os resíduos sólidos urbanos, quando o transporte ocorrer para 

dentro ou fora dos limites geográficos do Estado do Rio Grande do Sul.  
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Divisão de Resíduos Sólidos e Áreas Contaminadas 

Telefone: (51) 3288.9522 

                 (51) 3288.9474 

residuos@fepam.rs.gov.br 
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Obrigado! 


