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RESUMO 

Na tentativa de melhorar a gestão de resíduos sólidos nos municípios componentes da Região 

Metropolitana do Recife (RMR), um grande número de planos, programas, projetos e outros 

documentos técnicos foram gerados por diferentes órgãos ao longo dos últimos 30 anos. 

Surpreende o fato de que nenhum desses documentos gerados ter sido implantado. Hoje, a 

RMR apresenta um quadro crítico, no que diz respeito à referida gestão, com pouca ou nula 

evolução nos últimos anos, sobretudo no que diz respeito ao tratamento e disposição final dos 

rejeitos sólidos. Assim, o trabalho aqui apresentado tem como objetivo principal auxiliar na 

proposição de mecanismos de planejamento para o tratamento e disposição final de resíduos 

sólidos na RMR, partindo de um dos fundamentos básicos que norteiam a gestão: analisar 

integralmente o problema ao longo de um período de tempo. A reconstituição do histórico de 

dificuldades e conflitos do planejamento efetuado no passado, bem como a análise da 

evolução da gestão de resíduos sólidos até a situação atual na RMR, objetivou detectar as 

oportunidades de melhoria que deveriam ser incorporadas às proposições. Com base nas 

informações coletadas, dois cenários tecnicamente possíveis foram criados e analisados. O 

primeiro incorporou a iniciativa privada na gestão e o segundo consistiu na gestão de resíduos 

sólidos exercida somente pelo poder público. Ambos os cenários baseiam-se na formação de 

consórcios. As duas alternativas foram analisadas em termos da sua viabilidade técnica, 

ambiental, temporal e principalmente econômica, com levantamento dos custos de 

implantação e operação ao longo de 20 anos. Os resultados obtidos dizem respeito aos 

benefícios do sistema de consórcios em termos econômicos e ambientais, fornecendo ordens 

de grandeza dos investimentos iniciais e operacionais requeridos na RMR e sua distribuição 

por municípios. Apesar do cenário que incorporou a iniciativa privada ter se apresentado 

quase duas vezes mais caro que o outro, pôde-se observar que a incorporação da iniciativa 

privada na gestão de resíduos sólidos pode ser uma alternativa economicamente viável, desde 

que seja determinado um sistema tarifário de acordo com a massa tratada. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Gerenciamento e Gestão de Resíduos Sólidos. Tratamento 

de Resíduos Sólidos. Disposição final. Região Metropolitana do Recife. 
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ABSTRACT 

A great number of plans, programs and projects was developed for increase solid waste 

management in Metropolitan Region of Recife (MRR), in the last 30 years. However, 

surprisingly, no plan, program or project was implemented. Currently, RMR presents a 

critical overview of solid waste management, with no evolution in the last years. Thus, the 

main objective of this work is to propose planning mechanisms for MRR’s solid waste 

management, by analyzing the difficulties along time. The reconstitution of planning conflicts 

and past difficulties, as well as, solid waste management evolution assessment aimed to detect 

the main opportunities that should be added to proposals. Collected information allowed 

building two possible scenarios. The first scenario considered private enterprises in solid 

waste management. The second scenario consisted of only Municipalities performing the 

solid waste management. Both scenarios considered partnership among the Municipalities. 

The two scenarios were analyzed in a technical, environmental and economical way, on a 

lifetime of 20 years. Even the scenario that incorporates private enterprises in solid waste 

management was almost the double price of the other, the results showed that consideration of 

private enterprise in solid waste management could be feasible, once taxiing is in accordance 

to the quantity of treated solid waste. 

 

Keywords: Solid waste management. Solid Waste Treatment. Solid Waste Disposal. 

Metropolitan Region of Recife. 
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1. CAPÍTULO 1 

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

1.1. Introdução 

Desde que o homem passou a viver em sociedade, começou-se a sentir o problema do 

acúmulo de dejetos, em condições inadequadas. As primeiras formas de disposição desses 

dejetos eram em áreas próximas às residências. Quando se associou essa prática com 

insalubridade, passou-se a resolver o problema visando somente o seu afastamento dos locais 

produtores. Como conseqüência dessa prática, advém a disposição a céu aberto em terrenos 

baldios e áreas despovoadas, o lançamento em rios, lagoas, pântanos, encostas e, até mesmo, 

no mar. 

A industrialização, o crescimento desenfreado e sem planejamento das grandes cidades 

brasileiras e suas regiões metropolitanas teve como conseqüência diversos problemas 

relacionados ao aumento na produção de resíduos. Problemas tais como ineficiência dos 

sistemas de coleta, escassez de áreas para disposição, entre outros, ocasionaram poluição e 

fizeram com que não mais se pudesse esconder as conseqüências da falta de uma gestão 

adequada dos resíduos sólidos. 

A Revolução Industrial trouxe consigo a produção em larga escala, com a utilização de 

embalagens, mudança nos hábitos de consumo e o conseqüente aumento da geração de 

resíduos. Em conseqüência, os problemas com a coleta e disposição dos resíduos sólidos 

começaram a ser levados a sério pelos gestores municipais, pressionados pela sociedade, 

informada através da revolução também nos meios de comunicação. 

No Brasil, os primeiros registros de sistematização dos serviços de limpeza urbana, datam de 

1880, com a contratação da “limpeza e irrigação” da cidade de São Sebastião (RJ). Desde 

então, estes serviços vêm alternando momentos bons e ruins, variando de cidade a cidade no 

Brasil (IBAM, 2001). Pode-se explicar tal disparidade e inconstância no atendimento porque, 

ao contrário dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde as 

instalações físicas dão permanência aos serviços, os sistemas de limpeza urbana são 

constituídos, em sua maior parte, por serviços, os quais dependem das administrações 

municipais que são bastante frágeis, devido às mudanças administrativas que periodicamente 
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ocorrem. 

Uma constatação desta falta de gestão e de políticas definidas, reside no fato de que as 13 

maiores cidades brasileiras geram 32% do total dos resíduos coletados que, na maioria dos 

casos, são dispostos de maneira inadequada. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada pelo IBGE, no 

ano de 2000, as formas de destinação final dos resíduos sólidos, no Brasil, evoluíram 

positivamente, conforme visto na Figura 1.1 e na Figura 1.2. A forma de disposição em aterro 

sanitário aumentou de 10% para 47%, enquanto que a disposição em lixões diminuiu de 77% 

para 31%. No entanto, é importante analisar esses dados, criteriosamente, por duas razões. A 

primeira é que a própria PNSB alerta que alguns informantes (prefeituras) podem ter sido 

demasiadamente otimistas, de modo a evitar a exposição de deficiências no sistema. A 

segunda é que, em muito pouco tempo, um aterro sanitário que vem operando 

adequadamente, pode se converter em um lixão, bastando a simples ocorrência de algum 

problema operacional. 

Para que se tenha uma idéia, no ano de 2004, havia 04 (quatro) aterros sanitários, em 

operação, licenciados pela Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH), 

órgão ambiental estadual de Pernambuco. No ano seguinte, dois desses aterros já tinham se 

transformado em lixões, embora novos aterros sanitários tivessem sido instalados. Dessa 

maneira, o quadro apresentado, quando da última PNSB pode estar bastante distinto, tanto 

para uma situação melhor, quanto para uma situação pior. 

77%

13%
10%

Lixão Aterro controlado Aterro sanitário
 

31%

22%

7%

Lixão Aterro controlado Aterro sanitário
 

Figura 1.1. Disposição final de resíduos 
sólidos urbanos no Brasil em 1991 (Fonte: 
IBGE, 1991) 

Figura 1.2. Disposição final de resíduos 
sólidos urbanos no Brasil em 2000 (Fonte: 
IBGE, 2000) 

Também não é a falta de consciência e conhecimento sobre o tema, uma das razões para o 

quadro desalentador apresentado pela gestão de resíduos sólidos no Brasil. Impressiona saber 
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que, já na década de 60, considerava-se o lixo um problema de engenharia sanitária. Prova 

disso são as recomendações elencadas por OLIVEIRA (1967), apresentadas em um seminário, 

realizado na Universidade de São Paulo, no ano de 1965, as quais mostravam que, desde 

aquela época, já se conheciam não somente os problemas representados pela má gestão dos 

resíduos sólidos, como também já se conheciam as mínimas possíveis soluções, de curto 

prazo, para esses problemas. Ainda assim, no momento atual, a maioria dos gestores 

municipais tratam o problema de forma incipiente e pouco profissional. De acordo com 

ALENCAR (1995), os serviços de limpeza pública municipais sempre tiveram como maiores 

preocupações remover, coletar e transportar, na forma possível, os resíduos sólidos 

produzidos nas cidades e destiná-los a sítios afastados dos centros urbanos, na melhor das 

hipóteses, sem grandes preocupações com os impactos, sobretudo sociais, sanitários e 

ambientais, decorrentes desse procedimento. 

Como conseqüência da falta de políticas corretas e as deficiências na gestão dos resíduos, 

expostas acima, têm-se um panorama de insuficiência e estancamento na questão da gestão 

adequada dos resíduos sólidos, praticamente em todos os municípios brasileiros. 

No histórico da gestão de resíduos sólidos da Região Metropolitana do Recife, pode ser 

observada uma dicotomia entre as várias propostas teóricas, efetuadas ao longo dos últimos 

anos, e os modestos avanços realmente verificados no campo real. 

Identificar as possíveis falhas no processo é de crucial importância para que se possa propor 

um modelo de gestão realmente exeqüível e concordante com as necessidades dos municípios 

da RMR. 

Nesse sentido, este trabalho tem como um dos objetivos propor mecanismos de planejamento 

futuro para a gestão de resíduos sólidos, utilizando como fundamentos os princípios que 

norteiam a própria gestão de resíduos sólidos, bem como a reconstituição do histórico de 

dificuldades e conflitos referentes a esta gestão, que certamente tem grande interferência na 

modesta evolução, exibida pelos municípios metropolitanos de Pernambuco.  

São hipóteses a serem verificadas por meio do estudo, os seguintes pressupostos: 

 O tratamento e a de resíduos sólidos, compartilhada entre vários municípios da RMR, é a 
forma mais econômica e de menores impactos ambientais e; 

 A trajetória da gestão dos resíduos sólidos é condicionada a fatores econômicos, sócio-
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culturais e políticos. 

1.2. Objetivos 

 Realizar uma síntese dos principais modelos de gestão de resíduos sólidos e tecnologias de 

tratamento e disposição final; 

 Realizar uma reconstituição histórica da trajetória da gestão de resíduos sólidos na RMR; 

 Avaliar a situação atual na RMR, em termos de gestão de resíduos sólidos; 

 Propor mecanismos de planejamento para auxiliar a gestão de resíduos sólidos na RMR, 

no que concerne ao tratamento e à disposição final. 
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2. CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

Uma primeira dificuldade, identificada ainda na etapa de proposta de tese, e que tem que ser 

transposta através da definição de um arranjo metodológico adequado é o enquadramento do 

trabalho dentro das linhas de pesquisa convencionais, normalmente utilizadas na área técnico-

experimental. Observa-se que a gestão de resíduos sólidos em seu contexto integrado, embora 

envolvendo diversos componentes essencialmente técnicos e tecnológicos, como os 

equipamentos aterros sanitários, unidades de transbordo, triagem e compostagem, tipos de 

tratamento, entre outros, é um campo de ação que se enquadra certamente na dimensão do 

planejamento, com uma forte componente da variável econômica, social e política. 

Da mesma forma, como o tema transcende a área técnica, a metodologia a ser adotada na tese 

também difere dos procedimentos técnicos convencionais. De fato, poder-se-ia considerar que 

o primeiro passo ou resultado importante da tese seria o aprimoramento de uma metodologia 

própria. Para tanto, propõe-se a utilização de uma linha de raciocínio aplicável a estudos que 

envolvem, essencialmente, a gestão de resíduos sólidos, baseando-se na definição de três 

instâncias de análise, a saber: 

2.1. Fase: Levantamento preliminar de dados 

É uma fase preliminar de levantamento de dados e complementação do marco teórico que 

subsidiará as etapas posteriores de análise e cumprimento dos objetivos propostos. As ações 

que serão desenvolvidas, nesta fase, são as seguintes: 

 Complementação do marco teórico: 

o Definição de um modelo de gestão a ser adotado como parâmetro para o 

desenvolvimento e análises realizadas nesta Tese; 

o Levantamento dos modelos de gestão de resíduos sólidos existentes; 

o Levantamento dos métodos para criação de cenários futuros existentes; 

o Levantamento das metodologias utilizadas para avaliação de gestão, específicas ou 

adaptáveis ao tema de resíduos sólidos; 
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o Levantamento e análise da legislação estadual e municipal referentes à gestão de 

resíduos sólidos, nos municípios da RMR, para subsidiar a criação ou 

aperfeiçoamento de mecanismos de planejamento para a gestão de resíduos sólidos 

urbanos na RMR; 

o Levantamento de notícias relevantes, em jornais e periódicos, que possam 

subsidiar a elaboração de uma reconstituição histórica da trajetória da gestão dos 

resíduos sólidos na RMR. 

 Estudo dos planos existentes na RMR, os quais serão analisados através de: 

o Aplicação de indicadores de gestão, previamente definidos, segundo metodologias 

estudadas e analisadas; 

o Entrevistas com pessoas que participaram da elaboração de documentos, estudos, 

planos e projetos, referentes à gestão de resíduos sólidos, na RMR, para identificar 

e avaliar as razões que levaram a não implantação dos mesmos. De acordo com a 

Resolução Nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, o projeto de tese foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, da UFPE, 

o qual aprovou o processo de realização das entrevistas, conforme documento 

contido no ANEXO A. 

 

2.2. Fase: Análise da evolução da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos na RMR 

Considerando a implementação do plano “Aproveitamento do Lixo na Cidade do Recife”, 

como o primeiro documento de planejamento que ponderou alguns dos atuais princípios da 

gestão de resíduos sólidos, a análise da evolução da gestão de resíduos sólidos, realizada neste 

trabalho, inicia-se a partir do ano de 1962, ano da elaboração do referido documento. Para 

levar a cabo a análise, foi necessária a formulação de um modelo de gestão, bastante 

simplificado, onde foram considerados alguns elementos de entrada para se realizar a gestão 

de forma adequada (planejamento, recursos, capacitação, tecnologia, regulação, etc.), 

objetivando ter como elementos de saída simplesmente a prestação adequada dos serviços de 

limpeza urbana ao cidadão e a proteção ao meio ambiente. Com a formulação do referido 

modelo, cada elemento de entrada foi analisado, com base nas informações históricas do 
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Capítulo 5, e as principais dificuldades foram observadas a fim de serem consideradas na 

elaboração das proposições para o tratamento e destino final dos resíduos sólidos urbanos da 

RMR. 

2.3. Fase: Análise das conseqüências e perspectivas futuras 

As conseqüências e perspectivas futuras são definidas por meio da criação de cenários, 

conforme metodologia definida, a partir do levantamento de dados supracitado. Os cenários 

foram criados com base nos cenários possíveis de concretização que estão se delineando na 

atualidade. A posterior análise dos cenários foi realizada considerando questões econômicas, 

ambientais, sociais, políticas e técnicas. 

As perspectivas futuras serão apresentadas na forma de proposições de planejamento e 

controle para o tratamento e a disposição final. 
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3. CAPÍTULO 3 

CAPÍTULO 3 - RESÍDUOS SÓLIDOS: CONCEITOS, DEFINIÇÕES E NOVAS 

ATITUDES 

Periodicamente, a sociedade vivencia crises por conseqüência da produção de resíduos sólidos 

(STESSEL, 1996). 

Nos primórdios, quando o homem ainda era um ser nômade, os resíduos por ele produzidos 

resumiam-se tão somente aos restos de comidas e seus excrementos, o que era perfeitamente 

absorvido pela natureza, quando o mesmo abandonava o local. 

Com o desenvolvimento e a civilização, o homem passou a produzir ferramentas, cultivar 

alimentos, criar animais e construir moradias para sua fixação. A produção de resíduos foi 

aumentando, mas ainda não se havia convertido em um grande problema, uma vez que as 

quantidades ainda eram pequenas e o problema era resolvido com o simples afastamento dos 

mesmos dos locais produtores. 

De acordo com Stessel (1996), registros de locais centrais para disposição de resíduos, 

anterior ao período medieval, foram encontrados por arqueólogos. 

Também com base em observações arqueológicas, é possível afirmar que na pré-história já se 

queimava lixo em locais pré-determinados, supostamente para eliminar o mau cheiro dos 

resíduos basicamente orgânicos (HÖSEL, 1990, apud EIGENHEER, 2003). 

No Brasil, a situação não foi muito diferente. Como registro de épocas pré-históricas são 

encontrados sambaquis, que nada mais são do que monumentais montes de lixo resultantes da 

ocupação do litoral (BARCIOTTE, 1994). 

O crescimento da população e o advento da Revolução Industrial trouxeram consigo a 

produção em larga escala, com a utilização de embalagens, mudança nos hábitos de consumo 

e o conseqüente aumento da geração de resíduos. No entanto, esse fato não teve muita 

repercussão, uma vez que o mais importante era o desenvolvimento, independentemente das 

suas conseqüências. 

O aumento da produção de bens, aliada ao consumo sem limites, características do regime 

capitalista de economia de mercado, adotado na maioria das nações desenvolvidas, traz como 
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maior conseqüência o desperdício e conseqüente aumento da geração de resíduos sólidos. 

Entretanto, o principal efeito da Revolução Industrial, na produção de resíduos sólidos, foi a 

minimização dos custos de produção. Os custos com a obtenção de matérias-primas e 

produção de bens finais ficaram tão baixos, que muitos itens tornaram-se descartáveis, 

aumentando, cada vez mais a quantidade de resíduos produzidos. 

O problema da geração de resíduos sólidos aumenta de proporção, à medida que cada vez 

mais novos produtos e substâncias vão sendo desenvolvidos. Até a metade do século passado, 

os resíduos sólidos eram compostos praticamente por matéria orgânica. Atualmente, com o 

avanço das tecnologias de produção, a composição dos resíduos tornou-se muito mais variada 

e complexa. A quantidade de descartáveis, plásticos, isopores, pilhas, baterias, lâmpadas, 

embalagens de tintas, produtos perigosos, entre outros, exige com urgência a gestão adequada 

desses materiais. 

Saúde e segurança têm sido, ao longo da História, as maiores preocupações acerca da gestão 

de resíduos sólidos. Hoje, uma nova variável se incorpora a este leque de preocupações, a 

sociedade demanda mais; além de ser segura, a gestão de resíduos sólidos deve ser 

sustentável. Ou, conforme McDougall et al (2001), a gestão de resíduos sólidos tem que ser: 

economicamente viável, socialmente aceitável e ambientalmente efetiva. 

3.1. Conceitos 

Refletindo-se sobre o significado, atualmente concedido à expressão “resíduo sólido”, 

observa-se que se enquadra nessa definição tudo aquilo que não serve mais ao gerador, 

embora etimologicamente o significado não seja este. Essa é uma qualificação simplória e até 

mesmo comodista, uma vez que se não serve ao gerador, não serve mais para nada nem para 

ninguém; como se o ciclo de vida de um produto terminasse quando ele deixa de ter utilidade 

para quem o adquiriu. Também se pode dizer que essa é uma acepção altruísta: é tão inútil 

que se não serve ao gerador, tampouco poderia servir a alguém; portanto, que se descarte. 

Entretanto, os materiais classificados como resíduos sólidos, conhecidos ordinariamente como 

lixo, não devem ser confundidos com rejeitos e, portanto, não devem ser desprezados. 

Essa falta de consciência reflete a pouca importância dada aos materiais classificados como 

resíduos sólidos, uma vez que essas acepções não são verdadeiras; são paradigmas 

equivocados que precisam ser superados. 
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No que concerne à etimologia da palavra resíduo, Houaiss e Salles (2001) têm a seguinte 

definição: 

resíduo é aquilo que resta, que remanesce; ou produto parcial 

e, ainda, qualquer substância que sobra de uma operação 

industrial e que ainda pode ser aproveitada industrialmente.  

Nota-se, a partir desta definição, que a própria palavra pode indicar que a maior parte daquilo 

que é classificado como resíduo, não necessariamente é inútil e, portanto, não só pode, como 

deve voltar à cadeia produtiva. Verifica-se aí que há um analogismo entre resíduo e rejeito, 

esse último sim, inservível. 

Pode-se até mesmo concluir que a utilização da palavra resíduo, ou da expressão “resíduo 

sólido” para denominar este conjunto de materiais que devem ser reinseridos na cadeia 

produtiva, está etimologicamente correta. No entanto, ainda assim persiste o equívoco de 

compreensão entre resíduo e rejeito. 

Importante também é a observação de que aquilo que costuma se chamar resíduo sólido, 

líquido ou gasoso, simplesmente é matéria (ou massa). A forma com que essa matéria é 

apreciada é que vem dando a ela significados antropogênicos diferentes, isto é, matéria-prima, 

produto, resíduo ou até mesmo rejeito. Caso esses significados atribuídos pelo homem fossem 

cientificamente verdadeiros, haveria uma clara violação à lei da conservação da massa1. De 

acordo com a lei da conservação da massa, não se cria nem se extingue massa (ou matéria), é 

possível sim transformá-la. Assim, todos os produtos úteis são estados transformados da 

matéria, assim como os resíduos e rejeitos da mesma forma o são. 

Braga et al. (2005) relaciona a lei da conservação de massa à poluição ambiental da seguinte 

maneira: 

A lei da conservação de massa explica também um dos grandes 

problemas com o qual nos defrontamos atualmente: a poluição 

ambiental, compreendendo água, solo e ar. O fato de não ser 

                                                 
 
1 A massa total dos componentes em uma reação química é invariável, sempre se conserva, qualquer que seja a 

reação química realizada. A Lei da Conservação da Massa ou Matéria foi enunciada pelo Químico francês 

Lavoisier e, portanto, também é conhecida como Lei de Lavoisier. 
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possível consumir a matéria até sua aniquilação implica a 

geração de resíduos em todas as atividades dos seres vivos, 

resíduos esses indesejávies a quem os eliminou, mas que podem 

ser reincorporados ao meio, para serem posteriormente 

reutilizados. 

O meio ambiente é capaz de absorver, reincorporar e reciclar a matéria, nas suas diversas 

formas, por meio dos ciclos biogeoquímicos2, sem que haja transtornos, desde que observada 

a sua capacidade de reciclagem natural. 

Com a mudança de padrões de produção e de consumo, verificados desde a Revolução 

Industrial, o meio ambiente não está sendo capaz de absorver nem reciclar os diversos 

materiais poluentes sintéticos e persistentes, lançados pelos diversos setores produtivos. Dessa 

maneira, é mister que haja uma compreensão definitiva de que os subprodutos das atividades 

humanas, os resíduos, são matérias e que cabe ao homem apreciá-las de outra maneira, a fim 

de que se possa dar-lhe o tratamento adequado que é diferente da inutilização. 

3.2. Aspectos técnicos 

Tecnicamente, resíduo sólido tem um conceito mais detalhado e abrangente. No Brasil, a 

definição técnica oficialmente utilizada para a expressão “resíduo sólido” se encontra na 

Norma Brasileira de Referência – NBR Nº 10.004/2004, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, a qual conceitua resíduos sólidos como sendo  

os resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficando 

incluídos nesta definição também os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, 

                                                 
 
2 A biogeoquímica é o estudo da troca de materiais entre os componentes vivos e não-vivos da biosfera (ODUM, 

1988). 
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ou exijam para isso soluções técnica e economicamente 

inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

A USEPA – United States Environmental Protection Agency define os resíduos sólidos como: 

materiais não líquidos, não solúveis que vão desde o lixo 

doméstico aos dejetos industriais que contêm substâncias 

complexas e algumas vezes perigosas. Incluem-se nesta 

definição também os lodos de esgotos, resíduos agrícolas, de 

demolição e mineração e mais os líquidos e gases em cilindros. 

Dessa forma, tanto na norma brasileira quanto na americana, observa-se que o número de 

materiais classificados como resíduos sólidos é ainda maior, englobando até mesmo materiais 

em estado líquido e gasoso. Tecnicamente, portanto, os resíduos sólidos são um conjunto de 

materiais que pode compreender absolutamente tudo. Não sem razão, Stessel (1996) afirma 

que os resíduos sólidos são os materiais mais complexos que se tem notícia. 

Também é importante notar que ambas as normas, em nenhum momento, mencionam sobre a 

possibilidade dos resíduos sólidos serem reaproveitados. Resta a dúvida se ditas normas 

consideram os resíduos como rejeitos. 

Sendo algo tão complexo, a manutenção da forma equivocada de entendimento do que é 

“resíduo sólido”, aliada à crescente demanda por recursos naturais para produção e o 

crescente consumo de produtos têm como conseqüência direta a maior produção de resíduos 

sólidos, entendidos como rejeitos. Rejeitos esses que na maioria dos casos são potenciais 

recursos. 

3.2.1. Classificação dos resíduos sólidos 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas maneiras: 

 De acordo com o uso original: resíduos de embalagem, restos de comida, etc; 

 De acordo com o material: papel, vidro, plástico, etc; 

 De acordo com as propriedades físicas: combustível, compostável, reciclável, etc; 

 De acordo com a origem: residencial, comercial, industrial, agrícola, hospitalar, 
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portuários e aeroportuários, etc; 

 De acordo com o nível de segurança: perigoso e não-perigoso. 

No Brasil, para efeito de padronização, a NBR 10.004 da ABNT, em sua última revisão, 

realizada em 2004, reclassificou os resíduos sólidos da seguinte maneira: 

 Resíduos Classe I – Perigosos, aqueles que apresentam periculosidade ou alguma das 

seguintes características: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. 

 Resíduos Classe II – Não perigosos. Esta classificação ainda é subdividida em mais 

duas: 

o Classe IIA – Não inertes, aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos Classe I e nem Classe IIB. Podem ter propriedades tais como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

o Classe IIB – Inertes, quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa, segundo a ABNT NBR 10.007/2004, e submetidos a um 

contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura 

ambiente, conforme ABNT NBR 10.006/2004, não tiverem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de 

potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor.  

Como se pode observar, os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas formas. A 

classificação adotada deve estar de acordo com a finalidade do trabalho a ser desenvolvido 

com os mesmos. 

Para efeitos de classificação, os resíduos sólidos abordados nesta Tese referem-se aos de 

origem residencial e pública, classe IIA, de acordo com a NBR 10.004/2004 da ABNT, em 

estado sólido e não perigosos. 

3.3. Economia x Ecologia: produção, consumo e resíduos sólidos. 

Do ponto de vista econômico, o resíduo sólido é uma variável importante a ser considerada, 

uma vez que, até mesmo quando disposto no meio ambiente, com ou sem tratamento, a ação 
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envolve custos financeiros e/ou ambientais. Os custos financeiros englobam, no mínimo a 

desvalorização dos terrenos, considerando-se a disposição inadequada de resíduos, por meio 

de lixão. A partir do momento em que se agregam os valores para a implantação e operação 

adequada em aterros sanitários, os custos são aumentados sobremaneira. 

Quando os resíduos sólidos são dispostos no meio ambiente, pode-se dizer que houve um 

retorno dos mesmos ao local de origem. Dessa forma, se poderia dizer que estes materiais 

desprezados, quando utilizados como matéria-prima, deveriam ter valor aproximado àquele 

dado aos recursos que o originaram, a matéria-prima virgem. No entanto, o que ocorre é que a 

matéria-prima originária do lixo tem valor inferior à virgem. 

Apesar de todas as campanhas, o mercado para produtos reciclados sempre foi problemático. 

Tanto na Alemanha quanto no Brasil, ainda há preconceito em relação a bens fabricados com 

material reciclado. Algumas firmas chegam a esconder o fato de utilizar para seus produtos 

embalagens recicladas, muito embora inexista para tanto qualquer razão de ordem técnica ou 

higiênica (EIGENHEER, 2003). 

Essa pouca valorização deve-se também ao fato de que não se investe em desenvolvimento de 

tecnologias que possibilitem a transformação completa do resíduo em matéria-prima. As 

explicações sempre recaem em que os custos para o desenvolvimento dessas tecnologias são 

elevados. 

No entanto, a grande questão financeira é o confronto entre os custos envolvidos na retirada 

de matéria-prima da natureza e os custos para a recuperação de materiais considerados como 

resíduos. Seguramente, se todas as tecnologias desenvolvidas para a produção de materiais, a 

partir de matéria-prima retirada do meio natural, fossem também voltadas para a recuperação 

de matéria-prima proveniente dos resíduos sólidos e se houvesse uma sobretaxação para as 

matérias-primas virgens, a ponto de que os custos com a utilização de matéria-prima virgem 

superassem os custos com matéria-prima reciclada, grande parte dos problemas com a gestão 

de resíduos sólidos estaria resolvida, pois esta praticamente se resumiria à redução da geração 

e disposição final de rejeitos. 

3.3.1. Neoliberalismo, globalização e obsolescência programada. 

Embora o início do desenvolvimento industrial tenha quase três séculos, é somente nas duas 

últimas décadas do século XX que o volume físico da produção industrial no mundo cresceu 
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espetacularmente, considerando-se que na segunda metade do século XX foram empregados 

mais recursos naturais na produção de bens que em toda a história anterior da humanidade 

(WBCSD/PNUMA, 1998). 

Na década de 70, com a crise do modelo econômico do pós-guerra, que privilegiava a 

intervenção do Estado na economia, o mundo desenvolvido mergulhou em uma profunda 

recessão, com baixas taxas de crescimento e altos índices de inflação. A partir dessa década, 

os teóricos do Neoliberalismo pregavam que a intervenção do Estado na economia impedia o 

seu desenvolvimento. 

No Neoliberalismo, a idéia fundamental que norteia a prática da política econômica é a do 

Estado mínimo. O Estado mínimo significa tornar a intervenção estatal a mais restrita possível 

sobre a atividade econômica, que deve ser entregue ao mercado e regida por suas leis, num 

retorno atualizado e modificado à doutrina da mão invisível do liberal político-econômico 

Adam Smith3 (BASTOS, 2003). 

Do ponto de vista ambiental, a abordagem econômico-liberal de mercado aposta nas forças de 

auto-regulação do mercado, e parte do pressuposto de que pressão de concorrência, 

crescimento econômico e prosperidade levariam automaticamente ao uso racional dos 

recursos naturais, ao progresso tecnológico e a novas necessidades de consumo compatíveis 

com as exigências do meio ambiente (FREY, 2001). 

No entanto, os padrões de consumo impostos pelo mercado competitivo, disseminam a falsa 

impressão de os recursos naturais são ilimitados. Ainda, de acordo com Frey (2001), talvez 

seja exatamente essa valorização do consumismo e do economicismo4, inerente ao modelo 

                                                 
 
3 Adam Smith foi conhecido como fundador da economia liberal clássica. Sua principal obra foi “Uma 

investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações” (1776). Smith concluiu que todo sistema 

econômico em que existe a livre atividade dos indivíduos se desenvolveria de forma harmônica, de acordo com 

um modelo de crescimento contínuo da riqueza geral do país. Baseou-se para isso no fato de empresários e 

trabalhadores serem guiados pela mesma lei psicológica natural da busca do interesse próprio que impulsiona os 

primeiros a conseguirem o maior lucro possível e os últimos a oferecerem sua força de trabalho ao capitalista 

que remunere melhor; e por serem a oferta e a demanda dos produtos, da mesma forma que seus custos de 

produção, regulados espontaneamente pela “mão invisível” que estabelece a competição no mercado 

(ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA DO BRASIL, 2000). 
4 Economicismo é definido como a análise econômica que se desenvolveu e vem sendo praticada no âmbito das 



 16

neoliberal, que impede a formação da consciência ecológica, por sua vez necessária para que 

a demanda por produtos ecologicamente mais sustentáveis possa aumentar. 

No economicismo, os aspectos econômicos são supervalorizados em detrimento de outros tais 

como sociais, ambientais e políticos. 

Chiavenato e Sapiro (2003) definem a globalização como um processo fundamentado na 

abertura das economias nacionais para a livre circulação de produtos e capitais, e na 

regionalização das relações econômicas, por meio das grandes alianças comerciais, os 

chamados blocos econômicos. 

A distinção entre globalização e capitalismo é importante. No entanto, a concomitância entre 

os dois movimentos foi desgastante para o controle ambiental. No Brasil, a falta de 

investimentos no aparelhamento do Estado tais como realização de concursos, capacitação do 

“staff”, acarretaram na diminuição do seu poder regulador e fiscalizador. 

De acordo com Reinicke (1997), enquanto a globalização integra mercados, ela fragmenta 

políticas. A globalização atual implica a integração de dimensões transnacionais nas 

estratégias dos agentes econômicos individuais e das respectivas redes, baseadas na 

competitividade, dando origem a uma única economia integrada, moldada pelas redes de 

corporações e suas relações financeiras (REINICKE, 1997; ROMEIRO, 1999). 

A comunidade de estados nacionais se encontra envolvida num processo de liberalização, no 

qual seus estados membros agem como competidores na atração dessas corporações 

transnacionais. O resultado desse processo é uma erosão nas relações entre Estado e setor 

privado (ROMEIRO, 1999). 

O economicismo faz com que os estados da federação entrem em competição acirrada para 

receber os novos investimentos do mercado global, esquecendo de outras conseqüências do 

modelo de desenvolvimento escolhido: custos ambientais, sociais, entre outros. 

A competição entre os Estados por atrair essas corporações é justificada porque no cálculo do 

PIB5 e PNB6, indicadores que propiciam o conhecimento do valor da riqueza produzida pelo 

                                                                                                                                                         
 
instituições modernas e no contexto da crença histórica na tecnologia (NOGAARD, 1997, p. 105). 
5PIB - Produto Interno Bruto é o valor de mercado de todos os bens finais e serviços produzidos pelos residentes 
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país, em um determinado período, os produtos confeccionados com materiais reutilizados não 

podem ser contabilizados, uma vez que estes indicadores referem-se a produtos finais7 e não 

intermediários8, pois seria uma dupla contagem. Os materiais já foram contabilizados quando 

produzidos pela primeira vez. 

A busca de legitimação política, associada a índices positivos de crescimento do PIB, pode 

conduzir os tomadores de decisão na área pública a adotarem medidas “desenvolvimentistas” 

que impliquem em danos ambientais significativos (LIMA, 2000). 

Sobre a não consideração de custos ambientais no cálculo do PIB, Stephen Kanitz (2006) 

escreveu a seguinte crítica: 

Para medir o desempenho de um país, preferiu-se usar o 

conceito de Produto Interno Bruto, aquilo que se produziu 

durante o ano avaliado. Tanto faz se o produto dura um mês ou 

vinte anos para ser incluído no PIB. Tanto faz para um 

economista quantos meses duram sapatos, casas, imóveis, 

celulares, TVs, computadores, eletrodomésticos, carros, 

calçadas, estradas, pontes, prédios, vidros, tinta etc. que 

entram no cálculo do PIB. Riqueza, sob essa definição, é 

quanto uma geração gasta por ano, e não quanto se deixa de 

herança para a próxima geração. 

Se usássemos o conceito de Patrimônio Líquido Nacional9, 

saberíamos, por exemplo, que o país A, que fabrica produtos 

que duram cinco anos, é cinco vezes mais rico do que o país B, 

                                                                                                                                                         
 
de um país, em determinado período, inclusive os residentes estrangeiros (LACOMBE, 2004). 
6 PNB – Produto Nacional Bruto é o valor de mercado de todos os bens finais e serviços produzidos pelos 

residentes de um país, em determinado período, inclusive os residentes no exterior (LACOMBE, 2004). 
7 Produto final é o mesmo que bem de consumo final (LACOMBE, 2004). 
8 Produto intermediário é o produto, bem ou serviço que resulta de um processo produtivo e, ao mesmo tempo, é 

insumo para produção de outro produto, sendo transformado ao longo de novo processo produtivo (LACOMBE, 

2004). 
9 Patrimônio líquido é o valor líquido contábil de uma empresa obtido pela diferença entre os ativos totais e os 

exigíveis que estão nos registros contábeis (LACOMBE, 2004). 
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que fabrica produtos que duram somente um ano. Porém, para 

o FMI esses dois países são rigorosamente iguais. 

Talvez seja por isso que o Brasil não se preocupa com 

qualidade total, durabilidade e confiabilidade, tão discutidas 

em administração. Para que incentivar serviços públicos de 

qualidade, por exemplo, se entram no PIB do mesmo jeito? 

Nossas estradas são feitas para durar só quatro anos, para que 

se necessite tapar buracos depois, aumentando duplamente o 

PIB?  

Os três livros de introdução à economia mais usados no mundo 

nem incluem a palavra durabilidade no índice remissivo. Não é 

considerada uma variável econômica, como juros e câmbio, 

analisados exaustivamente em capítulos inteiros dedicados ao 

assunto.  

[...] 

Nossos desenvolvimentistas nunca lutaram pelo financiamento 

de casas usadas, que os mais pobres poderiam comprar, porque 

imóvel usado não entra no PIB pelo qual eles são avaliados. As 

geladeiras de nossos avós duravam vinte anos, até que 

inventaram a chamada "obsolescência programada", 

obrigando os consumidores a comprar uma nova geladeira a 

cada cinco anos, o que aumenta o PIB, mas reduz 

violentamente o patrimônio nacional.  

[...] 

Criamos uma economia mundial que incentiva produtos 

descartáveis, criamos uma sociedade consumista, predadora e 

destruidora, tudo isso para maximizar o PIB. O endeusamento 

do PIB e do pleno emprego como meta política é a causa do 

aquecimento global, da destruição da ecologia, do 

desmatamento florestal, da poluição global e do crescimento 
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exponencial do lixo.  

Não estou defendendo o fim do cálculo do PIB. Estou somente 

conclamando a nova geração de economistas a não 

"maximizar" o PIB sem maximizar o patrimônio nacional e a 

riqueza de uma nação, critério de mensuração que seus 

professores nunca usaram nem se esforçam em ensinar. É uma 

falha científica e social que precisa ser corrigida, e quanto 

antes melhor.  

Por esses motivos, Korten (1996) diz que o PNB poderia ser descrito também como uma 

medida da velocidade da transformação de recursos em lixo. 

Por outro lado, já há proposições na área da contabilidade ambiental, para inserir valores de 

ativos e passivos ambientais no cálculo desses indicadores (LIMA, 2000).  

Outros problemas que, de acordo com Opschoor (2007), são oriundos da globalização 

neoliberal com conseqüências no meio ambiente são: 

Os agentes em um mercado competitivo somente podem 

sobreviver reduzindo (ou evitando) custos, desse modo 

transmitindo os custos sociais da degradação ambiental sob a 

forma de externalidades10 para outrem, inclusive para outras 

gerações e outras espécies. 

Daly (1996, apud ROMEIRO, 1999) acrescenta novos elementos para uma análise crítica da 

globalização, chamando a atenção para duas ordens de problemas: a primeira refere-se aos 

impactos sócio-ambientais locais (degradação ambiental e/ou esgotamento precoce de 

recursos naturais) que podem resultar das diferenças entre países em termos do grau de 

internalização dos custos sociais e ambientais. Países com baixo grau de internalização desses 

custos teriam vantagens comparativas inaceitáveis, o que justificaria a introdução de tarifas 

protetoras compensatórias. 

                                                 
 
10 Externalidades são influências externas à organização ou pessoa, resultantes da sua atividade econômica, isto 

é, danos ou benefícios causados ou gerados a outrem pela ação de um indivíduo ou organização, sem que o 

originário da ação pague pelos custos causados ou seja ressarcido pelos benefícios gerados (LACOMBE, 2004). 
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A segunda ordem de problemas citados por Daly (1996, apud ROMEIRO, 1999) diz respeito 

à escala das atividades econômicas: a integração cada vez maior via livre comércio 

certamente promoveria o crescimento econômico medido pelo aumento da produção total de 

bens e serviços, mas não necessariamente o bem-estar geral na medida em que tenderia a 

reduzir o controle que as pessoas nas comunidades locais têm sobre seus modos de vida e 

ambientes e, desse modo, elevando os custos sociais e ambientais não mensurados no 

desenvolvimento. 

Zaneti e Sá (2006) responsabilizam a economia de mercado neoliberalista pelo aumento do 

consumo e conseqüentemente de problemas ambientais, da seguinte maneira: 

O lucro, como corolário da ação empresarial, continua a ser o 

objetivo teleológico11 do modo de produção capitalista, 

caracterizado pela economia de mercado, hoje ancorada no 

neoliberalismo. Em decorrência, está ele diretamente ligado ao 

consumo sem limites que traz o desperdício e a grande 

produção de resíduos. A manutenção da produção de maneira a 

atender o crescente consumo requer, ao mesmo tempo, o uso 

cada vez maior de recursos naturais e energéticos. 

Diante da busca dos governos por investimentos, de um mercado consumidor ávido por 

lançamentos e tendo como principal objetivo a maximização dos lucros, por meio do aumento 

das vendas, não era para se estranhar que, cada vez mais, as organizações investissem no 

aumento da sua produção. 

A produção aumentou tanto que Sapiro et al. (2003) já alertam que neste início de milênio, o 

principal problema econômico já é o excesso de capacidade na maioria dos setores de 

atividades em todo mundo. Escassos são os compradores, não os produtos.  

Dessa maneira, para se manter ativo em um mercado onde a oferta de produtos já supera 

bastante a demanda pelos mesmos, o incentivo ao consumo desenfreado é mandatório, 

                                                 
 
11 Teleologia é o estudo dos fins ou desígnios das coisas (BLACKBURN, 1997). Teleologia é o estudo da 

finalidade em qualquer sentido desta palavra. Doutrina filosófica que considera o mundo como um sistema de 

relações entre meios e fins (LALANDE, 1999). 
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levando os consumidores a adotarem comportamentos impensadamente compulsivos, no que 

diz respeito à aquisição e descarte de bens. As leis de mercado não conseguem garantir a 

proteção ambiental. 

Eigenheer (2003) enfatiza a dificuldade de se implantar uma cultura de redução do consumo e 

da produção de resíduos, na época atual, da seguinte maneira: 

Reduzir em grande escala a geração de lixo é também 

antagônico a economias que necessitam crescer 

permanentemente, incentivadas por uma eficiente máquina de 

marketing. Deve-se ter presente que as idéias de reutilizar, 

reciclar e mesmo de reduzir estiveram presentes no mundo 

ocidental antes mesmo da era do descartável. É oportuno 

observar, por exemplo, que em décadas passadas, em livros 

dedicados aos que se casavam, não faltavam, entre os cuidados 

com a futura casa e a família, indicações sobre 

reaproveitamento de roupas e conservação de móveis antigos, 

etc. Tais práticas estavam ligadas não apenas à carência, mas 

faziam parte de uma concepção de vida. 

Ao que parece, a concepção de vida descrita acima, não existe mais, foi trocada por 

concepções economicistas, desenvolvimentistas e consumistas. 

Romeiro (1999), em relação à cultura do consumo, lamenta que as populações pobres dos 

países em desenvolvimento associem o aumento do bem-estar aos padrões de consumo 

prevalecentes nos países industrializados avançados, que a globalização difunde através da 

mimetização desses padrões pelas elites locais nas mais variadas e diversas regiões do globo. 

Cohen (2002) reflete sobre os padrões de consumo da seguinte maneira: 

Os padrões de consumo tornam-se menos o resultado do 

cálculo racional dos ganhos e perdas marginais do que o 

resultado da competição entre indivíduos que estimula a 

exibição “emulativa” e o “consumo conspícuo”, através dos 

padrões de consumo. (...) Seria como se aptidão tecnológica 

inerente ao ser humano acabasse por se restringir a responder 
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a uma cultura orientada para o consumo esbanjador e de 

ostentação, cujos efeitos sobre o meio ambiente tenderão 

sempre a ser subestimados. 

De acordo com Veblen (1983, apud COHEN, 2002): 

Quando o indivíduo se acostumou a achar expressão em um 

determinado gênero de gastos honoríficos – quando uma certa 

cadeia de estímulos tiver sido habitualmente satisfeita em um 

determinado sentido sob a direção destas arraigadas 

propensões para a competição -, será com extrema relutância 

que tais gastos habituais serão abandonados. Em uma 

comunidade industrial, essa propensão para a competição se 

expressa pela concorrência pecuniária; e isso, no que se refere 

às comunidades civilizadas ocidentais da atualidade, é 

virtualmente equivalente a sua expressão em alguma forma de 

desperdício conspícuo. As tendências para o desperdício 

conspícuo estão, portanto, prontas a absorver qualquer 

aumento da eficiência ou aumento industrial da comunidade, 

depois de supridas as necessidades físicas mais elementares. 

Não bastasse o aumento da produção e o incentivo ao consumo inconseqüente, os produtos 

fabricados agora vêm com prazo de vida útil pré-determinado. Os produtos hoje são 

fabricados para durar um determinado período de tempo e, após esse tempo, a sua substituição 

é quase que obrigatória, uma vez que suas peças de reposição já saíram de linha, o que torna 

anti-econômico para o consumidor o seu conserto. Esse fenômeno, conhecido como 

obsolescência programada, é o maior responsável pelo acúmulo de resíduos, principalmente 

de artigos eletro-eletrônicos e de informática, tendo sido esse ramo industrial já objeto de 

legislação ambiental de resíduos sólidos específica, em muitos países desenvolvidos. 

Sobre a obsolescência programada dos produtos de informática, Chiavenato e Sapiro (2003) 

colocam: 

A redução do prazo de comercialização dos novos inventos em 

função das mudanças tecnológicas e a emergência da economia 

digital, embasada na tecnologia da informação que possibilita 
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a integração computadorizada entre projeto, produção e 

processo industrial, vêm detonando o ciclo de vida dos 

produtos e fazendo desaparecer setores inteiros da noite para o 

dia. 

Quanto menor o ciclo de vida dos produtos e serviços – devido 

à rápida difusão da nova tecnologia suportada pelas novas 

redes de telecomunicação – maior será o prêmio competitivo às 

organizações ágeis e rápidas. 

Esse cenário é tão dramático que, no caso de lançamentos de 

produtos de informática, 75% da margem que o produto 

oferecerá se darão nos primeiros 90 dias do lançamento. 

A globalização ainda traz outra conseqüência pouco discutida na atualidade: a livre circulação 

de resíduos. Tendo em vista a velocidade com que um produto é descartado na atualidade, 

pode-se dizer que em muitos casos exporta-se e importa-se lixo. Recursos transformados em 

produtos em uma parte do planeta são enviados para a outra parte e, neste último local, pode 

finalizar a sua via útil como rejeito, dando caráter internacional à externalidade. 

A mudança nos padrões de consumo e o fenômeno da globalização são veementemente 

apontados como causas dos problemas ambientais na atualidade. 

Romeiro (1999) deixa claro que a capacidade nacional de definir políticas ambientais 

independentes tem se reduzido na medida em que se amplia um processo de globalização 

cultural que tem como carro chefe uma baixa cultura consumista não sustentável em escala 

global e que cuja mudança para atender às demandas de reconciliação entre economia e meio 

ambiente assume um caráter de mudança civilizacional. 

Enquanto a extração de recursos do meio ambiente tiver um custo inferior ao da recuperação 

de materiais já utilizados e tidos como rejeitos, a indústria preferirá a primeira alternativa. 

Enquanto não houver a internalização dos custos com coleta, tratamento e disposição final de 

resíduos, os produtos continuarão a ter: (i) substâncias de difícil degradação e até mesmo, 

perigosas, em sua composição; e (ii) vida útil reduzida. Esses custos continuação a ser 

externalizados como, no mínimo, custos ambientais e sociais. 
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3.3.2. Mudança de atitudes em relação aos resíduos sólidos: a dicotomia entre 

rejeito e recurso e a logística reversa 

A crescente ameaça de colapso ambiental e de esgotamento de recursos e a necessidade de 

encontrar soluções, explicam um movimento também crescente na revisão de paradigmas, no 

sentido de pensar as condições de operacionalização social, política e tecnológica do 

desenvolvimento sustentável (ZANETI e SÁ, 2006). 

Os resíduos sólidos nada mais são do que recursos (ou matérias) desviados de sua rota natural, 

que seria a reabsorção pela sociedade que o gerou. Eles formam um conjunto de materiais que 

precisam ser geridos, uma vez que se constituem em diversos tipos, com diversas utilidades e 

que podem ser tratados por diversas tecnologias. 

Partindo-se deste princípio, pode-se observar que não se deve continuar deixando de atribuir 

valor a esses materiais. Esses recursos precisam ser utilizados por meio da sua reinserção nas 

cadeias de produção de novos bens.  

O mecanismo de reinserção de resíduos na cadeia produtiva é denominado logística reversa, o 

qual consiste em um conjunto de ações, procedimentos e meios, que objetivam o 

reaproveitamento dos resíduos na forma de novas matérias-primas nos processos produtivos, 

com o objetivo de que não haja perda de recursos em forma de resíduos. 

Rogers e Tibben-Lembke (1998), definem logística reversa como o processo de planejamento, 

implementação e controle do fluxo de matérias-primas, estoque em processamento e produtos 

acabados e de informações, do ponto de consumo até o ponto de origem, com o objetivo de 

recuperar valor ou realizar um descarte adequado. 

Todos os materiais são extraídos do meio ambiente, a indústria os refina e produz bens finais 

para venda. A maioria desses produtos infelizmente termina seu ciclo de vida sendo 

considerado como rejeito. 

Para McDougall et al. (2001), resíduo é um sub-produto da atividade humana. Fisicamente, 

ele contém os mesmos materiais que são encontrados nos produtos novos. A falta de valor, em 

muitos casos, pode ser relacionada à mistura, e freqüentemente, desconhecida composição dos 

resíduos. A separação dos materiais no lixo, irá geralmente aumentar seus valores, se há 

utilidade para os materiais recuperados. O mesmo autor propõe uma relação inversa entre 

grau de mistura e valor que é uma importante propriedade dos resíduos: 
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3.4. Gestão ou Gerenciamento de Resíduos Sólidos? 

Atualmente, utilizam-se as palavras gestão e gerenciamento como se tivessem o mesmo 

significado. Do fato, ambas as palavras têm o mesmo significado na língua portuguesa. 

Houaiss e Salles (2001) definem gestão como ato ou efeito de gerir, gerência; e 

gerenciamento como ação ou efeito de gerenciar, gerência. Ainda, para os mesmos autores, 

gerenciar e gerir têm o mesmo significado. 

Entretanto, tecnicamente falando, a duas palavras têm significados diferentes. De acordo com 

Mazzini (2003), o gerenciamento é uma parte da gestão, sendo esta um termo mais 

abrangente, tendo em vista que considera o planejamento global, a partir da consideração de 

aspectos políticos, econômicos e sociais. 

A gestão de resíduos sólidos, realizada de acordo com os princípios estratégicos do 

desenvolvimento sustentável, engloba uma hierarquia de diversas ações referentes à coleta, 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Essas ações objetivam: a redução do 

consumo e da obsolescência planejada; a minimização da geração; a reutilização e a 

reciclagem; os diversos tipos de tratamento; a disposição final e a recuperação de áreas 

degradadas pela disposição final inadequada; aliada à participação efetiva dos diversos atores 

dessa cadeia. 

Massukado (2004) resume e especifica as diferenças entre a gestão e o gerenciamento de 

resíduos sólidos no Quadro 3.1. 

Quadro 3.1. Características que diferenciam a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos 
GESTÃO GERENCIAMENTO 

O que fazer Como fazer 
Visão ampla Implementação desta visão 
Decisões estratégicas Aspectos operacionais 
Planejamento, definição de diretrizes e 
estabelecimento de metas 

Ações que visam implementar e 
operacionalizar as diretrizes estabelecidas 
pela gestão 

Conceber, planejar, definir e organizar Implementar, orientar, coordenar, 
controlar e fiscalizar 

Fonte: MASSUKADO, 2004. 
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No Brasil, a sociedade desconhece a gestão de resíduos sólidos, acreditando ser esta uma 

responsabilidade única do poder público. O poder público age como se a ação mais 

importante na gestão de resíduos sólidos fosse a disposição final de resíduos industriais ou 

comerciais, ignorando as externalidades repassadas pelas indústrias e os resíduos gerados 

pelos cidadãos, cujo destino final, na maioria das vezes são os lixões a céu aberto. Na maioria 

dos casos, as indústrias operam sistemas de tratamento e disposição final dos seus resíduos de 

produção, independentemente da autoridade local. Mas, não é incomum observar que algumas 

indústrias ainda esperam que a solução para a gestão dos seus resíduos seja dada pelo poder 

público. 

Em países desenvolvidos tais como Suécia, Noruega, Dinamarca e Alemanha, a gestão dos 

resíduos sólidos, passou a constituir importante parcela nos custos de produção. O custo para 

o tratamento de resíduos em equipamentos tais como aterros sanitários, aterros industriais ou 

incineradores, elevou-se ao mesmo tempo em que o controle ambiental foi se tornando mais 

rigoroso. 

Estudo publicado pelo Instituto de Finanças Públicas da Universidade de Colônia mostra que 

os preços para tratar resíduos em aterros sanitários e incineradores, na antiga Alemanha 

Ocidental, foram elevados em média 57% e 135%, respectivamente de 1990 a 1992 (WHITE 

E WITTMANN, 1993, APUD DEMAJOROVICH, 1996). 

Esse aumento de custos levou as empresas a desenvolver novas tecnologias para redução e 

reaproveitamento de recursos naturais, sobretudo matérias-primas, água e energia, e 

conseqüente minimização da geração de resíduos a serem tratados. 

Para o setor de consumo, a mudança mais importante foi a conscientização por parte dos 

cidadãos de que o padrão de consumo atual é o maior responsável pelo aumento na produção 

de resíduos. Em consonância com esse novo comportamento, programas de coleta seletiva 

vêm sendo implementados em diversas cidades, com o apoio crescente da população, que 

realiza a separação e, muitas vezes, a entrega voluntária em postos de coleta. 

Os problemas com o manejo de resíduos sólidos e líquidos, nos países em desenvolvimento, 

não são impossíveis de serem resolvidos, mas a solução precisa de esforços concentrados de 

todos os setores da sociedade. A gestão de resíduos sólidos é de responsabilidade de cada 

cidadão (HENRY et al, 2005). 
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De acordo com Zaneti e Sá (2006), a incorporação da dimensão participativa nas políticas 

públicas para o setor de resíduos sólidos urbanos deve ser entendida não como simples busca 

da concordância da população a modelos predefinidos, mas como busca conseqüente de uma 

verdadeira responsabilização de todos os atores envolvidos no processo de gestão. A 

dimensão participativa deve ser considerada como pré-requisito para a viabilidade das 

soluções encontradas e para a sustentabilidade dos procedimentos operativos e técnicos 

escolhidos, tendo em vista que tais aspectos dependem basicamente da capacidade 

organizativa, mobilizadora e comunicativa dos grupos sociais e instituições envolvidos nos 

mesmos. 

Infelizmente, ainda não foi percebido que, para se chegar a uma solução adequada para o 

problema, o poder público, a sociedade e a iniciativa privada devem reconhecer os limites do 

meio ambiente e abraçar a idéia de que o manejo adequado dos resíduos sólidos requer a 

responsabilização e participação de todos eles. 
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4. CAPÍTULO 4 

CAPÍTULO 4 - EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

4.1. Gestão de Resíduos Sólidos: artigo de luxo? 

Uma grande parte dos cidadãos dos países em desenvolvimento, assim como não tem acesso a 

produtos de boa qualidade, por não ter capacidade de compra, também não tem acesso a uma 

gestão adequada de resíduos sólidos. A diferença primordial, que não é levada em 

consideração, é que a gestão de resíduos sólidos tem valor de uso incomensurável na vida de 

qualquer cidadão. 

A falta de gestão de resíduos sólidos, nos países em desenvolvimento, deve-se a uma 

complexa mistura que inclui a falta de recursos, a falta de know-how, falta de motivação 

política e uma legislação inadequada (FOURIE, 2006). 

Como se pode observar, não há uma simples e única solução para a complexa rede de 

variáveis existentes na gestão de resíduos sólidos. As soluções de gestão que somente 

abordam um aspecto estão fadadas ao fracasso. 

Normalmente não é na existência de leis ambientais que está o cerne do problema de gestão 

adequada de resíduos sólidos, nos países em desenvolvimento. Na maioria dos casos, a 

legislação existe mas a aplicação desta não é bem sucedida. 

Muitas vezes, tomam-se como base as leis formuladas nos países desenvolvidos e tenta-se de 

qualquer forma, aplicá-las nos países em desenvolvimento. O resultado é que por falta de uma 

estratégia adequada de adaptação e implementação, as leis ficam apenas no papel. 

Para Fourie (2006), o maior problema da legislação pertinente a resíduos sólidos reside no 

fato de que, pela falta de pessoal especializado nos órgãos de governo, as leis são elaboradas 

por grupos de interesses diversos até mesmo à causa ambiental, que conseguem se inserir, de 

alguma maneira, nos processos decisórios. O resultado que se tem ou é uma legislação 

direcionada, que atende a algum interesse momentâneo, mas que não ataca a raiz do problema 

e, conseqüentemente, não o resolve, ou uma legislação que não se consegue por em prática. 
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Independentemente dos motivos, o que importa é que a gestão de resíduos sólidos adequada, 

em países como o Brasil, praticamente inexiste. O que se observa, no momento atual, é que a 

maioria dos municípios brasileiros dispõe seus resíduos de forma inadequada; diversas 

pessoas sobrevivem da catação indiscriminada e insalubre no meio das ruas ou nos lixões. Os 

órgãos de controle ambiental são pressionados pela população e pelo Ministério Público a 

cobrar das prefeituras uma solução para os problemas de gestão de resíduos sólidos, enquanto 

estas alegam problemas técnicos e financeiros para solucioná-los. Adicione-se a tudo isso o 

fato de não haver um marco regulatório para a gestão de resíduos sólidos, uma política que 

direcione as ações a serem desenvolvidas. A necessidade de um marco regulatório para a 

questão dos resíduos sólidos no Brasil é discutida no final deste Capítulo. 

4.2. Hierarquia na Gestão de Resíduos Sólidos 

Dentro das diversas ações que compõem a gestão de resíduos sólidos, há um “ranking” 

denominado hierarquia, a qual determina quais ações são prioritárias, frente às outras. Este 

“ranking” compreende as seguintes ações: redução (ou minimização) da geração de resíduos 

na fonte; reutilização (ou reaproveitamento) de resíduos; tratamento biológico, térmico ou por 

meio da reciclagem; e por último, a disposição final em aterros sanitários. 

Embora cada localidade possa hierarquizar suas ações, desenhando um modelo de acordo com 

condições financeiras, tecnológicas e ambientais próprias, a política de redução da geração de 

resíduos na fonte é e deve estar sempre no topo da hierarquia como a mais importante das 

ações. A seguir, são descritas as principais ações na hierarquia da gestão de resíduos sólidos, 

suas peculiaridades e aplicações. 

4.2.1. Ação número 1 - Redução da geração na fonte 

A ação de redução da geração na fonte envolve a diminuição da quantidade e/ou toxicidade 

dos resíduos gerados, e vai depender dessa ação, a aplicabilidade e, conseqüentemente, o 

sucesso das demais. Redução na fonte implica em menor quantidade de lixo a ser coletado, 

transportado, tratado e aterrado, ou seja, resulta em economia em todas as fases seguintes. 

Essa ação prescinde de uma condição prévia: a da conscientização dos geradores de que a 

quantidade de resíduos produzida tem que ser reduzida. No entanto, diretamente proporcional 

à geração de resíduos sólidos está o consumo de produtos. Uma campanha pela redução da 

geração de resíduos sólidos deve ser acompanhada de uma outra para redução do consumo de 
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produtos, de outra forma não há como reduzir a geração. 

4.2.2. Ação número 2 – Reutilização 

Logo após a redução da geração de resíduos na fonte, situa-se, hierarquicamente, a ação de 

reutilização (ou reaproveitamento). Na reutilização utiliza-se a premissa de que o que é lixo 

para alguns, pode não ser para outros. Dessa maneira, a quantidade de resíduos que sofrerão 

outros tratamentos, com uso de energia e área, e com possível geração de outros poluentes, 

diminuirá sobremaneira. 

Na reutilização, o resíduo pode ser aproveitado com a mesma finalidade que tinha quando 

produto, ou pode, de maneira artesanal, ser transformado em outro produto. Para serem 

reutilizados, os resíduos não devem estar misturados, pois diminui, sobremaneira, a sua 

utilidade, uma vez que se trata se processo artesanal, não envolvendo nenhum tipo de 

beneficiamento prévio. 

4.2.3. Ação número 3 - Tratamento 

Abaixo das ações de redução na fonte e reutilização, deverá estar situada a ação de tratamento 

(ou transformação) dos resíduos, a qual implica na alteração de características físicas, 

químicas ou biológicas dos mesmos. Atualmente, os tratamentos mais utilizados para os 

resíduos urbanos são os biológicos, os térmicos, os que envolvem recuperação de energia e a 

reciclagem. 

Tratamentos Biológicos 

Os tratamentos biológicos envolvem a mudança das características dos resíduos, por meio da 

ação de microrganismos, sobre a fração orgânica do material. Os tratamentos biológicos têm 

como benefícios, além da estabilização da matéria orgânica contida nos resíduos, a produção 

de fertilizantes para o solo e a recuperação de energia pela produção de gás. 

O tratamento biológico pode ser aeróbio ou anaeróbio, a depender das condições fornecidas 

ao ataque bacteriano. 
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Compostagem 

No tratamento biológico aeróbio, também conhecido por compostagem (Figura 4.1), a fração 

orgânica dos resíduos é decomposta (ou estabilizada) por microrganismos, na presença de 

oxigênio. 

De acordo com Bidone e Povinelli (1999), a compostagem é um processo biológico e 

controlado de transformação de resíduos orgânicos em resíduos estabilizados, com 

propriedades e características completamente diferentes do material que lhe deu origem. 

A compostagem é definida como um processo biológico aeróbico e controlado de tratamento 

e estabilização de resíduos orgânicos para a produção de húmus (PEREIRA NETO, 1996). 

O processo é biológico, pois a decomposição é realizada por organismos vivos, fungos, 

bactérias e actinomicetos; é controlado, pois os fatores que afetam a sobrevivência dos 

microrganismos ou a qualidade do produto final, tais como umidade, oxigenação, 

temperatura, relação carbono/nitrogênio, pH e tamanho das partícula devem ser monitorados; 

e tem como resultado um resíduo estabilizado (composto orgânico, ou adubo orgânico) que 

significa seguro, incapaz de causar problemas ambientais. 

A humificação se inicia quando o material finaliza a fase de degradação ativa, nessa fase são 

formados os ácidos húmicos e o material adquire uma coloração escura (PEREIRA NETO, 

1996). 

Há também outra forma de compostagem bastante comum, a vermicompostagem na qual são 

utilizadas minhocas para digerir a matéria orgânica. Nem todas as espécies de minhocas são 

adequadas ao processo, entre as espécies mais comumente usadas encontra-se a Eisenia 

foetida, conhecida como californiana vermelha. É importante considerar que na 

vermicompostagem, as minhocas responsáveis pelo processo também constituem o produto 

final e são resíduos. Esses resíduos são conhecidos como “worm castings” em inglês (DÍAZ et 

al., 2003). 

Em ambos processos, o resultado da compostagem é um material conhecido como composto 

orgânico, que pode ser utilizado na agricultura, pois fornece nutrientes ao 
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solo.  

Figura 4.1. Operação de reviramento de leiras, em pátio de compostagem, Borlange, Suécia 
(Fonte: o autor). 

Biogaseificação 

A biogaseificação é definida como sendo a decomposição da matéria orgânica de origem 

biológica, sob condições anaeróbias, acompanhada de uma produção principalmente de 

metano (CH4) e de outros gases, com gás carbônico (CO2). 

A biogaseificação é também conhecida na literatura como digestão anaeróbia, fermentação do 

metano ou produção de metano, apesar de não se tratar, necessariamente, da produção de 

metano (DÍAZ et al., 2003). 

Por se tratar de um processo biológico, fatores que afetam a vida dos microrganismos atuantes 

tais como nível de oxidação-redução, pH, temperatura e condições do substrato (resíduo) 

devem ser controlados. A digestão ocorre em equipamentos conhecidos como reatores ou 

digestores. 

Na digestão anaeróbica, a fração líquida resultante pode ser utilizada como biofertilizante 

(Figura 4.2), a fração sólida resultante pode ser compostada e utilizada como adubo agrícola e 

a fração gasosa pode ser purificada e transformada em combustível (Figura 4.3). 
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Figura 4.2. Uso agrícola do biofertilizante resultante da digestão anaeróbia de resíduos sólidos 
(Fonte: Solid Waste Management Programme – Suécia, 2006). 

 

Figura 4.3. Posto de biocombustível proveniente da digestão anaeróbia de resíduos sólidos 
(Fonte: Solid Waste Management Programme – Suécia, 2006). 

No contexto brasileiro, os tratamentos biológicos teriam grande importância, uma vez que 

normalmente, mais de 50% dos resíduos municipais são constituídos por matéria orgânica. 

Além das vantagens de aproveitamento dos subprodutos originados no tratamento biológico, 

há a redução da parcela orgânica dos resíduos e, conseqüentemente, da quantidade de resíduos 
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a serem aterrados. 

No entanto, ainda há o perigoso entendimento de que a compostagem só vale a pena quando 

há mercado consumidor para o produto. A idéia de que a venda de composto tem que dar 

lucro para que seja considerada como alternativa viável, faz com que não se leve em 

consideração todo um leque de benefícios, inclusive financeiros, que a compostagem traz, tais 

como: aumento da vida útil do local de disposição; diminuição da carga orgânica do efluente a 

ser tratado, que repercute na diminuição do porte da estação de tratamento; utilização do 

composto para realizar a cobertura diária do aterro, sem que haja necessidade de se recorrer a 

jazidas externas; sem contar com os benefícios ambientais decorrentes da prática. 

Portanto, embora a maior parcela dos resíduos sólidos, em Pernambuco e no Brasil, seja 

constituída por matéria orgânica, ainda é muito pequena a utilização da compostagem como 

processo de tratamento. 

Tratamentos térmicos 

Pirólise 

A pirólise é um processo no qual a matéria orgânica é convertida, sob altas temperaturas, na 

ausência de oxigênio (ou em condições muito próximas), em produtos gasosos, líquidos ou 

sólidos, ou em uma combinação desses três estados. Díaz et al. (2003) resumem a pirólise em 

uma conversão térmica de alta temperatura do material orgânico, em um ambiente destituído 

de oxigênio. 

A pirólise da biomassa é o aquecimento desta, em uma atmosfera inerte, que gera produtos 

gasosos (principalmente CO2, H2, CO, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, benzeno, etc.), produtos 

líquidos (alcatrão, hidrocarbonetos de alto peso molecular e água) e produtos sólidos (carbono 

sólido) (VIGOUROUX, 2001). 

A proporção relativa de gases, líquidos e carbono sólido vai depender da composição do 

resíduo, temperatura e tempo no qual a temperatura é aplicada. A pirólise típica é realizada 

sob temperaturas entre 400-800ºC (HEALTH CARE WITHOUT HARM, 2006). A pirólise 

difere da incineração por ser um processo de reação endotérmica em um ambiente livre (ou 

quase) de oxigênio. 
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Durante meados dos anos 70, o interesse sobre o potencial de pirólise como método de 

produção de energia alcançou seu pico. Já ao final da mesma década, uma combinação de 

problemas técnicos e relação econômica desfavorável, resultaram em um drástico desinteresse 

pela pirólise, como técnica de tratamento (DÍAZ, et al., 2003). Os reatores pirolíticos ainda 

não têm seu uso devidamente consagrado no Brasil em virtude das dificuldades operacionais 

que a condução adequada do processo exige (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

Incineração 

Dentre os processos de tratamento térmico, o mais utilizado para os resíduos sólidos urbanos é 

a incineração. Na incineração, a combustão dos resíduos deve ser feita sob temperaturas 

acima de 800ºC, pois quanto maior a temperatura, mais veloz é a decomposição de compostos 

orgânicos eventualmente presentes. No que diz respeito aos cuidados com a emissão de 

poluentes, todo incinerador deve ser provido de um sistema eficiente de limpeza de gases, a 

fim de prevenir a formação de compostos poluentes a partir dos metais pesados e compostos 

clorados, presentes nos resíduos urbanos. 

De acordo com Díaz et al. (2003), existem vários tipos de incineadores que podem ser 

classificados de acordo: com a forma de introdução dos resíduos; com (ou sem) a capacidade 

de recuperação de calor; com a taxa de recuperação de calor; com o estado dos resíduos 

emergentes do processo; e, com a forma e número de fornos (ex: retangulares; múltiplos). 

A incineração é uma forma bastante eficaz de se destruir o volume dos resíduos sólidos. Mas, 

caso se leve em conta que nem tudo que é considerado resíduo sólido é inservível, pode-se 

estar destruindo recursos que poderiam ser transformados e reaproveitados. 

São muitas as vantagens da incineração como a redução drástica do volume de resíduos, a 

recuperação de energia, a esterilização e a destoxicação; entretanto, todas as vantagens devem 

ser contrapostas com as desvantagens tais como os altos custos de instalação, operação e 

manutenção, a emissão de poluentes, bem como com a perda de possíveis recicláveis, no caso 

de incinerar-se a totalidade dos resíduos. 

Em termos gerais, dois tipos de resíduos são gerados pela incineração: as cinzas e os gases. 

Os incineradores devem ser providos com complexos sistemas de controle de poluição do ar a 

fim de atingir os padrões de lançamento de gases, sobretudo nos países que possuem 
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regulação. Os principais poluentes controlados nos países industrializados e seus respectivos 

métodos de controle são listados na Tabela 4.1. As cinzas resultantes da incineração devem 

ser dispostas de forma ambientalmente segura. 

Tabela 4.1. Poluentes do ar gerados na incineração dos resíduos urbanos e seus métodos de 
controle. 

Poluente Método de Controle 
Porcentagem 
de Redução 

(%) 

Óxidos de Nitrogênio 
(NO2) 

⇒ Redução catalítica seletiva 
⇒ Redução não-catalítica seletiva 
⇒ Recirculação de gás de combustão 
⇒ Controle da combustão 

10 a 60 

Gases ácidos (SO2 e 
HCl) 

⇒ Purificação de gases 
⇒ Purificação de gases por lavagem 
⇒ Filtragem com tecido 
⇒ Precipitação eletrostática 

50 a 85 – SO2 
75 a 90 - HCl 

Monóxido de carbono 
(CO) ⇒ Controle de combustão 50 a 90% 

Metais pesados 
⇒ Purificação de gases 
⇒ Filtragem com tecido 
⇒ Precipitação eletrostática 

70 a 95 

Particulados ⇒ Filtragem com tecido 
⇒ Precipitação eletrostática 95 a 99,9 

Orgânicos tóxicos 
(incluindo dioxinas e 
furanos) 

⇒ Controle de combustão 
⇒ Combinação entre purificação de gases e 

filtragem com tecido 
50 a 99,9 

Fonte: Savage et al. (1988), adaptado por DÍAZ et al (2003). 

A incineração com geração de energia elétrica ou térmica é uma boa alternativa para o 

tratamento dos resíduos, uma vez que contribui para a redução da emissão global de gás 

carbônico, na medida em que boa parte do material orgânico presente nos resíduos é oriundo 

de fonte renovável (alimentos, papéis, etc.), em substituição aos combustíveis fósseis. Nos 

modernos incineradores, há o aproveitamento da energia gerada na queima e o sistema de 

lavagem de gases tem um índice de remoção de poluentes de alta eficiência. A Figura 4.4 

mostra o desenho esquemático de um incinerador de alta tecnologia. 

Reciclagem 

A reciclagem é uma das formas de reaproveitamento do lixo. No entanto, para esse 

reaproveitamento, é necessário que o lixo passe por um processo de transformação industrial, 
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também passível de rejeitos, diferentemente do reaproveitamento do lixo in natura. 

O fator decisivo para a reciclagem é o estado em que se encontram os materiais recicláveis 

dentro dos resíduos sólidos. De acordo com Leverenz, Tchobanoglous e Spencer (2002), há 

três métodos de recuperação desses recicláveis de dentro dos resíduos sólidos: (i) por meio da 

coleta seletiva dos materiais separados na fonte geradora; (ii) por meio da coleta nos 

chamados Postos de Entrega Voluntária (PEVs) e; (iii) por meio da separação dos recicláveis 

do lixo bruto, em instalações apropriadas. Essa última opção além de mais trabalhosa, diminui 

o valor dos materiais coletados uma vez que alguns podem estar bastante contaminados e não 

sejam mais passíveis de reciclagem. 

A reciclagem é uma importante forma de reinclusão do lixo na cadeia produtiva. No entanto, é 

importante se fazer uma análise de viabilidade econômica para  empreendimentos tais como 

unidades de triagem e unidades recicladoras, que levem em consideração aspectos tais como 

retorno financeiro do investimento, mercado para os recicláveis e impactos na mudança de 

composição dos resíduos, a fim de se evitar o que costuma, em muitos casos acontecer, o 

fechamento dessas unidades por falta de sustentabilidade econômica. 

 



 

 

 

Figura 4.4. Desenho esquemático de um sistema de incineração. Fonte: adaptado de Luftech Soluções Ambientais (2006). 



 

4.2.4. Ação número 4 – Aterramento ou disposição final em solo 

Finalmente, como última ação na gestão dos resíduos sólidos, deve estar a disposição em solo 

por meio de aterro sanitário. Para o aterro sanitário somente devem ser enviados aqueles 

resíduos que não foram passíveis de reaproveitamento, nem tratamento, ou ainda os 

resultantes destas últimas ações. 

Assim como na incineração, o aterro sanitário, quando utilizado para disposição da totalidade 

dos resíduos, além dos impactos ambientais decorrentes da imobilização e poluição potencial 

de expressiva área, ainda leva à perda de possíveis recicláveis e à desvalorização de terrenos. 

A utilização de aterro sanitário deve estar vinculada ao aproveitamento e tratamento dos 

materiais, em etapa prévia ao aterramento. Os resíduos, remanescentes desta etapa prévia, 

podem ser dispostos em aterro sanitário, levando em consideração algumas ações que 

aumentam a vida útil do sítio e diminuem os impactos ambientais decorrentes, tais como: 

redução do volume dos materiais enterrados (por trituração e/ou compactação) e 

favorecimento das condições de degradação. 

Antes de se descrever os aterros sanitários, é importante que seja desfeito o equívoco que 

existe entre aterros sanitários e outras formas de disposição final como aterros controlados, 

lixões, vazadouros, entre outros. Para a engenharia sanitária, a única forma adequada de 

disposição final de resíduos sólidos no solo é o aterro sanitário. Os lixões, ou vazadouros, são 

depósitos de lixo a céu aberto, onde nenhuma medida para controle da poluição é executada. 

Nos chamados aterros controlados, uma ou outra medida de controle como 

impermeabilização, drenagem pluvial, de gases ou de chorume, recobrimento, controle de 

tráfego, etc. é realizada. No entanto, como se pode observar, dependendo do local onde está 

instalado, o aterro controlado pode provocar tanta poluição quanto um lixão. Essa foi uma das 

razões pela qual a opção do aterro controlado foi rejeitada como alternativa de disposição 

final, pelo órgão de controle ambiental do Estado de Pernambuco. 

Os aterros sanitários são reatores utilizados para o tratamento de resíduos. Usualmente são 

pilhas formadas por camadas de resíduos, intercaladas por solo ou outro material inerte, onde 

predominam as condições anaeróbias de decomposição (Figura 4.5). Dada as condições 

anaeróbias de decomposição, são formados dois subprodutos: o chorume (ou percolado, ou 

lixiviado) e uma mistura de gases com maior parcela formada por metano. Devido à formação 

desses subprodutos, o solo que receberá a pilha de resíduos deve estar preparado de forma a 
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evitar a infiltração do chorume gerado, ou seja deve ser impermeabilizado. O excedente de 

chorume deve ser conduzido da pilha de resíduos, por meio de um sistema de drenagem 

interna, até uma estação de tratamento de efluente, para que possam ser lançados no meio 

ambiente, sem que haja danos. Os gases gerados na decomposição anaeróbia dos resíduos 

também dever ser removidos do corpo do aterro, caso contrário poderão causar instabilidade 

em seus taludes e combustão. A remoção dos gases é realizada através de um sistema de 

drenagem de gases, onde após a remoção, esses gases podem ser queimados em flares ou 

aproveitados na geração de energia. A queima de gases é apenas uma medida minimizadora 

de impactos ambientais, uma vez que o metano é mais prejudicial ao meio ambiente que o gás 

carbônico gerado na queima. Entretanto, o aproveitamento da energia gerada pelo gás é a 

melhor forma de gestão deste subproduto, uma vez que a energia do resíduo-recurso é 

aproveitada ao máximo. 

A Associação Brasiléia de Normas Técnicas – ABNT, na NBR 8419/1984, define aterro 

sanitário de resíduos sólidos urbanos como: 

“técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, 

sem causar danos à saúde pública e a sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos a 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada 

jornada de trabalho, ou a intervalos menores se for 

necessário”. 

Talvez devessem ser enfatizados em norma, alguns aspectos de gestão, tais como a 

informação de que a técnica de aterro sanitário, deve ser precedida de outras técnicas de 

tratamento prévio, onde somente aquilo que não pode ser reaproveitado ou tratado, devesse ir 

de fato para o aterro sanitário. 
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Fonte: adaptado de Runco Environmental Inc. (2007). 

Figura 4.5. Seção de um aterro sanitário. 

4.3. Definição da hierarquia 

TCHOBANOGLOUS (1993) define a gestão integrada dos resíduos sólidos como a seleção e 

aplicação de técnicas, tecnologias e programas de gerenciamento adequados, com a finalidade 

e alcançar metas e objetivos de gestão de resíduos específicos. 

Partindo desta definição, observa-se que cada localidade deve hierarquizar suas ações, 

formatando um modelo de acordo com suas condições financeiras, tecnológicas, legais e 

ambientais. Os métodos de tratamento devem ser escolhidos de acordo com a composição e as 

propriedades dos resíduos, sempre obedecendo à hierarquia, descrita no item 2.2 e resumida 

na Figura 4.6. 

Alguns países citam a prevenção como o mais alto patamar na hierarquia. Segundo 

Nunesmaia (2002), a prevenção agrega também preocupações relativas à concepção e as 

análises do ciclo de vida dos produtos, constituindo um elemento integrador. A prevenção é 

uma forma de redução da geração, uma vez que ataca a base da geração, o consumo. 

Confeccionando-se produtos de maior vida útil, elimina-se a necessidade de sua substituição, 

em curto prazo e conseqüentemente, diminui o consumo. 
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Alguns tratamentos, embora eficientes em relação à transformação de matéria, devem ser 

preteridos, quando esta transformação produz outras formas de poluição, sem aproveitamento 

dos subprodutos. O tratamento por incineração, por exemplo, somente se justifica quando há 

aproveitamento da energia elétrica ou térmica, produzida na queima. Sem este aproveitamento 

energético, o tratamento passa a ser apenas a destruição de possíveis recursos e a produção de 

emissões atmosféricas, sem nenhum aproveitamento. A incineração sem aproveitamento 

energético, só perde, na hierarquia da gestão de resíduos sólidos, para o aterramento, pois este 

último tem como subprodutos resíduos líquidos, sólidos e gasosos, sem citar a perda de 

possíveis recursos, a imobilização de grandes áreas e os cuidados que devem ser procedidos, 

em longo prazo. 
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Figura 4.6. Hierarquia de ações na Gestão de Resíduos Sólidos (Fonte: adaptado de Solid 
Waste Management Programme – Suécia, 2006). 

Outros fatores também afetam, sobremaneira, a escolha do método de tratamento, como 

mostra a Figura 4.7. A influência de todos esses fatores na escolha do método de tratamento a 

ser utilizado e, por conseguinte, na formatação do modelo de gestão a ser adotado, deixa claro 

que a tomada de decisão não é ato centralizado e desprovido de intenso estudo. 

Também, pode-se verificar que, dentre todos os fatores descritos na Figura 4.7, a 
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conscientização dos cidadãos é o de maior peso. O cidadão consciente de seu papel na gestão 

de resíduos sólidos sabe utilizar, de maneira adequada, o seu poder de influenciar na escolha e 

implantação de um modelo de gestão. Afinal de contas, a única forma de se implantar a mais 

importante das ações da hierarquia na gestão de resíduos sólidos, a redução da geração, 

dependerá da diminuição do consumo, que precede uma mudança de estilo de vida que, 

somente um cidadão consciente de seu papel no contexto ambiental, poderá levar adiante. 
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Figura 4.7. Fatores que afetam a escolha do método de tratamento 

4.4. Atores envolvidos na Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos na RMR 

Aqui, são chamados de atores aqueles que, direta ou indiretamente, e que de forma 

reconhecida ou não, participam da cadeia que compreende o ciclo de vida de um produto, 

desde a sua produção até o seu descarte, quando ele se transforma em resíduo. 

No Brasil, os principais atores relacionados à gestão de resíduos sólidos são: os produtores de 

bens ou serviços; os consumidores; o Poder Público; as pessoas que vivem da coleta informal 

(catadores); os receptores de resíduos (deposeiros, sucateiros, entre outros) e a iniciativa 

privada (coleta, tratamento, reprocessamento). 
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Alguns atores participam diretamente da gestão de resíduos sólidos, como é o caso dos 

produtores, consumidores e o Poder Público. A participação direta se dá quando as relações 

entre os atores e o objeto (gestão de resíduos sólidos urbanos) são reconhecidas pela 

sociedade e até mesmo definidas em lei. 

Outros atores participam de forma indireta, como é o caso dos catadores, deposeiros (ou 

sucateiros), e da iniciativa privada. Na participação indireta, as relações entre os atores e o 

objeto não estão claramente definidas, nem muitas vezes são reconhecidas; entretanto, sabe-se 

que há uma importante e vital participação destes entes na gestão de resíduos sólidos urbanos. 

No item, a seguir, a participação de cada ator é mais bem detalhada. 

4.4.1. Produtores 

Apesar de haver uma relação direta entre produção de bens e resíduos gerados, os custos com 

coleta, redução, reaproveitamento, reciclagem, tratamento e destino final, na maior parte dos 

casos, mantém-se externos ao processo produtivo. Dessa maneira, deixa-se de estimular que 

as empresas busquem a redução dos resíduos desde o início do processo produtivo. No Brasil, 

apenas cobra-se do setor produtivo a responsabilidade pela gestão dos resíduos provenientes 

da produção. 

Os produtores devem participar de forma direta na gestão de resíduos sólidos, uma vez que 

são responsáveis pela manufatura, importação e venda de produtos. Eles têm responsabilidade 

sobre o ciclo de vida do produto, desde a matéria-prima usada na produção, até o momento 

em que o produto se transforma em resíduo e precisa ser descartado pelo consumidor. Sendo 

assim, devem ter parcela de responsabilidade na cadeia de gestão de resíduos sólidos. 

Produtos de difícil reciclagem ou que se tornam obsoletos em curto prazo (pequena vida útil), 

já são alvo de legislação específica em países desenvolvidos. No Brasil, existem duas 

Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente que atribuem aos produtores a 

responsabilidade na manufatura, coleta, tratamento e destino final de alguns produtos: 

• A Resolução CONAMA Nº 258/1999 do que determina que as empresas fabricantes e 

as importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final, 

ambientalmente adequadas, aos pneus inservíveis; 

• A Resolução CONAMA Nº 257/1999 que estabelece que pilhas e baterias que 
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contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos tenham 

os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final 

ambientalmente adequados. 

Em nível de legislação federal, há a Lei Federal n º 9.974/00 que disciplina a destinação final 

de embalagens vazias de agrotóxicos determinando responsabilidades para o agricultor, o 

canal de distribuição, o fabricante e o poder público. 

Alguns países desenvolvidos já adotam um imposto sobre produto que leva em consideração a 

toxicidade e reciclabilidade dos produtos. Também em alguns países, como Suécia e 

Dinamarca, a coleta e tratamento de alguns tipos de embalagens e os resíduos de eletro-

eletrônicos são de responsabilidade do produtor. 

4.4.2. Cidadão: de consumidor a residente-gerador 

Pode-se dizer que o setor de consumo é o mais importante nesse processo. Neste item foi 

utilizado o termo cidadão, uma vez que o ele exerce dois papéis importantes na gestão de 

resíduos sólidos, o de consumidor, responsável pela aquisição e consumo de produtos e o de 

residente-gerador, quando o produto adquirido deixa de ter utilidade para o mesmo. 

Consumidores conscientes podem, a partir de uma mudança de hábitos, deixar de consumir 

artigos desnecessários; priorizar a compra de produtos que necessitem de menos embalagens, 

ou que tenham embalagens reaproveitáveis ou recicláveis e dar preferência a produtos de vida 

útil mais longa e/ou mais facilmente biodegradáveis. Consumidores, cientes do seu papel na 

preservação do meio ambiente, podem exigir que os produtores se enquadrem em novas 

regras, sob pena de terem seu produto preterido. 

Também está nas mãos de consumidores conscientes o direito e o dever de cobrar das 

autoridades as ações necessárias à correta gestão de resíduos sólidos urbanos, como 

elaboração de dispositivos legais e cobrança pela aplicação dos mesmos. 

No que diz respeito à cooperação com o Poder Público, na implantação de um modelo de 

gestão, o residente-gerador que desconhece ou não participa na elaboração do modelo, 

automaticamente não estará apto a cooperar com a implantação do mesmo. A partir daí, 

diversos problemas que colocam o residente-gerador-cidadão em contraponto com quem foi o 

responsável pela tomada de decisão, são observados. Um tipo de problema, muito comum na 

gestão de resíduos sólidos, gerado pela falta de informação adequada ao residente, é o 
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chamado fenômeno NIMBY - Not In My Backyard (não no meu quintal), quando se propõe a 

instalação de um equipamento de tratamento de resíduos sólidos. Neste fenômeno, o cidadão 

rejeita os equipamentos de tratamento de resíduos, ainda que estes venham para lhe trazer 

benefícios. 

O fenômeno ou síndrome NIMBY, como também é conhecido, não é um fenômeno recente. 

Nos Estados Unidos, foi sugerido que a disseminação do fenômeno NIMBY deu-se a partir 

dos anos 70 e foi provido por importantes mudanças nos valores sociais e estruturas legais, 

que foram realizadas entre as décadas de 60 e 70, tais como: (i) o aumento de informação 

disponível sobre os efeitos negativos das modernas tecnologias; (ii) o crescimento da 

conscientização pública; (iii) o declínio da confiança pública no governo e nas indústrias; e 

(iv) o aumento das oportunidades legais e administrativas de participação dos cidadãos em 

assuntos dessa natureza (SHEN; YU, 1997). 

Pesquisa realizada por Rahardyan et al. (2004) mostrou que a maior preocupação do cidadão 

na gestão de resíduos sólidos reside nas questões relacionadas à poluição e seus efeitos na 

saúde pública. Outras questões tais como confiabilidade, danos ao meio ambiente e custos, 

foram citadas como de menor preocupação. O mesmo estudo mostrou que o grupo de 

cidadãos que menos se preocupou com as questões relativas à gestão de resíduos sólidos, era 

o mesmo que detinha os mais baixos níveis de informação sobre o assunto. O referido estudo 

conclui que a atitude opositiva à instalação de equipamentos necessários à adequada gestão de 

resíduos sólidos, apresentada por um grupo de cidadãos, diminuiu após conhecimento do tema 

por meio de seminários e visitas. 

Todos os cidadãos são capazes de se opor às mudanças impostas, quando a percepção dos 

benefícios é limitada. A provisão de informação adequada ao cidadão é necessária para que o 

mesmo possa compreender, participar e colaborar com as decisões tomadas. Embora as 

preocupações relativas à gestão de resíduos sólidos pareçam ser bastante similares em todos 

os países, há uma necessidade de pesquisa na área de percepção da gestão de resíduos pela 

população uma vez que, de acordo com Petts (1994), as experiências não podem ser 

traduzidas diretamente em diferentes culturas e sistemas políticos. A experiência da 

população com o tema e a história política influenciam muito na opinião da população. 

Na cidade do Recife, por exemplo, a partir de 2005, houve uma mudança na freqüência de 

coleta dos resíduos urbanos. A coleta, que antes era diária, passou a ser alternada, tendo sido 
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reservado um dia para a coleta de material reciclável. Nenhum problema se via, afinal de 

contas a coleta em dias alternado significava uma economia aos cofres públicos e a coleta de 

recicláveis, uma economia de recursos ambientais. Entretanto, a população não foi 

adequadamente esclarecida quanto à separação de recicláveis, nem à colocação dos resíduos 

para a espera da coleta. Sendo assim, a população continuou colocando os sacos com resíduos 

misturados, nas lixeiras externas, diariamente, o que ocasionou diversos transtornos à própria 

população, como o acúmulo de lixo nas calçadas, com emissão de maus odores e proliferação 

de vetores (ratos e moscas). Não bastasse as pilhas de sacos de lixo amontoados nas calçadas, 

ainda havia uma enorme quantidade de lixo fora dos sacos pela ação de catadores que, depois 

de realizada a catação, deixava a calçada cheia de lixo espalhado. Todos esses fatos 

explicitam a falta de informação por parte da população que, por não ter sido conscientizada 

de que teria que separar os materiais recicláveis e somente colocar os resíduos na lixeira, nos 

dias de coleta, não só não participou do novo programa de coleta, como também denunciou a 

prefeitura ao Ministério Público. A denúncia resultou na abertura de um inquérito civil, pelo 

Ministério Público, em 27/01/06, para investigação do fato denunciado. Até o fechamento 

deste documento, o inquérito ainda não tinha sido concluído. 

4.4.3. Poder Público: as responsabilidades nas esferas municipal, estadual e federal 

Com a promulgação da Constituição Federal (CF), em 05/10/1988, a competência pela 

organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, tais como os serviços de 

gestão de resíduos sólidos, ficou a encargo dos municípios, conforme Art. 5 V. A execução 

desses serviços, seja de forma direta ou sob regime de concessão, é de responsabilidade das 

prefeituras. É importante ressaltar que somente compete à Municipalidade a execução dos 

serviços concernentes à gestão de resíduos sólidos de origem urbana, ou seja, domiciliar e 

comercial. Sobre as demais tipologias de resíduos, provenientes da iniciativa privada, detém a 

competência o gerador. 

À União, cabe instituir diretrizes para o saneamento básico, conforme Art. 21 XX. Esta 

competência se traduz na elaboração de políticas, de abrangência nacional, para a solução das 

questões referentes ao saneamento no país.  

É competência comum da União, dos Estados e dos Municípios proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas, conforme Art. 23 VI da Carta Magna. Com 
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relação a esta competência, a Política Nacional do Meio Ambiente cria o Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA), constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios cujas responsabilidades são a proteção e a 

melhoria da qualidade ambiental (Lei Federal Nº 6938/81). Cada Estado criou o seu OEMA – 

Órgão Estadual de Meio Ambiente, vinculado ao SISNAMA, que dentre suas diversas 

competências, na área ambiental, está a de licenciar e fiscalizar os sistemas de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos urbanos, caso o Município não tenha instituído órgão 

vinculado ao SISNAMA, com a mesma atribuição. 

No que tange à gestão de resíduos sólidos, a atuação do Ministério Público se limita à 

instauração de inquérito civil e ação civil pública alvejando àqueles que não cumprem a 

legislação, no que diz respeito à proteção do meio ambiente. O inquérito civil e a ação civil 

pública são baseados em documentos, informações e diligências investigatórias, conforme 

Art. 129 II, III, VI e VIII, da Constituição Federal vigente. 

4.4.4. Catadores: os maiores responsáveis pela coleta informal 

Conhecidos também como trapeiros, carroceiros, entre outras denominações, os catadores são 

aquelas pessoas que sobrevivem da seleção de materiais recicláveis, em meio ao amontoado 

de resíduos. Nenhum problema haveria se não fossem as condições insalubres de trabalho e a 

falta de reconhecimento, por parte da sociedade como um todo, da importância desta 

atividade. 

Legítimos agentes ambientais, esses profissionais são responsáveis por 90% dos materiais que 

chegam às indústrias recicladoras, desviando materiais que seriam dispostos em lixões ou 

aterros das cidades como inservíveis e reinserindo-os na cadeia produtiva como matéria-prima 

secundária (ROMANI, 2004). 

Nem todos os catadores trabalham da mesma forma, a única semelhança entre os grupos 

encontra-se na forma insalubre que realizam o trabalho, sem utilização de equipamentos de 

proteção tais como luvas, botas ou máscaras, e sem o devido reconhecimento como partícipe 

ativo e importante na gestão de resíduos sólidos. 

Alguns catadores trabalham nas frentes de descarrego dos caminhões, nos lixões, 

submetendo-se não somente à condição adversa à saúde, como também ao risco de morte 

pelas máquinas. A atividade de catação direta na frente de trabalho também prejudica as 



 49

operações de compactação e recobrimento dos resíduos, nos locais de disposição. Há os 

catadores que realizam a seleção de recicláveis nas vias públicas e calçadas das grandes 

cidades. Estes catadores normalmente utilizam carroças para armazenar os materiais 

selecionados e passam de residência em residência fazendo a seleção dos materiais. Desta 

forma de trabalho, resultam alguns inconvenientes aos residentes, tais como maus odores, 

vetores e restos de lixo espalhados nas calçadas e vias, uma vez que a população não faz a 

separação dos resíduos na fonte. Por esses inconvenientes, muitas vezes, a população rejeita o 

trabalho realizado pelos catadores, discriminando-os, sem sequer perceber o benefício que 

está por trás dessa atividade. 

Apesar de ser uma profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, desde 2002, 

o Catador de Material Reciclável não encontra reconhecimento profissional da sociedade e 

isso dá à categoria um caráter transitório, como se o cidadão só trabalhasse como catador pela 

falta de melhor oportunidade de trabalho. 

Catador de lixo: de marginal à agente ambiental de uma economia solidária 

No Brasil, muitos consideram que há uma tênue separação entre a atividade de catação de lixo 

e a marginalidade. Infelizmente, a maioria dos catadores exercem a atividade por falta de uma 

melhor oportunidade e, quando conseguem outro tipo de trabalho, abandonam a segregação 

de lixo e isso enfraquece a organização da categoria. 

Segundo Bursztyn (2003), 

Os trabalhadores de rua, em particular os catadores de 

materiais recicláveis, possuem importantes características 

necessárias ao mundo do trabalho da pós-modernidade. São 

ecléticos, versáteis, dependem pouco da proteção pública e se 

auto-empregam. Agregue-se a esses aspectos uma importante 

função que desempenham: a reinserção no circuito formal da 

economia de uma grande volume de materiais que são 

despejados no lixo. São, nesse sentido, elos positivos da 

economia de recursos naturais e redução da degradação 

ambiental potencial. 
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De fato, não somente no Brasil, os catadores são marginalizados por toda uma sociedade, que 

desconhece a importância social e ambiental da atividade de catação. Em sua tese, Martins 

(2004) narra que na Índia, a catação de lixo é realizada pelas pessoas pertencentes a mais 

baixa casta, enquanto que na Colômbia os “descartáveis”, como são conhecidos os catadores 

eram, até a década de 90, vítimas de grupos de extermínios, com objetivo de limpeza social. 

Além de socialmente discriminado, o catador ainda vê o produto de tão árdua e insalubre 

tarefa ser vendido a preços módicos, abaixo do que seria caso fosse vendido diretamente às 

indústrias recicladoras. Os materiais catados são repassados a atravessadores, pois os 

catadores normalmente não dispõem de infra-estrutura para um simples pré-tratamento, que 

poderia apenas incluir lavagem, prensagem e trituração.  

A aquisição de infra-estrutura adequada ao trabalho e conseqüente justa remuneração inicia-se 

quando os catadores reunidos e de forma organizada, decidem-se pelo trabalho em grupo. A 

formação de associações, tais como cooperativas, permite uma melhora nos lucros dos 

catadores e os torna mais fortes nas negociações com as indústrias ou com os intermediários 

que compram o material reciclável. 

Baseado no conceito de uma economia solidária que é, de acordo com Ministério do Trabalho 

e Emprego (2005), compreendida como o conjunto de atividades econômicas de produção, 

distribuição, consumo, poupança e crédito, organizadas e realizadas solidariamente por 

trabalhadores, sob a forma coletiva e autogestionária, é que devem ser formadas as 

cooperativas de catadores. O princípio geral da autogestão é de que todos os que trabalham 

são donos do empreendimento e todos os que são donos trabalham no empreendimento. A 

cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, para 

satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de uma 

empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida (BRASIL COOPERATIVO, 

2007). 

Dessa forma, a atividade de catação de lixo que é caracterizada pela insalubridade, falta de 

infra-estrutura e equipamentos e, principalmente, pela luta pela subsistência, encontra na 

formação de cooperativa de catadores, a possibilidade de formalização da atividade, com 

futura geração de emprego e renda. Cooperados, os catadores têm a possibilidade de trabalhar 

em galpões com infra-estrutura adequada ao beneficiamento primário dos resíduos, de se 

habilitar a recursos e receber ajuda das Organizações Governamentais e Não-Governamentais. 
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No Brasil, como referências de cooperativas de catadores que tiveram sucesso podem ser 

citadas a Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis 

(COOPAMARE - São Paulo), e a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais 

Reaproveitáveis (ASMARE – Belo Horizonte). 

O panorama de gestão de resíduos sólidos, no Brasil, sugere que o Poder Público local deve 

apoiar cada vez mais a estruturação da categoria dos catadores. A tendência da concessão dos 

serviços de disposição final de resíduos sólidos ao setor privado e o surgimento de diversas 

empresas privadas de tratamento de lixo, aliado à pressão crescente do Ministério Público em 

conjunto com os órgãos de controle ambiental, vão levar a que, mais cedo ou mais tarde, as 

Prefeituras tenham que contratar e pagar pelos serviços dessas empresas. Portanto, para que os 

cidadãos não sejam ainda mais onerados com aumento de impostos, a redução da quantidade 

de resíduos que vão para o aterro é necessidade vital. 

O Fórum Nacional Lixo e Cidadania 

O Fórum Nacional Lixo e Cidadania é uma articulação de cerca de 50 instituições 

governamentais e não governamentais, criada em 1998, com o incentivo e coordenação da 

UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os principais objetivos do Fórum Lixo 

e Cidadania são: 

 Retirar todas as crianças e adolescentes do trabalho com lixo nos lixões e nas ruas, 

promovendo sua inclusão educacional; 

 Promover a inclusão social e econômica dos catadores de materiais recicláveis, 

especialmente por meio de apoio a sua organização e de programas de coleta seletiva; 

 Erradicar os lixões, implantando sistemas de gestão integrada e sustentável dos 

resíduos sólidos, com participação de todos os envolvidos, especialmente os catadores. 

O Fórum Nacional articula-se com uma rede de fóruns estaduais e municipais, distribuídos 

pelo país e que constituem espaços de interlocução e articulação entre os diversos atores da 

gestão de resíduos sólidos. Em sua existência, o Fórum Nacional já distribuiu mais de 45 mil 

bolsas-auxílio para a reposição da renda cessante de crianças que trabalhavam com lixo em 

todo o país. 
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Em consonância com a criação do Fórum Nacional e fortalecimento da categoria, foi 

realizado o 1º Encontro Nacional de Catadores, em 2001, na capital federal. Após o 1º 

Encontro, veio a criação do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de Material 

Reciclável, hoje com núcleo em diversas cidades brasileiras. 

Em janeiro de 2003, foi realizado o 1º Congresso Latino-Americano de Catadores e Catadoras 

de Materiais Recicláveis, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, onde cerca de 1000 pessoas, 

entre catadores e técnicos de países como Brasil, Argentina Uruguai, Canadá e México se 

reuniram para discutir a problemática da gestão de resíduos sólidos. Como resultado deste 1º 

Congresso, tem-se a “Carta de Caxias do Sul”, um documento que reúne as principais 

reivindicações da categoria. Dentre as 18 reivindicações, cabe aqui destacar a 8ª, onde se lê: 

“lutar contra a privatização do setor e garantir que os 

programas de coleta seletiva sejam implementados 

prioritariamente em parceria com as organizações de 

catadores”. 

A reflexão sobre a oitava reivindicação é muito importante, sobretudo no momento atual, em 

que muitas cidades brasileiras estão realizando a concessão dos serviços de disposição final de 

resíduos sólidos. A iniciativa privada já participa de três formas da gestão de resíduos sólidos: 

na terceirização dos serviços de limpeza urbana; na concessão de gestão de resíduos e na 

implantação de plantas de tratamento (aterros privados, incineradores, etc.). 

No estado de Pernambuco, o município de Petrolina foi o primeiro a realizar licitação para 

concessão dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Paralelamente, alguns empreendedores 

estão investindo na construção de aterros privados para o tratamento dos resíduos urbanos, 

cujo mercado alvo são as prefeituras municipais. Como exemplo, tem-se duas iniciativas de 

construção de aterros privados, ainda em fase de licenciamento, onde empreendedores 

decidiram por implantar plantas de tratamento para resíduos não perigosos, uma no município 

de Jaboatão dos Guararapes e outra em Igarassu.  

O catador e a privatização dos serviços de gestão de resíduos sólidos 

A tendência de realização de parcerias da administração pública com a iniciativa privada, no 

que concerne aos serviços de gestão de resíduos sólidos é uma das maiores preocupações dos 
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catadores. 

A preocupação se dá porque, para ser considerado aterro sanitário nos moldes das normas e 

legislação vigente, não é permitido o trabalho de catação nas frentes de trabalho e, como 

muitos vivem dessa atividade, o medo de se perder a fonte de renda, ainda que escassa e 

insalubre, é bastante compreensível. Por outro lado, é importante se observar que essa talvez 

seja uma excelente oportunidade do poder público (as prefeituras) trabalhar em parceria com 

os catadores e com a sociedade na gestão dos resíduos sólidos. A partir do momento que o 

poder público passa a pagar pela disposição correta, em termos de quantidade a ser aterrada, 

obviamente que os valores não serão os mesmos que se paga para a disposição em um lixão. 

Sendo assim, a tendência natural é que as prefeituras diminuam a quantidade de lixo a ser 

coletada e enviada ao aterro. Para que haja o desvio desses resíduos, além da necessidade de 

implantação de programas de educação ambiental para a população, haverá também a 

necessidade de profissionais que selecionem esses resíduos para posterior venda. Assim, para 

implantação dessa cadeia de ações, a experiência do catador surge com bastante importância 

na formulação de um plano de gestão de resíduos sólidos adequado a essa nova realidade. 

4.4.5. Receptores de lixo 

Também conhecidos como deposeiros, sucateiros, aparistas, ferros-velhos ou intermediários, 

são os principais compradores do material segregado pelos catadores. Os receptores de lixo 

normalmente instalam seu negócio em terrenos ou em galpões, e funcionam de forma 

precária, sem precauções quanto aos aspectos ambientais e de segurança de trabalho. 

Muitos desses deposeiros “alugam” carroças para catadores menos favorecidos e exigem que 

uma quantidade mínima de material seja trazida, no final da jornada de trabalho. Terminado o 

trabalho, o catador vende o seu material ao deposeiro e do seu lucro ainda é retirada a parte 

referente ao aluguel da carroça. Quando o material separado pelo catador encontra-se em boas 

condições, é vendido diretamente às indústrias. Quando o material precisa ser beneficiado de 

alguma maneira, seja por lavagem, prensagem ou trituração, ele é vendido pelo catador ou 

pelo deposeiro ao chamado aparista, que após beneficiá-lo, o vende às industrias. 

Nesta cadeia, quem mais perde em termos de trabalho versus lucro obtido é o catador. De 

acordo com Romani (2004), os ferros-velhos têm um lucro de 100% sobre o preço oferecido 

aos catadores, as empresas beneficiadoras têm um lucro de 80% sobre os ferros-velhos. 

Percebe-se assim que, por falta de uma infra-estrutura para realização da atividade de seleção 
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de materiais, o material selecionado pelo catador é vendido a esses atravessadores por preços 

bem menores do que a indústria compraria. 

Uma das grandes queixas dos chamados deposeiros reside no fato de sempre haver, em meio 

aos verdadeiros catadores, aqueles que usam a atividade como refúgio da criminalidade ou 

para sustento de vícios. Estes normalmente não têm responsabilidade com o trabalho e 

freqüentemente desaparecem com as carroças alugadas, sem considerar que levam perigo ao 

depósito. Fatos como esses denigrem ainda mais a imagem destes profissionais perante a 

sociedade, enfraquecendo a categoria. 

4.4.6. Iniciativa privada (coleta, reprocessamento e tratamento) 

A iniciativa privada encontrou nos serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos, um nicho 

de mercado carente em termos de profissionais capacitados e equipamentos adequados. A 

partir dessa constatação, a execução dos serviços necessários à gestão de resíduos sólidos 

urbanos, foi transferida paulatinamente, do poder público para a iniciativa privada, iniciando-

se com os serviços de limpeza urbana, que incluem varrição, capinação, raspagem de linha 

d’água, coleta, entre outros, podendo se estender até a operação dos locais de tratamento e 

disposição final. 

O Projeto de Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica (PQA, 1998) fez 

importantes críticas ao modelo de gestão adotado na RMR, no que diz respeito à terceirização 

dos serviços de limpeza urbana. Uma das críticas relata, 

... na medida que a participação da iniciativa privada nos 

serviços de limpeza urbana cresceu, esses serviços vêm 

assumindo uma diversidade de formatos, tanto na relação com 

o poder público e com a população, quanto nos custos e na 

qualidade de sua execução, sem entretanto, coexistir, em igual 

escala, um acompanhamento adequado por parte dos gestores 

municipais. 

Um outra crítica feita pelo PQA relata a situação, da seguinte maneira: 
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... o setor empresarial da construção, diante da fragilidade do 

poder público, “tomou de assalto” a operação dos serviços de 

limpeza urbana, consolidando um arranjo que demonstra sinais 

de cartelização desses serviços, gerando maiores despesas aos 

municípios. 

O PQA finaliza sugerindo a implantação de um marco regulatório para os serviços de limpeza 

urbana, diante da fragilidade institucional e organizacional, constatada nos municípios da 

RMR. 

A incursão da iniciativa privada nos serviços de gestão de resíduos sólidos decorre da 

incapacidade que a maioria dos municípios tem demonstrado em prover esses serviços à 

população. Se há cartelização dos serviços, os municípios devem avaliar, da melhor forma 

possível, qual a alternativa que melhor se enquadra em seu orçamento, a execução direta dos 

serviços ou a transferência dessa execução. Lembrando-se que, para qualquer escolha, deverá 

ser priorizada a qualidade do atendimento por um menor custo. Afinal de contas, se existe a 

modalidade de parceria público-privada, em suas diversas formas, já reguladas por lei, é 

porque o instrumento é necessário, o que não pode acontecer é que o uso indevido do mesmo 

venha invalidá-lo ou desmerecê-lo. 

As parcerias da administração pública nos serviços de gestão de resíduos sólidos 

Não é de hoje que o poder público vem buscando parceria com a iniciativa privada com a 

finalidade de melhor executar as atividades administrativas que lhe são inerentes. Com os 

serviços necessário à adequada gestão dos resíduos sólidos não poderia ser diferente. A 

tendência de transferência desses serviços para a iniciativa privada já é fato consolidado em 

países desenvolvidos. No Brasil, há mais de 10 anos que os serviços de limpeza urbana das 

maiores cidades já estão nas mãos da iniciativa privada, cabendo ao poder municipal, a 

fiscalização sobre o cumprimento desses serviços. 

Atualmente, todos os municípios da RMR têm os serviços de limpeza urbana terceirizados, ou 

seja, concedidos para que outrem os efetue. Alguns ainda têm os serviços de operação da 

disposição final terceirizados também. A terceirização desses serviços é normalmente 
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realizada por licitações, que têm como base a Leis Nº 8666/93 e a Nº 8987/95 que entre 

outros, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. 

Ainda existem outras modalidades de parceria entre o Poder Público e a iniciativa privada. A 

seguir, são analisadas algumas das principais formas de parceria na gestão dos resíduos 

sólidos como a terceirização e a concessão. 

A concessão nos serviços de gestão de resíduos sólidos 

O art. 175 da Constituição Brasileira permite que o Poder Público, realize a prestação de 

serviços públicos, que são de sua incumbência, sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação. 

A concessão de serviço público, tal como rege a Lei Nº 8987/95, constitui contrato 

administrativo em que a Administração Pública transfere a outrem a execução de serviço 

público, mediante tarifa paga pelo usuário, ou outra forma de remuneração decorrente da 

exploração do serviço. 

Em 2004, a Lei Nº 11.079 obrigou a uma distinção entre três modalidades de concessão: a 

concessão de serviço público, tal como disciplinada pela Lei Nº 8987/95; a concessão 

patrocinada; e a concessão administrativa. Nas duas primeiras modalidades de concessão, há a 

cobrança de tarifas a serem pagas pelos usuários dos serviços públicos. Na concessão 

administrativa, a remuneração é feita pelo poder público, não havendo cobranças aos usuários. 

De acordo com Pietro (2006), a concessão administrativa 

constitui um misto de empreitada e de concessão: de 

empreitada, porque a remuneração é feita pelo poder público e 

não pelos usuários; de concessão porque seu objeto poderá ser 

a execução de serviço público, razão pela qual seu regime 

jurídico será semelhante ao da concessão de serviços públicos, 

já que irá se submeter a normas aplicáveis à concessão 
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tradicional, na parte em que confere prerrogativas públicas ao 

concessionário. 

Foi necessária a distinção entre as diversas formas de parcerias na Administração Pública, 

uma vez que alguns serviços sociais do Estado, como o ensino e a saúde, ou atividades 

exclusivas do Estado, como o poder de polícia, não podem ser objeto de qualquer tipo de 

concessão que implique em cobrança de tarifa, como a concessão tradicional. Também não 

podem ser objeto de concessão nos moldes tradicionais, aqueles serviços indivisíveis, 

conhecidos no Direito como serviços uti universi, que são usufruídos indiretamente pelos 

cidadãos, como é o caso da limpeza pública. 

Assim, embora a Lei Nº 9.074/95, fale, no art. 2º, na limpeza pública como sendo passível de 

concessão, isso não é viável juridicamente; o que pode a Administração Pública fazer é 

terceirizar a atividade, mediante contrato de prestação de serviço ou mediante concessão 

administrativa, hipóteses em que a remuneração fica inteiramente a cargo do poder público, 

com verbas provenientes de impostos ou pelas formas de remuneração previstas no art. 6º da 

Lei Nº 11.079/04 (PIETRO, 2006). 

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal preceitua 

que os serviços de limpeza urbana não podem ser objeto nem mesmo de cobrança de taxa, 

devendo ser prestados com recursos provenientes dos impostos. 

Na gestão de resíduos sólidos, os serviços de limpeza e manutenção de vias e logradouros 

públicos, tais como varrição, raspagem de linha d’água, pintura de meio-fio, entre outros, por 

exemplo, não têm beneficiário específico, eles beneficiam não apenas seus moradores, mas 

também os que neles trafegam ou que deles se utilizam. 

Por outro lado, a coleta de lixo, assim como os serviços de telefonia, abastecimento de água, 

fornecimento de energia, pode ser objeto de cobrança de taxa (diretamente pelo poder 

público) ou tarifa (concessão), desde que seja possível a mensuração do serviço efetivamente 

prestado a cada usuário. 

A terceirização (ou locação de serviços) nos serviços de gestão de resíduos 
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sólidos 

Outra forma de parceria entre a Administração Pública e a iniciativa privada, bastante usada 

na contratação de serviços pertinentes à gestão dos resíduos sólidos, é a terceirização. Assim 

como a concessão administrativa, regida pela Lei Nº 9.637/98, a terceirização, regida pela Lei 

Nº 8.666/93, não admite cobrança de taxa ou tarifa do usuário. 

Embora possa haver confusão entre a terceirização e a concessão administrativa, do ponto de 

vista jurídico, não é possível haver essa confusão, uma vez que na primeira, o ente privado 

está sujeito à Lei Nº 8.666/93, enquanto na segunda, estará sujeito às Leis Nº 8.987/95 e 

9.074/95. 

A concessão tem por objeto um serviço público e todo o complexo de atividades 

indispensáveis a sua realização, envolvendo à gestão e a execução material. 

A locação de serviços, conhecida por terceirização, tem por objeto determinada atividade que 

não é atribuída ao Estado como serviço público e que ele exerce apenas em caráter acessório 

ou complementar da atividade-fim, que é o serviço público (PIETRO, 2006). Na locação de 

serviços não são concedidos poderes públicos ao locatário, assim como é na concessão. 

Para finalizar, é importante salientar que a concessão de um serviço público a um ente 

privado, não exime o poder público de sua responsabilidade legal. Assim, a terceirização ou 

concessão dos serviços pertinentes à gestão dos resíduos sólidos, precisa de uma boa 

fiscalização por parte do contratante ou concedente. 

Os aterros privados 

Impulsionada pela inépcia das prefeituras em prover a disposição final adequada dos resíduos 

sólidos e pelo endurecimento da legislação ambiental, aliado a uma maior atuação de órgãos 

como Ministério Público, Tribunal de Contas e órgãos de controle ambiental, a iniciativa 

privada observou que o investimento no tratamento de resíduos sólidos poderia ser um 

negócio promissor. 
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As prefeituras, responsáveis pela gestão dos resíduos em seus territórios, geralmente não 

dispõem de capital para financiar a construção e operação de sistemas de tratamento e 

disposição final de resíduos sólidos urbanos, nos moldes das normas e legislação ambiental 

vigentes. Quando conseguem financiamento para a construção de um aterro ou outro sistema 

de tratamento, esbarram na falta de condições técnico-financeiras para operá-lo 

adequadamente; faltam desde pessoal qualificado, dos níveis gerenciais ao operacional, até 

mesmo máquinas e materiais. 

Com a atuação cada vez maior do Ministério Público, que vem celebrando Termos de 

Ajustamento de Conduta (TACs) com as Prefeituras pelo Brasil. Com a celebração de TACs, 

as municipalidades são conduzidas a resolver o problema da disposição final dos resíduos 

urbanos, quer com recursos próprios, quer com a contratação de serviços a terceiros, tendo 

prazos e penalidades determinadas, no caso de não cumprimento dos compromissos. 

Em estudo realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE, 2005), nota-se que o aumento na oferta de disposição em aterros 

privados iniciou-se nos últimos dez anos, coincidindo com o período no qual deixaram de 

haver investimentos públicos relevantes nessa direção. Ainda de acordo com ABRELPE 

(2005), os aterros sanitários privados, no Brasil, já recebem 14% dos resíduos urbanos 

coletados no país. A Tabela 4.2 mostra algumas características dos aterros sanitários 

empreendidos pela iniciativa privada, que atualmente estão em operação no Brasil. A partir 

das informações da tabela, observa-se que a maioria dos aterros privados (mais de 83%) está 

situada na região sudeste, sendo que 72% do total de aterros privados encontram-se no estado 

de São Paulo. Muitos aterros privados, além de receberem resíduos urbanos, ainda estão 

preparados para o recebimento e tratamento de resíduos perigosos e não-perigosos gerados 

pelas indústrias. 

Tendo a iniciativa privada as condições técnicas e financeiras necessárias à implantação de 

um aterro sanitário, as perspectivas para a gestão de resíduos sólidos, do ponto de vista 

ambiental, afiguram-se boas. O consumidor, neste caso as prefeituras e as indústrias, deverão 

pagar pela disposição final, valor compatível com o tratamento adequado que aqueles resíduos 

deverão receber. Como este valor será maior que aquele pago para disposição em lixão, as 

prefeituras e as indústrias deverão ser impelidas a dispensar maior atenção aos mecanismos de 

desvio de resíduos de aterros, tais como, redução, reutilização e reciclagem e o conjunto de 
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todas essas ações, resultará em aumento de qualidade ambiental. 

Outra facilidade que existe em relação aos aterros privados, reside no fato de que, ao ser 

detectado algum descaso com as medidas de controle ambiental relativas ao aterro, a 

responsabilização, punição dos responsáveis e conseqüente reversão do dano é mais rápida, ao 

passo que as mesmas medidas quando tomadas em relação às prefeituras costumam se arrastar 

por diversas gestões municipais, sem que se haja a resolução dos problemas. 

Tabela 4.2. Aterros sanitários privados em operação 

Proprietário Município Estado
Quantidade de 
RSU aterrada 

(t/dia) 

Início de 
operação 

Anaconda Santa Isabel SP 850 2002 
Corpus Indaiatuba SP 140 2002 
Eppo Itu SP 100 2001 
Essencis Caieiras SP 5.000 2003 
Estre Guarulhos SP 2.000 2004 
Estre Itapevi SP 800 2005 
Estre Paulínia SP 2.500 2002 
Lara-Estre Mauá SP 1.400 1997 
Onyx-Sasa Tremembé SP 600 1998 
Pajuan Itaquaquecetuba SP 1.800 2001 
Quitauna Guarulhos SP 950 1999 
Tecipar Santana do Parnaíba SP 700 2004 
Terracom-Estre Cubatão SP 1.200 2003 
Lara Vila Velha ES 600 2000 
Marca Cariacica ES 1.500 1999 
Sil Minas do Leão RS 1.400 2002 
Brasecco Natal RN 800 2004 
Proactiva Florianópolis SC 800 1990 

Fonte: ABRELPE (2005) 

A incursão da iniciativa privada no ramo do tratamento de resíduos sólidos, se realizada de 

maneira racional, respeitando os requisitos ambientais e legais de cada local, vem a ser uma 

alternativa importante para o tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, uma 

vez que o poder público já vem dando, há algum tempo, mostra de incapacidade de prover um 

tratamento mínimo adequado aos resíduos gerados pela população. 
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Os consórcios públicos 

A dificuldade para conseguir áreas adequadas à implantação de aterros sanitários é bastante 

conhecida. Quanto mais rigoroso e detalhado for o trabalho de seleção destas áreas, maior a 

probabilidade do empreendimento ser bem sucedido. Uma área adequada significa não 

somente menores gastos com implantação, operação e encerramento do aterro, mas também 

significa menores riscos ao meio ambiente e à saúde pública. 

Como se pode observar, na escolha de áreas se articulam aspectos físicos, ambientais e 

sociais, os quais integralmente são difíceis de superar. A solução consorciada elimina parte 

desses tropeços, os esforços são encaminhados na escolha de uma única área de disposição 

final de resíduos para dois ou mais municípios, diminuindo os impactos ambientais 

normalmente verificados na implantação de aterros sanitários. 

De acordo com Oliveira (2004), consórcio intermunicipal é a entidade formada através de 

uma união de vários entes da mesma natureza, que disponibilizam recursos humanos e 

materiais que possuem para atingir objetivos comuns, pois, individualmente não teriam 

recursos, nessas condições, suficientes para atingi-los. 

Normalmente, para a realização dos consórcios intermunicipais para tratamento e disposição 

final de resíduos, os aspectos ambientais e de localização são bastante enfatizados. No 

entanto, o que se observa quando do insucesso destes consócios, é a influência de fatores 

técnicos, gerenciais e mesmo políticos. 

A realização de consórcios intermunicipais para destinação final de resíduos sólidos, a 

despeito dos benefícios citados, abrange aspectos gerenciais e técnicos de elevada precisão. 

Fiúza e Barros (1999) concluem em seu trabalho que a falta de planejamento e de políticas 

regionais para tratar da questão dos resíduos sólidos dificulta a implementação de soluções 

conjuntas que apresentam uma economia de escala, capaz de maximizar os parcos recursos 

municipais e minimizar os impactos ambientais provenientes da implantação de sistemas de 

tratamento de resíduos e propõem uma metodologia para avaliar a possibilidade de consórcios 

intermunicipais para tratamento e disposição final de resíduos. 

No que concerne aos aspectos legais dos consórcios públicos, a Emenda Constitucional Nº. 

19/1998 conferiu nova redação ao art. 241 da Constituição Federal: 
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“a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os 

convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando 

a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”. 

Apesar da alteração do art. 241 da Constituição, os consórcios públicos eram criados como 

associações civis não tendo obrigações condizentes com os preceitos de Direito Público. Por 

este motivo, a maioria dos consórcios públicos estava à mercê da conjuntura política, uma vez 

que praticamente se tratavam de um acordo entre cavalheiros. 

Com a promulgação da Lei Federal Nº 11.107/2005, além de outras inovações, os consórcios 

ganharam personalidade jurídica de direito público ou privado. Para se constituir um 

consórcio público é necessária a assinatura de um protocolo de intenções (com 

reconhecimento público) pelos prefeitos dos municípios consorciados que, depois de 

ratificado, é convertido em um estatuto ou contrato de constituição do consórcio público. 

4.5. Evolução dos modelos de Gestão de Resíduos Sólidos Municipais 

Atualmente, os modelos de gestão de resíduos sólidos, em nível mundial, em contraposição 

aos antigos sistemas centrados na disposição de resíduos sólidos, objetivam a composição de 

um fluxo circular, no qual a quantidade de resíduos reaproveitados no sistema produtivo seja 

cada vez maior e a quantidade de recursos a serem dispostos, cada vez menor 

(PERSPEKTIVEN, 1989, apud. DEMAJOROVIC, 1996). 

Paralelamente, a gestão de resíduos sólidos deixou de considerar unicamente o fator custos 

financeiros, passando também a considerar o fator meio ambiente e o fator social, no processo 

de escolha de um modelo. 

Década de 60 

Em meados da década de 60, os modelos de gestão de resíduos sólidos, nos países 

desenvolvidos, caracterizavam-se por priorizar apenas a disposição adequada dos mesmos, o 
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que aumentou, proporcionalmente ao aumento da produção/consumo, a quantidade de 

resíduos a serem dispostos, bem como a demanda por locais de disposição final. O grande 

benefício desta política foi a eliminação dos últimos lixões existentes, pois a maior parte dos 

resíduos passou a ser dispostos em aterros ou encaminhados a incineradores. 

Década de 70 

A partir de 1975, os países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – 

OCDE (Alemanha, Áustria, França, Reino Unido, Itália, Grécia, Irlanda, Países Baixos, 

Suécia, Luxemburgo, Portugal, Suíça, Bélgica, Dinamarca, Islândia, Noruega, Espanha, 

Turquia, Estados Unidos e Canadá), publicaram, pela primeira vez, as novas prioridades, 

estabelecidas para a gestão de resíduos sólidos: 

 redução da quantidade de resíduos; 

 reciclagem de materiais; 

 incineração com reaproveitamento da energia resultante; 

 disposição dos resíduos em aterros sanitários. 

Década de 80 

Com o aparecimento de leis reguladoras e instrumentos econômicos para estimular o uso de 

produtos reciclados e com o apoio da população, surgiu, nos países desenvolvidos, um 

rentável mercado de reciclados. A partir do final dessa década, as críticas à reciclagem 

começavam a surgir, uma vez que o processo consumia grandes quantidades de matéria prima 

e energia, além de ainda produzir resíduos. Outra importante crítica ao simples incentivo à 

reciclagem era que, nesse processo, não existia vínculo entre resíduos gerados e fontes 

geradoras, pois os resíduos eram coletados e revendidos, na maioria das vezes, por terceiros, 

assim mantendo externo ao processo produtivo, o custo com o reaproveitamento e reciclagem. 

Neste modelo, também era estimulado que as empresas buscassem reduzir a quantidade de 

resíduos desde o início dos seus processos. Por fim, aumentaram as críticas ainda pela falta de 

uma política específica que contemplasse os resíduos tóxicos e terminava-se com a prática de 

exportar esses resíduos para disposição final em países em desenvolvimento. 

No final da década de 80, os modelos de gestão de resíduos passaram a priorizar a redução do 
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volume de resíduos desde o início do processo produtivo, como também em todas as etapas da 

cadeia produtiva. Os produtos sem aproveitamento ou de difícil reciclagem deveriam ser 

devolvidos aos fabricantes, que seriam responsáveis pelo seu tratamento e disposição final. 

Também seriam priorizados o uso de “tecnologias limpas”, que utilizassem menos recursos 

naturais na produção e produzissem menos ou nenhuma poluição, como também a produção 

de bens que tivessem maior vida útil. 

Quanto ao sistema de distribuição, passou-se a incentivar que as embalagens de transporte dos 

produtos fossem elaboradas com materiais reutilizáveis ou recicláveis. Em relação ao produto, 

também se passou a dar ênfase na utilização de pouca ou nenhuma embalagem (uso de refil), 

ou quando necessário, a utilização de embalagens recicláveis. 

A partir do final da década de 90  

Em 1997, celebrava-se na cidade japonesa Kyoto, o que seria o maior acordo sobre 

desenvolvimento sustentável em esfera mundial. Com esse acordo dar-se-ia início a uma nova 

consciência ambiental da humanidade. Novos compromissos foram definidos com metas 

objetivas, novos conceitos ambientais foram criados e, principalmente, foi sinalizada uma 

nova trilha de negócios, a ser desbravada por quem apresentasse maior preparação e 

competência. 

O Protocolo de Kyoto como é conhecido esse acordo, estendeu o conceito de globalização 

econômica para o campo da poluição ambiental, especificamente para o tema do aquecimento 

global. Assim, o acordo permite que a redução da emissão de gases causadores do efeito 

estufa, em um valor de 5%, a que se comprometeram os paises desenvolvidos, relacionados 

no “Anexo 1” do citado protocolo, possa ser realizado em qualquer parte do mundo. Nascia 

assim o Mercado dos Créditos de Carbono, no qual os países ricos podem investir em projetos 

de redução das emissões gasosas em nações em desenvolvimento e comprar esses volumes 

economizados para compensar, em nível global, os excessos nos quais incorrem quanto às 

metas estabelecidas. 

Paises em desenvolvimento como o Brasil passaram a ter a possibilidade de promover 

projetos de redução de emissões  de gases causadores do efeito estufa, denominados: 

Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) para serem comercializados no Mercado dos 
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Créditos de Carbono. 

Esta nova possibilidade de proteger o Meio Ambiente como uma alternativa de negócios, 

relaciona-se no contexto deste trabalho como uma evolução dos modelos de gestão de 

resíduos sólidos. Com efeito, os aterros sanitários reconhecidamente geradores de gás metano, 

um dos gases causadores do efeito estufa com poder de aquecimento 21 vezes maior que o 

dióxido de carbono, passaram a ser muito atrativos para a iniciativa privada e administrações 

municipais. 

A iniciativa privada, como já foi mencionado anteriormente, participava da gestão de resíduos 

sólidos através de um modelo no qual o incentivo pela sua participação radicava na 

remuneração econômica pelo serviço prestado. A partir do protocolo de Kyoto a possibilidade 

de explorar economicamente o aterro sanitário vem incentivando novos arranjos 

institucionais. Hoje a iniciativa privada está disposta a investir grandes somas de dinheiro em 

locais de destinação final para aceder ao duplo ganho, representado pela remuneração pelos 

seus serviços e os benefícios econômicos dos créditos de carbono. 

Aterros sanitários com recuperação de biogás e geração de energia elétrica, remediação de 

lixões para exploração do biogás, processos de incineração de resíduos com geração de 

energia elétrica são apenas algumas das modalidades que vem sendo verificadas atualmente 

no Brasil, envolvendo grandes investimentos de dinheiro. 

Esta nova tendência de meio ambiente como alternativa de negócio, que deverá se intensificar 

nos próximos anos, infelizmente não escapa das distorções comuns ao tema ambiental, onde 

qualquer iniciativa vem sempre associada a um “grande e fácil ganho de dinheiro”. Acontece 

ainda com o tema da gestão de resíduos sólidos, da reciclagem, dos aterros privados e agora 

com os créditos de carbono. 

Porém, é um engano acreditar nesse cenário. Na realidade, este tipo de negócio envolve 

grandes investimentos iniciais de dinheiro e retorno financeiro em longo prazo. O que se 

verifica, atualmente, é que somente empresas economicamente sólidas estão em capacidade 

de atender às exigências internacionais de credenciamento de projetos para comercialização 

de créditos de carbono. 
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Resumo dos modelos de gestão 

Observa-se que a implantação de um modelo de gestão é bastante difícil, pois exige uma 

mudança de comportamento dos diversos atores envolvidos, desde o setor produtivo até o 

consumidor final. 

Ao longo do tempo, a trajetória da gestão de resíduos sólidos foi priorizando novas ações, 

como pode ser observado no Quadro 4. 1. 

Em resumo, as diretrizes prioritárias da atual política de gestão de resíduos sólidos são as 

seguintes (DEMAROJOVICH, 1996): 

 evitar ou, nos casos em que não for possível, diminuir a produção de resíduos; 

 reutilizar ou, quando não for possível, reciclar os resíduos; 

 utilizar a energia contida nos resíduos; 

 tornar inerte os resíduos, antes da disposição final. 
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Quadro 4. 1. Evolução das diretrizes dos modelos de gestão de resíduos sólidos 

Fase Diretrizes Benefícios Problemas 

Década de 60  Disposição adequada da 
totalidade dos resíduos 
sólidos 

 Diminuição da 
poluição 

 Erradicação dos lixões

 Diminuição da vida 
útil dos 
equipamentos de 
disposição final 

Início da 
década de 80 

 Incentivo à reciclagem  Diminuição da 
poluição 

 Redução da 
quantidade de 
resíduos sólidos a 
serem aterrados 

 Redução da demanda 
por recursos naturais 

 Falta de vínculo entre 
os resíduos 
produzidos e as 
fontes geradoras 

 Falta de diretrizes 
para os resíduos 
perigosos 

Desde o final 
da década de 
80 

 Redução da quantidade 
de resíduos sólidos 
gerados 

 Responsabilização do 
gerador pela produção 
de resíduos 
(principalmente no 
setor produtivo) 

 Uso de Tecnologias 
Limpas 

 Inertização dos resíduos 
sólidos 

 Utilização dos resíduos 
sólidos na geração de 
energia 

 Utilização de 
Mecanismo de 
Desenvolvimento 
Limpo (MDL)12 

 Diminuição da 
poluição 

 Redução da 
quantidade de 
resíduos sólidos a 
serem aterrados 

 Redução da demanda 
por recursos naturais 

 Geração de energia 

 Falta de vínculo entre 
os resíduos 
produzidos e as 
fontes geradoras 

 Produção em larga 
escala 

 Obsolescência 
programada 

 Descartabilidade dos 
produtos 

Fonte: dados compilados e adaptados de Demarojovic (1996). 

 

                                                 
 
12 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) permite que países e empresas que não conseguem reduzir 
suas emissões aos limites exigidos patrocinem projetos não poluentes em países em desenvolvimento (ROBLES 
JUNIOR; BONELLI, 2006). 
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4.6. Instrumentos de Gestão de Resíduos Sólidos 

No que se refere à gestão de resíduos sólidos exercida pelo Poder Público, embora que a 

instituição de instrumentos legais que regulem o acesso e a utilização dos recursos naturais 

seja importante, é comprovado que por si só, não constitui instrumento regulador eficaz. Há 

de se levar em consideração instrumentos que não somente visem à coibição, por meio da 

imposição de penalidades, os chamados instrumentos de comando e controle, mas que 

incentivem de alguma maneira os diversos atores envolvidos na cadeia produtiva dos 

resíduos, a participarem da gestão adequada dos mesmos. Esse outro tipo de ferramenta 

disciplinadora é conhecido como “Instrumento Econômico” ou “Incentivo Econômico”. A 

seguir, serão descritos os principais instrumentos de natureza legal e econômica, adotados em 

diversos países, dando ênfase àqueles já adotados em nível nacional. 

4.6.1. Instrumentos Legais 

No que concerne à legislação, no Brasil tem-se priorizado a discussão e normalização sobre 

aspectos específicos da gestão de resíduos sólidos com a formulação de resoluções do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, que tratam sobre a gestão de resíduos 

sólidos, leis isoladas, decretos e portarias. No entanto, é imprescindível a adoção de uma 

política nacional que, dentre outros, aponte as diretrizes do modelo que deverá ser adotado no 

país. 

Alguns estados brasileiros tais como Ceará, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 

Pernambuco e Rio Grande do Sul, de forma isolada, instituíram suas políticas estaduais de 

resíduos sólidos, antes mesmo que a política nacional fosse criada. 

Dessa maneira, as macro-diretrizes para a gestão adequada de resíduos sólidos seguidas no 

Brasil, são aquelas que tocam a questão de meio ambiente contidas na Constituição Federal de 

1988 (Título III, Capítulo II, Art. 23 e Art. 24; Titulo VIII, Capítulo VI, Art. 225), na Lei Nº 

6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente, na Lei 9.605/98, Lei de Crimes 

Ambientais e na recente sancionada Política Nacional de Saneamento (Lei Nº 11.445/07). 

A Constituição Federal estabelece como competência dos municípios, no art. 30, organizar e 

prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de 

interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Dessa maneira, os 

serviços de limpeza urbana e o de disposição final de resíduos urbanos figuram como serviços 
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públicos de interesse local. Outro dispositivo constitucional que toca, ainda que 

superficialmente a questão dos resíduos sólidos, encontra-se no art. 23, inciso IX, que 

estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. 

A Política Nacional de Meio Ambiente instituiu dois instrumentos necessários e bastante 

utilizados pelos órgãos de controle ambiental, nas atividades e empreendimentos referentes à 

gestão de resíduos sólidos urbanos: o licenciamento ambiental e a avaliação de impacto 

ambiental, posteriormente referendadas e detalhadas nas Resoluções CONAMA Nº 237/97 e 

Nº 01/86, respectivamente. 

A Resolução CONAMA Nº 01/86, institui, no art. 2º X, que dependerá de elaboração de 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, a serem 

submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como aterros sanitários, 

processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. 

A Resolução CONAMA Nº 308/02, por sua vez, dispõe sobre o Licenciamento Ambiental de 

sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno 

porte. Sendo considerados municípios de pequeno porte aqueles que tenham população 

urbana até 30 mil habitantes ou geração diária de resíduos pela população urbana de até 30 

toneladas. Esta Resolução limitou o poder discricionário que os órgãos ambientais detinham, 

por ocasião da Resolução CONAMA Nº 237/97, para dispensar o Estudo de Impacto 

Ambiental, com base em estudos técnicos, uma vez que restringe essa ação apenas àqueles 

sistemas de disposição final de municípios de pequeno porte. Outras resoluções do CONAMA 

que tratam de resíduos sólidos, sobretudo os resíduos perigosos, foram publicadas e 

encontram-se listadas, com respectiva descrição, no ANEXO B desta tese. 

Debates sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

As diretrizes necessárias à adequada gestão dos resíduos sólidos, no Brasil, infelizmente ainda 

não se encontram consolidadas em uma única lei, mas sim dispersas em leis, decretos, 

portarias, resoluções do CONAMA e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. Essa dispersão dificulta a aplicação das normas legais, trazendo insegurança 
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jurídica aos atos da administração pública e privada. 

No final da década de 80, foram tomadas as primeiras iniciativas para definição das diretrizes 

nacionais para a formulação de uma política de resíduos sólidos. Em 1991, foi apresentado o 

Projeto de Lei Nº 203 e posteriormente, foram apensados mais de 70 projetos de lei. 

Em 1999, o plenário do CONAMA aprovou a proposição do projeto de lei. Em 2001, foi 

criada a Comissão Especial de Política Nacional de Resíduos, liderada pelo então deputado 

federal Emerson Kapaz, a qual foi extinta em 2003. 

Em 2004, a Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente reinicia as 

discussões com outros ministérios e diversas secretarias. Ainda em 2004, o CONAMA realiza 

o seminário “Contribuições à Proposição CONAMA”, com as participações de Ministério das 

Cidades, FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), MTE (Ministério do Trabalho e 

Emprego), MDS (Ministério do Desenvolvimento Social), IBAMA (Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ANA (Agência Nacional de Águas), 

CAIXA (Caixa Econômica Federal), ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

Petrobrás (Petróleo Brasileiro S.A.), Câmara dos Deputados, OEMA’s (Órgãos Estaduais de 

Meio Ambiente), ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental), 

ABEMA (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente), ANAMMA 

(Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente); ABIPET (Associação 

Brasileira da Indústria do PET), ABRE (Associação Brasileira de Embalagens), ABRELPE 

(Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), CNI 

(Confederação Nacional da Indústria), CNC (Confederação Nacional do Comércio), FIESP 

(Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Fórum Lixo & Cidadania, CEMPRE 

(Compromisso Empresarial para Reciclagem), Universidades, ONGs, Movimento de 

Catadores, prefeituras e setor produtivo. 

Em 2005, a Secretaria de Qualidade Ambiental criou um grupo de trabalho para a 

consolidação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de acordo com as contribuições 

recebidas no seminário realizado pelo CONAMA, resultando no Anteprojeto de Lei da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. Também em 2005 foi criada a Comissão Especial de 

Política Nacional de Resíduos e com esta foram iniciadas as audiências públicas, para as 

contribuições necessárias. 

A insegurança jurídica causada pela falta de uma política nacional de resíduos sólidos é 
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conhecida por todos que trabalham com o controle ambiental, desde órgãos públicos até a 

iniciativa privada. Um bom exemplo dessa insegurança consiste em que, para os órgãos de 

controle ambiental, as Resoluções CONAMA que estabelecem obrigações em relação à 

gestão de resíduos sólidos, têm força de lei; para as Secretarias de Saúde, as resoluções da 

ANVISA, têm força de lei e para o Direito Brasileiro, as leis são os únicos instrumentos 

capazes de criar obrigações para a sociedade. Essa corrente de pensamento jurídico vale-se do 

Princípio da Legalidade que, na Constituição Federal, encontra apoio no art. 5º II, onde se lê 

que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Segundo Mello (2002), no art. 5º II da Constituição Federal não se diz “em virtude de decreto, 

regulamento, resolução, portaria ou quejandos. Diz-se “em virtude de lei”. Logo, a 

Administração não poderá proibir ou impor comportamento algum a terceiro, salvo se estiver 

previamente embasada em determinada lei que lhe faculte proibir ou impor algo a quem quer 

que seja. 

Dentre algumas competências ao Presidente da República, previstas no art. 84 da Constituição 

Federal, a IV atribui ao mesmo a de sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como 

expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Observa-se assim, que somente 

cabe ao poder executivo a expedição de decretos e regulamentos para que as leis sejam 

cumpridas. Desse modo, fica claro que é imprescindível a existência de uma lei para que se 

possa obrigar o cumprimento dessas resoluções oriundas dos diversos órgãos de 

assessoramento do poder executivo. 

Antunes (2005) contesta o poder regulamentar do CONAMA quando diz que dentre as 

diferentes atribuições do CONAMA, previstas no art. 8º da Política Nacional do Meio 

Ambiente (Lei Nº 6.938/81), não se encontra a de regulamentar, diretamente lei, haja vista 

que o poder regulamentar é da competência do Presidente da República, conforme disposto no 

art. 84, IV da Constituição Federal. O mesmo autor ainda afirma que é necessário que se 

defina a exata natureza jurídica das Resoluções do CONAMA para que o tema possa ser 

enfrentado adequadamente. 

Pietro (1996, apud. ANTUNES, 2005) assim define Resolução: 

Além do decreto regulamentar, o poder normativo da 

administração ainda se expressa por meio de resoluções, 

portarias, deliberações, instruções, editadas por autoridades 
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que não o Chefe do Executivo; estabelecem normas que têm 

alcance limitado ao âmbito de atuação do órgão expedidor. Há 

ainda os regimentos, pelos quais os órgãos estabelecem normas 

sobre o seu funcionamento interno. Em todas essas hipóteses, o 

ato normativo não pode contrariar a lei, nem criar direitos, 

impor obrigações, proibições ou penalidades que nela não 

estejam previstos, sob pena de ofensa ao Princípio da 

Legalidade. 

Meirelles (2002), define as Resoluções da seguinte forma: 

São atos administrativos normativos expedidos pelas 

autoridades do Executivo (mas não pelo Chefe do Executivo, 

que só deve expedir decretos) ou pelos presidentes de tribunais, 

órgão legislativos e colegiados administrativos, para 

disciplinar matéria de sua competência específica. Por exceção, 

admitem-se resoluções individuais. As resoluções, normativas 

ou individuais, são sempre atos inferiores ao regulamento e ao 

regimento, não podendo inová-los ou contrariá-los, mas 

unicamente complementá-los e explicitá-los. Seus efeitos podem 

ser internos ou externos, conforme o campo de atuação da 

norma ou os destinatários da providência concreta. 

Observa-se e entende-se, portanto, a enorme dificuldade que têm os órgãos de controle 

ambiental, o Ministério Público e o Poder Judiciário em fazer cumprir as Resoluções 

CONAMA, referentes à gestão de resíduos sólidos e, conseqüentemente, minimizar os danos 

decorrentes dos resíduos dispostos incorretamente no meio ambiente. Verifica-se o porquê, 

por diversas vezes, o Ministério Público tem de recorrer a outras leis, como por exemplo a de 

Lei de Crimes Ambientais, para poder penalizar a gestão inadequada de resíduos sólidos por 

parte de terceiros, tanto da administração pública, quanto da iniciativa privada; afinal de 

contas, não há uma lei que obrigue e institua penalidades aos infratores. 

A Lei de Crimes Ambientais, de forma genérica, pode ser aplicada ao caso de conduta lesiva 

ao meio ambiente em conseqüência da incorreta gestão dos resíduos sólidos. A analogia é 

feita no art. 54 onde se lê: 
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Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que 
resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que 
provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
 § 1º Se o crime é culposo: 
 Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 
§ 2º Se o crime: 
I - tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a 
ocupação humana; 
II - causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda 
que momentânea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que 
cause danos diretos à saúde da população; 
III - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção 
do abastecimento público de água de uma comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 
V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em 
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 
regulamentos: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos. 
§ 3º Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior 
quem deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade 
competente, medidas de precaução em caso de risco de dano 
ambiental grave ou irreversível. 

 

Ainda, no que diz respeito à penalização de gestores ambientais, pode-se tentar recorrer a 

outro dispositivo legal, a Lei Nº 8429/1992 que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes 

públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou 

função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. O 

Ministério Público pode tentar enquadrar os maus gestores públicos por improbidade 

administrativa ambiental. 

Dessa forma, pode-se concluir que exercer o controle ambiental, no que diz respeito à gestão 

adequada de resíduos sólidos, com base em resoluções expedidas por órgãos de 

assessoramento do Poder Executivo, não encontra fundamento legal no Direito Brasileiro, o 

que evidencia uma enorme fragilidade nacional, em matéria de gestão adequada de resíduos 

sólidos. 

4.6.2. Instrumentos Econômicos 

Quando se fala em instrumento econômico de gestão de resíduos sólidos, logo se imagina uma 

taxa a ser cobrada para que haja a correta gestão dos mesmos. De fato, no Brasil, o tema é 
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ainda bastante incipiente. No entanto, atualmente, muitos países vêm criando instrumentos 

econômicos para dar suporte as suas políticas de gestão de resíduos sólidos, uma vez que já 

foi observado que a simples aplicação de regulamentos e penalidades não apresentam a 

eficácia necessária para resolver os problemas. 

Os instrumentos econômicos estão sendo usados em muitos países para melhorar a qualidade 

ambiental. Estas abordagens abrangem uma ampla gama de mecanismos possíveis. Em um 

extremo, incluem multas ou sanções que são ligadas aos tradicionais regulamentos do tipo 

“comando e controle”. No outro extremo, incluem abordagens “laissez-faire13”, as quais 

exigem que uma advocacia do consumidor ou litígios particulares atuem como incentivos para 

a melhoria da gestão ambiental. No centro, encontramos abordagens mais comuns do tipo 

“taxação e subsídio”, assim como os mecanismos menos comuns que se baseiam em direitos 

de propriedade comercializáveis (MOTTA; RUITENBEEK; HUBER, 1996). 

Em teoria, os instrumentos econômicos deveriam regular o controle da poluição, tendo como 

base mecanismos de mercado e, desse modo, tornar mais eficiente e efetiva a atuação 

governamental (DEMAROJOVICH, 1996). 

Com a implementação de instrumentos econômicos observou-se que estes se aplicam, com 

eficiência, à condução das políticas para a gestão dos resíduos sólidos, independentemente de 

sua origem. Como conseqüência, diversas cidades pertencentes aos chamados países 

desenvolvidos, estão implementando sistemas de cobrança variável pelos serviços de coleta, 

de acordo com a quantidade efetivamente gerada, em cada domicílio. 

Os instrumentos econômicos, portanto, desenvolvem um importante papel quando 

implementados no contexto de um sistema integrado de gerenciamento de resíduos sólidos, 

constituindo-se em alternativas mais baratas e de implementação mais simples que as medidas 

de comando e controle. Porém, também aqueles requerem uma integração do sistema de 

implantação, além de um estudo cuidadoso da realidade fiscal e monetária da economia a ser 

considerada (CHERMONT; MOTTA, 1996). 

                                                 
 
13 Laissez-faire é a doutrina que diz que os negócios econômicos da sociedade são otimizados pelas decisões 

individuais, pelo mercado e pelo mecanismo de preços com virtual exclusão da autoridade governamental 

(LACOMBE, 2004). 
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Na maioria dos municípios brasileiros, a cobrança pelos serviços de limpeza urbana, quando 

feita, é discriminada como “taxa de limpeza pública ou urbana” no imposto predial e 

territorial urbano, o IPTU, independentemente da quantidade gerada pelo residente. Ainda 

que, em item anterior, tenha sido discutida a legalidade de cobrança de taxas ou tarifas para 

serviços universais, o fato é que esse tipo de cobrança é discriminada no IPTU de alguns 

municípios.  

Apesar de esse sistema ter a vantagem de subsidiar a limpeza urbana nos locais mais pobres, 

essa forma de cobrança não oferece qualquer motivação para que os consumidores reduzam a 

geração de resíduos, nem participem de programas de coleta seletiva, sem contar que na 

grande maioria dos casos, essa taxa não consegue cobrir as despesas com a gestão dos 

resíduos nos municípios. Dinan (1993) afirma que esse tipo de cobrança leva ao aumento da 

disposição de lixo, por duas razões: a primeira porque o residente não é cobrado pela 

quantidade que descarta e, segundo porque não incentiva a que a indústria produza bens de 

menor custo de disposição. 

A seguir, são descritos alguns instrumentos criados para auxiliar uma política de gestão de 

resíduos sólidos. 

Cobrança variável de acordo com a geração 

Também conhecido como “per bag”, “per can” ou “per pound” sem dúvida, é a mais justa 

forma de cobrança, o residente paga o preço do recipiente padrão. Nesta mesma filosofia 

também está o esquema “pay-as-you-throw”, onde o residente paga o preço de acordo com o 

peso daquilo que descarta. 

As cobranças sobre geração de lixo doméstico objetivam desencorajar a “cultura” do uso de 

produtos descartáveis e, conseqüentemente, incentivar as iniciativas de reutilização e/ou 

reciclagem de materiais. Tal instrumento de mercado poderá, ainda, ambicionar refletir não 

somente sobre os custos financeiros de coleta (“kerbside charges”) como também incluir em 

seu valor os custos externos inerentes à mesma (PEARCE; BRISSON, 1995; apud. 

CHERMONT; MOTTA, 1996). 

Nos Estados Unidos, constatou-se em 14 cidades, uma redução na produção de resíduos 

domiciliares de 18%, depois de implantada a cobrança variável na coleta. Em Seattle 



 76

conseguiu-se uma redução de 30%, em pouco mais de um ano (DEMAROJOVICH, 1996). 

Em Toronto, com o uso desse tipo de instrumento, houve um desvio de 4 a 14% dos materiais 

que iriam para o aterro (DEWEES, 2002). 

Um outro exemplo de implementação de um sistema integrado que vislumbre cobrança sobre 

geração de lixo ocorre na Holanda. Ali, cada municipalidade pode optar entre uma cobrança 

estipulada de acordo com o número de pessoas em uma residência e sua freqüência de geração 

de lixo ou uma cobrança específica relacionada à quantidade de lixo gerado nas residências 

(CHERMONT; MOTTA, 1996). 

É um mecanismo que exige conscientização da população e fiscalização do poder público 

bastante eficiente, uma vez que se pode presumir que a população poderá fazer de tudo para 

“se livrar” dos resíduos, podendo até mesmo utilizar-se de mecanismos não corretos como 

queima ou disposição em locais inadequados. Basta citar exemplos de ligações clandestinas 

de água (jacarés) e de luz (macacos) que são realizadas pela população, no Brasil. 

Fullerton e Kinnaman (1996) analisaram os resultados de coleta em Charlottesville, Virgínia, 

Estado Unidos, baseada em preço por volume, nesse caso, “per bag”. De acordo com estes 

pesquisadores, o peso “per bag” aumentou consideravelmente, o que os levou a concluir ser a 

cobrança por peso a mais justa e adequada.  

Independentemente, de ser cobrança por volume ou peso, o sistema só será sustentável se não 

houver condições de disposição ilegal, tais como queima ou despejo em local clandestino. 

Na ausência de oportunidades de disposição ilegais, essa política é a forma mais eficiente de 

reduzir a geração de resíduos (PALMER; SIGMAN; WALLS, 1996). 

Sistema depósito-restituição 

Nesse sistema, o consumidor somente arca com custos se o produto for descartado. O 

instrumento é usado freqüentemente no caso de garrafas e latas de bebidas, mas há 

experiências bem sucedidas com seu uso para baterias de automóveis. O consumidor é 

incentivado, economicamente, a devolver as embalagens ou os produtos, depois de usados, 

em locais pré-estabelecidos pelos produtores. Na Suécia, alguns produtos podem ser 

devolvidos em supermercados, mediante recebimento de ticket-desconto para compra de 
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outras mercadorias, no próprio supermercado. 

Cobrança pela disposição final 

Outro instrumento bastante utilizado, nos países desenvolvidos, é a cobrança para disposição, 

aplicável à disposição em aterros ou à incineração. Trata-se de um modelo de cobrança que 

leva em consideração o peso, o tipo de material e a forma de tratamento necessário antes da 

disposição. Por resíduos considerados mais tóxicos e poluentes, as empresas pagam taxas 

mais elevadas. Esse instrumento induz a diminuição da geração de resíduos e à utilização de 

materiais recicláveis e menos tóxicos. Áustria, República Eslovaca, Suécia, Reino Unido e 

muitos estados americanos introduziram a cobrança de taxas para o aterramento, enquanto a 

Dinamarca e Noruega introduziram a mesma taxa para a incineração. 

No Reino Unido esse sistema foi instituído em outubro de 1996, cobrando-se taxas diferentes 

para resíduos inertes e não inertes (EKINS, 1999). 

Na Dinamarca, o mesmo instrumento levou a uma redução de 26% dos resíduos que iam para 

o aterro, entre os anos de 1986 e 1997 (CHRISTENSEN, 1996; ANDERSEN, 1998; EKINS, 

1999). 

A implementação de um sistema de cobrança sobre o uso de aterro mostra-se bastante eficaz 

quanto à reestruturação da composição do lixo de forma agregada. No entanto, deve-se ter em 

mente que o valor da mesma deve ser criteriosamente calculado, visto que valores muito altos 

poderão levar ao aumento da disposição ilegal de lixo, principalmente em países do Terceiro 

Mundo (PEARCE; TURNER, 1994). 

Cobrança sobre o produto 

Uma modalidade de instrumento, que está sendo bastante difundida em países desenvolvidos, 

sobretudo na Áustria e Alemanha, é o da “cobrança sobre o produto”. É uma espécie de taxa 

de “pré-pagamento” sobre os resíduos provenientes daquele produto. A taxa, nesse caso, é 

calculada em função das despesas necessárias para a coleta, reciclagem e tratamento de 

resíduos específicos e são pagas diretamente a uma empresa privada, responsável por recolher 

os resíduos nos contêineres de coleta seletiva espalhados pela cidade. As firmas que optam 

por esse sistema, estão autorizadas a sinalizar as embalagens, normalmente mediante a 
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utilização de um ponto, e informar que os resíduos provenientes da utilização daquele produto 

têm coleta garantida, sem ônus para o consumidor. Quando o consumidor opta pela compra 

do produto sinalizado, em seu valor, está acrescido os custos pela sua coleta, tratamento e 

disposição final. 

O uso de instrumentos econômicos para alcançar os objetivos de uma política ambiental, 

apesar de incipiente, já demonstra ser uma eficiente forma de se mudar paradigmas e 

comportamentos. No entanto, é importante que se tenha criatividade e conhecimento 

suficientes para a criação destes instrumentos, levando em consideração as diferenças de 

realidade entre os diversos locais, a fim de se evitar equívocos e/ou injustiças. 

Imposto sobre produto 

Os impostos sobre produtos têm como objetivo minimizar a utilização de produtos tóxicos ou 

danosos ao meio ambiente, durante o processo produtivo, ou ainda evitar uma superutilização 

de materiais. 

A experiência da Dinamarca com impostos sobre produtos iniciou-se em 1978, através de lei 

impondo taxação sobre produtos de embalagens de bebidas e pesticidas. Em 1988, este 

governo determinou uma extensão para embalagens de leite (cartonadas). O governo 

dinamarquês visava minimizar o consumo de embalagens descartáveis, além de promover a 

reciclagem/reutilização, em conjunto com estratégias de marketing sobre tais produtos 

(BRISSON, 1992; apud CHERMONT; MOTTA, 1996). 

O instrumento imposto sobre produto tem como reflexo o encarecimento do produto, 

desincentivando a compra do mesmo. 

Crédito para reciclagem 

A concessão de crédito aos recicladores constitui instrumento econômico que tem por 

finalidade fomentar a reciclagem. Os recursos para subsidiar o crédito provêm das receitas 

economizadas com a redução dos resíduos levados para disposição final em aterro. Os 

créditos podem ser fornecidos de forma direta, como empréstimo monetário, ou de forma 

indireta, como por meio de deduções em impostos às empresas de reciclagem (compra e 

venda de equipamentos) ou na garantia de demanda de produtos reciclados, por parte do 
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governo. 

A importância da utilização deste instrumento econômico reside no fato de que a 

racionalidade governamental consiste em obter ganhos com a concessão de crédito aos 

recicladores, uma vez que a transferência destes recursos é compensada pela redução de 

dispêndios com disposição final (CHERMONT; MOTTA, 1996). 

Os instrumentos econômicos, em sua globalidade, buscam promover uma gestão de resíduos 

sólidos mais efetiva, diminuindo a quantidade de resíduos a ser aterrada, reduzindo a geração 

e aumentando a reciclagem de produtos. Com a redução da geração e do aterramento de 

resíduos, diminui-se a imobilização e desvalorização de áreas, bem como a geração de sub-

produtos tais como chorume e gases. Com a reciclagem, diminui-se a demanda por recursos 

naturais e, mais uma vez, diminui-se a quantidade de resíduos que necessitam de disposição 

final adequada. 

Os instrumentos legais e econômicos, discutidos acima, podem ter grandes impactos em 

situações onde existem mercado de compra e venda de produtos recicláveis. A escolha e 

implementação de tais instrumentos dependerá de profunda avaliação considerando todas as 

peculiaridades necessárias à uma efetiva gestão de resíduos sólidos. 

4.7. Porque somente a incorporação de valor econômico aos resíduos sólidos não garante 

a sua gestão adequada 

Para se explicar este item, pode-se começar exemplificando o caso das latinhas de alumínio, 

grande carro-chefe da reciclagem no Brasil. 

Há 4 anos, o Brasil surge como campeão mundial em reciclagem de latas de alumínio para 

bebidas, entre os países em que a atividade não é obrigatória por lei. Em 2004 foram 

recicladas 96% das latas, índice superior ao de países como Japão (86%) e Estados Unidos 

(51%) (ABAL, 2007). 

Pode-se afirmar que o preço do quilograma da latinha de alumínio coletada teve grande 

importância na construção desse cenário tão positivo. Porque a latinha de alumínio tem um 

valor tão atraente, frente aos outros materiais contidos no lixo? 

Para o produtor é muito mais vantajoso devolver ao mercado latinhas produzidas a partir de 
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sucata do que a partir do minério bauxita. A economia somente com energia elétrica é de 

95%. Considerando outros custos com mineração e os equipamentos e recursos humanos 

envolvidos nessa atividade, a reciclagem traz um imenso leque de vantagens. Ainda há o 

benefício estratégico que toda empresa de reciclagem é bem vista pela sociedade e isso 

alavanca suas vendas, obviamente. 

Layargues (2002) explica o fenômeno da reciclagem de alumínio no país pelo fato de um 

grande contingente da população viver à beira da miséria, portanto, a coleta seletiva desse 

material torna-se uma alternativa de geração de renda. 

Entretanto, é importante observar o ciclo de vida pós-consumo de uma latinha de alumínio, no 

Brasil. Sabe-se que a maioria das latinhas de alumínio é coletada do lixo, pelos catadores, 

principalmente os de rua visto que, de acordo com Romani (2004), os catadores são 

responsáveis por 90% dos materiais que chegam às indústrias recicladoras. Os catadores de 

rua, assim como os dos lixões, trabalham de forma insegura e insalubre. Após a coleta, as 

latinhas são entregues aos atravessadores que, dentro de seus estabelecimentos, trabalham sem 

nenhum cuidado com o meio ambiente e, muitas vezes, de forma clandestina. Quando o 

material está pronto, isto é, limpo e prensado, é vendido para a indústria de reciclagem que, 

obviamente, tem todo interesse em comprá-lo. Diante do exposto, pode-se pontuar algumas 

observações: 

 A indústria de reciclagem de latinhas de alumínio possui trabalhadores (os catadores) 

em todos os lugares; 

 Estes trabalhadores não têm estabilidade, vínculo empregatício e ainda trabalham em 

condições sub-humanas; 

 A indústria da reciclagem tem pequenas “filiais” (deposeiros, sucateiros, cooperativas) 

para pré-tratamento em todos os lugares; 

 A maior parte dessas “filiais” funciona de maneira desorganizada, sem cuidados do 

ponto de vista ambiental, nem de segurança do trabalho. Na maioria das vezes 

funciona de forma clandestina; 

 Os catadores também trabalham para o Poder Público, uma vez que são responsáveis 

por de cerca de 90% dos materiais desviados da disposição final; 
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 O desvio de materiais da disposição final (aterro ou lixão) aumenta a vida útil destes 

locais; 

 Os catadores por prestarem esse serviço ao município e ao meio ambiente não são 

remunerados nem reconhecidos. 

Calderoni (2003) sinaliza que os atores que os catadores (ou carrinheiros) apesar de prestarem 

um enorme serviço ao meio ambiente e mesmo às prefeituras, têm sua relevância ignorada: 

Não resta dúvida de que as indústrias recicladoras obtêm a 

maior parte desses recicláveis diretamente junto a uma rede de 

sucateiros, estes, por sua vez, mobilizando carrinheiros que 

realizam a triagem de recicláveis na própria calçada. Se esta 

rede existe e não é recente sua criação, pode-se supor que ela é 

economicamente viável. Mesmo a prefeitura estando à margem 

do processo, a reciclagem se desenvolve. Aliás, a prefeitura não 

fica exatamente à margem do processo: ela apenas não 

contribui para o seu funcionamento, mas dele se beneficia pela 

diminuição do volume de lixo ao qual teria que oferecer uma 

alternativa de destino final, que atualmente é só uma, o aterro 

sanitário. 

Calderoni (1998, Apud. LAYARGUES, 2002) sinaliza que, apesar de a remuneração do 

catador e sucateiro oriunda da reciclagem contribuir para a melhoria de sua condição de vida, 

os ganhos econômicos estão mal distribuídos: sua pesquisa, realizada no município de São 

Paulo, indicou que a indústria da reciclagem aufere a maior parte dos ganhos, alcançando 

quase R$ 215 milhões (cerca de 66% da fatia total obtida através da reciclagem do lixo19). O 

restante dos ganhos é repartido entre a Prefeitura, que retém R$ 36 milhões (11%), os 

sucateiros, que recebem R$ 32 milhões (quase 10%) e os catadores, que obtêm quase R$ 43 

milhões (13%). Segundo o mesmo autor, a indústria paga os preços mínimos necessários à sua 

sobrevivência. Isso ocorre porque enquanto os catadores e sucateiros operam na situação de 

concorrência perfeita, por não terem condição de determinar os preços praticados no mercado 

da reciclagem, a LATASA, única empresa que compra dos sucateiros as latas de alumínio 

vazias e também a única fornecedora de latas de alumínio para o mercado de bebidas, possui 

um extraordinário poder de negociação. 
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Será que se não houvesse tanta economia para a indústria, na produção de latinhas a partir de 

sucata, o Brasil ainda seria campeão mundial na reciclagem destes materiais? Para se 

responder a essa questão, basta observar por quanto a indústria compra os outros recicláveis, 

em algumas cidades (Tabela 4.3). 

O quilograma do alumínio, no Recife, custa 13.900% a mais que quilograma do vidro incolor. 

A razão de preços é aproximadamente a mesma para todas as cidades brasileiras. 

Uma adequada gestão de resíduos sólidos deveria trazer benefícios ao meio ambiente, à saúde 

e a todos os atores que dela participam. Observa-se que, no ciclo de vida pós-consumo de uma 

latinha de alumínio, não existe vinculação entre os resíduos gerados e as fontes geradoras. Os 

resíduos são coletados e vendidos por terceiros (catadores e deposeiros), mantendo externo ao 

processo produtivo os custos com a coleta. Dessa maneira, o gerador primário, a indústria e o 

gerador secundário, o consumidor daquele produto, não arcam com os custos de coleta da 

latinha. Esses custos, não considerados pela indústria durante o processo produtivo, são 

repassados para a sociedade e diluídos também entre os cidadãos que não consumiram aquele 

produto. Sendo assim, observa-se que não há estímulo para que se busque a redução dos 

resíduos gerados, na fase pós-consumo. 

Tabela 4.3. Preço de mercado de recicláveis no Brasil (em Reais/tonelada). 

 Alumínio Vidro incolor PET Papel branco Papelão 

Recife 2.800 20 700 220 140 

Rio de janeiro 2.800 80 500 400 200 

Londrina 3.500 70 750 350 170 

Campinas 3.700 100 550 350 180 

Fonte: adaptado de CEMPRE (2007). 

Uma adequada gestão de resíduos sólidos deveria trazer benefícios ao meio ambiente, à saúde 

e a todos os atores que dela participam. Observa-se que, no ciclo de vida pós-consumo de uma 

latinha de alumínio, não existe vinculação entre os resíduos gerados e as fontes geradoras. Os 
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resíduos são coletados e vendidos por terceiros (catadores e deposeiros), mantendo externo ao 

processo produtivo os custos com a coleta. Dessa maneira, o gerador primário, a indústria e o 

gerador secundário, o consumidor daquele produto, não arcam com os custos de coleta da 

latinha. Esses custos, não considerados pela indústria durante o processo produtivo, são 

repassados para a sociedade e diluídos também entre os cidadãos que não consumiram aquele 

produto. Sendo assim, observa-se que não há estímulo para que se busque a redução dos 

resíduos gerados, na fase pós-consumo. 

A melhor forma de gestão desse tipo de resíduo seria fazer com ele chegasse diretamente à 

indústria de reciclagem, sem causar danos ao meio ambiente e nem à saúde pública e sem que 

houvesse a transferência dos custos de gestão para terceiros, alheios ao processo. As únicas 

possibilidades de isso acontecer são: (i) se o consumidor entrega o resíduo em algum ponto 

pré-determinado pela própria indústria; (ii) se a própria indústria realizar a coleta destes 

recicláveis. Na primeira possibilidade, para que essa forma de gestão funcione 

adequadamente, é necessário que se forneça um incentivo econômico, a fim de se aumentar a 

disposição da população em ir levar o resíduo para o local pré-determinado. Esse incentivo 

normalmente é fornecido por meio dos chamados sistemas de depósito-restituição, o qual se 

encontra descrito no item 2.4.1.2. Para a segunda possibilidade, a indústria trata de inserir, em 

seus custos de produção, os custos necessários à coleta dos resíduos. 

Não há cobrança, entretanto, por parte de toda a sociedade brasileira, para que haja a gestão 

adequada dos resíduos passíveis de reciclagem. Os custos, que deveriam ser absorvidos pela 

indústria, são transferidos para a sociedade, provocando externalidades como aumento dos 

custos com a coleta e destino final para o município e impactos ao meio ambiente pelo destino 

final. Essa forma de gestão não condiz com os princípios de uma gestão de resíduos sólidos 

ambientalmente sustentável 

.
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5. CAPÍTULO 5 

CAPÍTULO 5 - PANORAMA DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE 

Este capítulo faz um breve histórico sobre a gestão de resíduos sólidos na RMR, considerando 

os principais planos, programas e projetos propostos a partir da década de 60, os instrumentos 

legais e econômicos existentes e os seus resultados, finalizando com a apresentação das 

principais fontes de financiamento na área de gestão de resíduos sólidos. 

5.1. Regiões Metropolitanas no Brasil 

Inicialmente, entendia-se por região metropolitana um espaço de concentração de população, 

trabalho e riqueza tendo como núcleo um município principal e outros gravitando em seu 

entorno. Com o passar do tempo, observou-se que esses espaços também concentravam 

problemas, sobretudo no que diz respeito à infra-estrutura (habitação, transporte público, uso 

e ocupação do solo e saneamento ambiental). 

De acordo com Grau (1983), conceitua-se região metropolitana como o conjunto territorial 

intensamente urbanizado, com marcante densidade demográfica, que constitui um pólo de 

atividade econômica, apresentando uma estrutura própria definida por funções privadas e 

fluxos peculiares, formando, em razão disso, uma mesma comunidade sócio-econômica em 

que as necessidades específicas somente podem ser, de modo satisfatório, atendidas através de 

funções governamentais coordenadas e planejadamente exercitadas. 

As regiões metropolitanas, também denominadas cidades globais ou megacidades, 

apresentam-se, fundamentalmente, como grandes conurbações urbanas, provocadas pela 

expansão territorial de municípios vizinhos e, principalmente, pela comunicação econômico-

social entre as cidades, o que gera questões de ordem comum (GUIMARÃES, 2004). 

A conurbação é caracterizada pela sobreposição da área urbana de mais de um município, 

formando uma região metropolitana, onde tanto os munícipes, quanto os bens e serviços 

resultantes de suas atividades, se transferem intermunicipalmente, como se não houvesse 

limites geográficos. Sendo assim, é inevitável que a infra-estrutura de serviços públicos 

nessas regiões tenha que ser expandida para além dos limites municipais. 
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Juridicamente, a questão metropolitana aparece pela primeira vez na Constituição Federal de 

1967 e mantém-se com a Emenda Constitucional Nº 1 de 1969, conforme segue: 

Art. 164. A União, mediante Lei complementar, poderá, para 

realização de serviços comuns, estabelecer Regiões 

Metropolitanas constituídas por municípios que, 

independentemente de sua vinculação administrativa, façam 

parte de uma mesma comunidade sócio-econômica. 

Como conseqüência deste processo de conurbação urbana, percebeu-se a necessidade de um 

novo modelo institucional de administração pública, que tivesse como atribuições o 

planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social: o saneamento básico, o uso 

do solo, transportes e sistema viário; a produção e distribuição de gás canalizado; os recursos 

hídricos; e o controle da poluição ambiental. 

Conforme permitido na Constituição Federal, a Lei Complementar Nº 14/1973 instituiu 08 

(oito) regiões metropolitanas no Brasil, a saber; São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza. Em seguida, a Lei Complementar Nº 20, de 1º 

de Julho de 1974 estabeleceu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Objetivando a gestão e a execução de serviços públicos de interesse comum aos municípios 

integrantes da região metropolitana, o sistema de gestão foi definido como formado por um 

conselho deliberativo e um conselho consultivo. O conselho deliberativo era composto por 

cinco membros: três nomeados pelo governador, um pelo prefeito da capital e apenas um 

representando todos os demais prefeitos. O conselho consultivo, que não tinha poder de 

decisão, era formado pelo conjunto de todos os prefeitos dos municípios metropolitanos. 

Apesar de ter sido revogada após a Constituição de 1988, desde a época de sua instituição, a 

Lei Federal Complementar Nº 14/1973 sofreu críticas por parte de alguns juristas, por 

diversas razões, dentre elas, por ter reduzido a autonomia municipal, em razão da coercitiva 

participação nas Regiões Metropolitanas; e por não ter dotado o Estado de recursos e infra-

estrutura suficientes à realização de suas novas atribuições. Com a sua revogação, os Estados 

assumiram a competência pela instituição e funcionamento das regiões metropolitanas. 
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5.2. As Regiões Metropolitanas, os Municípios e a Governabilidade. 

No Brasil o fenômeno da metropolização tem tomado proporções gigantescas. Em 1996, mais 

de 30 % da população (cerca de 47 milhões de pessoas) estava concentrada em nove regiões 

metropolitanas (BRAGA, 1999). 

Os problemas econômicos, sociais e ambientais resultantes desse processo, agravados pela 

ausência sistemática de políticas públicas adequadas, têm resultado numa crescente 

deterioração da qualidade de vida urbana, cuja recuperação colocava-se, sem dúvida, como 

um dos grandes desafios do fim daquele século e como uma grande incógnita para o século 

atual (BRAGA, 1999). 

Os serviços comuns de interesse metropolitano, referidos pelo art. 5º da Lei Federal 

Complementar Nº 14/1973 (I – planejamento integrado do desenvolvimento econômico e 

social; ...; II – saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e 

serviços de limpeza pública;...), estão definidos como de competência regional intra-estadual, 

ao Estado cabendo, pois, a condução do processo de planejamento metropolitano.  

Sobre o planejamento metropolitano, Alves (1981) resume as cinco formas institucionais 

básicas de organização metropolitana: i) criação de um ente político-adminsitrativa autônomo 

sem eliminar os entes locais; ii) fusão dos municípios; iii) criação de unidades metropolitanas 

setorizadas, com autonomia administrativa e financeira; iv) cooperação voluntária entre os 

municípios da mesma região, mediante a celebração de convênios; v) atribuição legal da 

responsabilidade de decisão a respeito dos problemas metropolitanos à esfera governamental 

intermediária, acima dos municípios e abaixo do poder central, objetivando a unificação e a 

cooperação dos órgãos e entidades executivas dos programas metropolitanos - modelo 

adotado no Brasil, segundo Braga (1999). Ainda de acordo com o citado autor, muitos países 

adotam formas mistas de planejamento metropolitano. 

Para que o modelo de planejamento de região metropolitana, adotado no Brasil, tivesse 

sucesso, deveria existir uma autoridade pública metropolitana. No entanto, o sistema 

federativo brasileiro prevê apenas três níveis de autoridade territorial, correspondente aos três 

níveis autônomos de governo: Federal, Estadual e Municipal. Não existe no Direito Brasileiro 

nenhuma instância intermediária entre os níveis Estadual e Municipal. 
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5.3. A Gestão Metropolitana dos Resíduos Sólidos 

A partir da década de 60, uma forte conurbação urbana marcou o início do processo de 

urbanização acelerada, no Recife, quando foram atingidas elevadas taxas de crescimento 

demográfico, entre 10 e 15% (CONDEPE/FIDEM, 2005). A conurbação se acentuou com a 

construção de instalações militares, decorrentes da 2ª Guerra; do parcelamento do solo ao 

longo das praias entre Recife e Jaboatão dos Guararapes e entre Olinda e Paulista. 

Além do crescimento demográfico da cidade-região do Recife, os fluxos e a concentração de 

serviços urbanos apontavam para uma forte dependência dos territórios do entorno, em 

relação à centralidade do Recife. 

Com a instituição das regiões metropolitanas, segundo um novo modelo institucional de 

administração pública, foi deflagrada a necessidade da elaboração de Planos de 

Desenvolvimento Integrado – PDI, para as regiões metropolitanas criadas, de acordo com Lei 

Federal Complementar Nº 14/1973, inclusive para a recém instituída RMR (Figura 5.1), 

àquela época, composta por 12 municípios. 

A partir de 1974, o Governo Estadual cria os vários órgãos exigidos para a gestão 

metropolitana, por meio da institucionalização das três entidades centrais do sistema gestor: 

os Conselhos Deliberativo e Consultivo (Lei Nº 6.708/74); a Fundação de Desenvolvimento 

da Região Metropolitana do Recife (FIDEM - Lei Nº 6.890/75) e o Fundo de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (FUNDERM - Lei Nº 7.003/75). 

A FIDEM tinha como atribuições básicas realizar o planejamento, em nível metropolitano e 

prestar assistência técnica aos municípios da região. 

O PDI/RMR, elaborado em 1976, pela FIDEM, indicou a necessidade de elaboração de 

planos diretores específicos, em diversas áreas, inclusive a da limpeza urbana. 

No final da década de 70, já se falava de responsabilidade compartilhada no que concerne ao 

sistema de limpeza urbana proposto para a RMR, visto que esta região vinha sofrendo um 

processo de incremento populacional preocupante. Naquela época, a RMR era tida como a 

principal aglomeração urbana do Nordeste com população, em 1970, de 1.791.000 habitantes 

e com previsão para o ano 2000 de alcançar o patamar de 5.000.000 de habitantes (FIDEM, 

1979). Não se chegou a esses valores, por razões diversas, no entanto, chegou-se ao valor de 
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3.278.284 habitantes, de acordo com o Censo 2000 (IBGE, 2000). 

Município Área 
(km²) 

População 
(hab) 

Recife 217,8 1.422.905 

Olinda 37,9 367.902 

Paulista 101,8 262.237 
Abreu e 
Lima 128,5 89.039 

Igarassu 302,9 82.277 

Itapissuma 73,9 20.116 

Itamaracá 65,1 15.858 

Camaragibe 48,1 128.702 
São 
Lourenço da 
Mata 

263,3 90.402 

Moreno 191,3 49.205 
Jaboatão 
dos 
Guararapes 

256,2 581.556 

Cabo de 
Santo 
Agostinho 

446,5 152.977 

Araçoiaba 96,381 15.108 

Ipojuca 512,6 59.281 

 TOTAL 2.742,28 3.337.565 

Figura 5.1. Municípios que formam a atual Região Metropolitana do Recife (Dados 
populacionais obtidos do Censo Demográfico 2000). 

Como decorrência do PDI/RMR (1976) e para formular o novo modelo de gestão integrada de 

resíduos sólidos, entre os municípios da RMR, o Governo Estadual, em 1979, contratou, por 

meio da FIDEM, e com recursos da extinta Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), a elaboração do primeiro plano diretor de limpeza urbana, com caráter 

metropolitano, o Plano Diretor de Limpeza Urbana da RMR (PDLU/RMR). O PDLU/RMR 

tinha como principal objetivo atender às diretrizes, no que concerne à limpeza urbana, 

contidas no PDI/RMR, e configurou um conjunto de proposições para a gestão adequada dos 

resíduos sólidos. 

O PDLU/RMR contemplou a utilização de aterros sanitários, estações de transbordo 
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(transferência), unidades de produção de composto e recuperação de materiais. Os fatores 

condicionantes na escolha das alternativas foram disponibilidade de área, dificuldade com 

trânsito e redução de custos com transporte. 

Entretanto, conforme Braga (1999), um município metropolitano só adota as diretrizes 

propostas pelo órgão metropolitano se quiser, e o governo estadual só descentraliza suas 

funções em benefício do órgão metropolitano, também se quiser. Essa afirmação ilustra o que 

já ocorreu em diversas regiões metropolitanas e também na RMR. 

Os municípios não entraram em convergência quanto à implantação do PDLU, ainda que o 

plano tivesse sofrido diversas modificações, alcançando um formato final, quando se 

converteu em Sistema de Gestão do Tratamento e da Destinação Final de Resíduos Sólidos da 

RMR, em 1997. 

No âmbito estadual, até o ano de 2002, o órgão responsável pelo planejamento da gestão de 

resíduos sólidos, na RMR, era a FIDEM. Com a promulgação da Lei Estadual Complementar 

Nº 49/2003, a FIDEM foi reestruturada e teve suas atribuições ampliadas, convertendo-se em 

Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (CONDEPE/FIDEM). 

Em 2003, as atribuições de planejamento da gestão de resíduos sólidos na RMR foram 

repassadas à recém criada e já extinta Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de 

Pernambuco (SEDUPE), substituída pela Secretaria das Cidades (SECID), em 2007. 

Outras secretarias tais como a Secretaria de Turismo (SETUR), a Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA) e a Secretaria de Planejamento (SEPLAN) 

passaram a gerir programas com componentes relacionadas à gestão de resíduos sólidos. A 

SETUR possui uma unidade executora para o Programa de Desenvolvimento do Turismo no 

Nordeste (PRODETUR NE), que tratam também de projetos e obras para a gestão e o 

tratamento de resíduos sólidos. 

A gestão metropolitana não recebeu atenção adequada no aproveitamento de emendas e 

projetos que subsidiaram as negociações para a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei Nº 

10.257/2001). Como lei de diretrizes da política urbana, o Estatuto da Cidade não tratou dessa 

matéria, da gestão regional e metropolitana, apenas episodicamente determinou (no seu 

Art.45) “a obrigatória e expressiva participação da sociedade nos organismos de gestão 

metropolitana” (AGÊNCIA CONDEPE/FIDEM, 2005). 
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Os dispositivos legais não definiram as obrigações e responsabilidades específicas para os 

municípios integrantes de contextos metropolitanos. Também não foram definidos os 

requisitos para a inter-governabilidade metropolitana, entre o estado e os municípios 

participantes. 

A aquisição de responsabilidade pela gestão de programas relacionados à gestão de resíduos 

sólidos por diversos órgãos, sem que houvesse uma unificação da informação, fez com que 

dados sobre investimentos realizados, resultados e informações sobre a gestão de resíduos 

sólidos se tornassem muito difíceis de serem obtidos. 

5.3.1. Situação atual da disposição final na RMR 

Hoje, no estado de Pernambuco, tem-se a disposição em aterro sanitário, como a única 

solução para o problema dos resíduos sólidos. Todos os incentivos e esforços direcionam-se, 

antes de tudo, à construção de aterros sanitários para receber a totalidade dos resíduos. Apesar 

de já se notar que a disposição final da totalidade dos resíduos em aterros sanitários é somente 

uma forma de se adiar o problema da gestão de resíduos sólidos, ou seja, uma medida 

paliativa, infelizmente ainda é urgente a desativação dos lixões existentes nessa região. 

Há muito que, em muitos países desenvolvidos, os aterros sanitários finalizam uma cadeia que 

começa com a redução da geração de lixo, reciclagem, entre outros tratamentos. Nesses 

países, houve a percepção de que o simples aterramento dos resíduos sólidos não somente 

significava o desperdício de materiais, como também a imobilização, degradação e 

desvalorização de áreas. No tocante à desvalorização de áreas, tem-se aí o agravante da 

inexistência, em muitos municípios, de áreas adequadas à disposição de resíduos, quer do 

ponto de vista ambiental ou legal e é neste ponto que reside o problema, principalmente nas 

regiões metropolitanas das grandes capitais. 

A Região Metropolitana do Recife – RMR apresenta problemas na definição de áreas para 

disposição de resíduos sólidos. Em muitos municípios, sequer há alternativas de áreas para 

construção de um aterro que tenha uma vida útil mínima de 10 anos. A cidade do Recife, por 

exemplo, dispõe seus resíduos na cidade vizinha, Jaboatão dos Guararapes, dada a falta de 

local adequado dentro dos seus limites geográficos. A cidade de Olinda já se preocupa na 

busca de parceiros para que, em conjunto, realizem a disposição final compartilhada, uma vez 

que encontrar áreas para disposição final em seus limites geográficos, tornou-se tarefa quase 

impossível. 
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Assim, não é difícil perceber que a solução de se dispor a totalidade dos resíduos em um 

aterro sanitário não é apropriada, pois uma vez finalizada a vida útil dessas áreas, se incorrerá 

no mesmo problema que se enfrenta agora, a busca por novos locais de disposição final, 

talvez ainda mais agravado, tendo em vista o crescimento das cidades e, conseqüentemente, o 

aumento da produção de resíduos. 

Também não é difícil perceber que a solução para este problema passa por algumas ações que 

ainda não podem ser concebidas dentro do estágio atual da gestão de resíduos sólidos na 

RMR. Entretanto, há 30 anos, a situação da gestão dos resíduos sólidos, nos países 

desenvolvidos, era tão caótica quanto a do Brasil, mas nem por isso o problema foi 

“escondido embaixo de um aterro”. É importante que se deixe de importar soluções que foram 

ou são adequadas para algumas localidades, para se passar a desenvolver a solução adequada 

às peculiaridades de cada município, sem esquecer que algumas soluções devem transcender 

os limites geográficos, como nas regiões metropolitanas. A justa cobrança pelos serviços de 

coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos deve ser realizada mas, para tanto, é 

necessário que estes serviços sejam valorizados pelas municipalidades e pelos cidadãos, para 

que a cobrança não seja entendida como mais um imposto. 

Na RMR, composta pelos municípios de Recife, Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno, Olinda e São Lourenço da Mata, em 2000, eram coletados, 3.221 toneladas de 

resíduos por dia (IBGE, 2000). Todos os municípios da RMR têm, como forma de disposição 

final de resíduos sólidos urbanos o lançamento a céu aberto, não havendo também, nenhum 

projeto de aterro sanitário em fase de implantação, até o presente momento. 

Alguns municípios como Olinda e Recife conseguem minimizar os impactos ambientais 

decorrentes dos seus lixões, por meio de medidas mitigadoras tais como geometrização dos 

taludes, melhoras no sistema de drenagem pluvial. No entanto, ainda assim, a poluição ainda é 

um grave problema nessas áreas, sobretudo em épocas de chuvas. A seqüência de fotos abaixo 

retrata a realidade da disposição inadequada em alguns dos municípios da RMR  conforme 

seqüência de fotos a seguir (Figura 5.2, Figura 5.3, Figura 5.4, Figura 5.5, Figura 5.6, Figura 

5.7, Figura 5.8, Figura 5.9, Figura 5.10 e Figura 5.11). 

Atualmente, estão em processo de licenciamento ambiental, dois aterros sanitários privados, 

na RMR. Caso os mesmos sejam licenciados e entrem em operação, surgirá uma nova 
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componente para a gestão de resíduos, onde o serviço de tratamento por disposição final, 

assim como os serviços de limpeza urbana, também será terceirizado. 

Frente a panorama tão desalentador, pode-se imaginar que nunca houve, por parte do poder 

público, alguma iniciativa de planejamento, em relação à gestão dos resíduos sólidos, nos 

municípios da RMR. Entretanto, quando se analisam antigos documentos, encontram-se 

diversos programas, planos e projetos, relacionados a resolução do problema dos resíduos 

sólidos. Observa-se que, há algumas décadas, não somente já se previa que a situação 

chegaria a um ponto crítico, como também já se investiu na elaboração de projetos e planos 

relativos à gestão de resíduos sólidos, conforme se descreve a seguir. 

 

 

 

Figura 5.2. Lixão de Abreu e Lima 

 

Figura 5.3. Lixão de Camaragibe 

 

Figura 5.4. Lixão de Aguazinha (Olinda) 

 

Figura 5.5. Lixão de Igarassu 
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Figura 5.6. Lixão do Cabo de 
Santo Agostinho 

 

Figura 5.7. Lixão de Ipojuca 

 

Figura 5.8. Lixão da Mirueira (Paulista) 

 

Figura 5.9. Lixão de Moreno 

 

Figura 5.10. Lixão da Muribeca 
(Jaboatão dos Guararapes) 

 

Figura 5.11. Lixão de São Lourenço da 
Mata 

5.3.2. A gestão de resíduos sólidos em outras regiões metropolitanas 

Por diversas vantagens, sobretudo econômicas e conseqüentemente ambientais, grandes 

cidades obtiveram sucesso realizando a gestão metropolitana de seus resíduos sólidos 

urbanos. A maioria delas compartilhando equipamentos de tratamento, transferência e 
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disposição final. De acordo com Stevens (1977, apud BARTONE, 1991), a centralização da 

coleta de resíduos não tem apresentado bons resultados, sobretudo para populações maiores 

que 50.000 habitantes, como é o caso das regiões metropolitanas. 

Cidade do México 

A região metropolitana da Cidade do México, constituída por 16 distritos (chamados de 

“delegaciones”, componentes do Distrito Federal) e 12 municípios metropolitanos, constituiu 

um modelo de gestão de resíduos sólidos urbanos onde a coleta é de responsabilidade de cada 

“delegación” e de cada município. A população do Distrito Federal é equivalente a 

aproximadamente 60% da população da região metropolitana. No Distrito Federal estão 

localizados 11 estações de transferência e 3 aterros. Todo o sistema é gerido por um órgão, a 

Diretoria Geral de Serviços Urbanos (DGSU), vinculada ao Distrito Federal. O restante dos 

municípios não possui estações de transferência e cada um tem seu próprio aterro, com 

exceção de dois municípios que compartem um aterro e outros três que depositam seus 

resíduos em um aterro operado pela DGSU. A DGSU também é responsável pelo 

planejamento e assistência técnica do sistema. O resultado do modelo de gestão adotado na 

região metropolitana da Cidade do México é que tem se alcançado considerável economia de 

escala e benefícios ambientais com o uso de estações de transferência e aterros 

compartilhados (BARTONE, 1991). 

Hoje, o sistema coordenado pela DGSU conta com 13 estações de transferência, 3 plantas de 

seleção com capacidade para 6.500 t/d, a maioria dos selecionadores é formada por antigos 

catadores e somente um unidade de disposição final, o aterro sanitário Bordo Poniente que 

recebe 12.000 t/d e funciona desde 1985 (MEXICO, 2007). 

Estado da Virgínia (Estados Unidos) 

Em 1973, foi criada a Autoridade de Serviços Públicos do Sudeste da Virgínia (ASPS) que 

presta serviços a oito governos municipais. A ASPS é governada por um conselho de 

diretores, onde cada um deles é indicado pelos municípios. A função da ASPS é adquirir, 

financiar, construir, operar e manter o sistema de tratamento e disposição final dessa região 

metropolitana (BARTONE, 1991). 
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Atualmente, o sistema metropolitano dispõe de um aterro sanitário regional que recebe 2.000 

t/d, 9 estações de transferência, uma planta de transformação de resíduos em energia, onde 

alumínio e metais ferrosos são recuperados para reciclagem e o restante é vendido para 

utilização como fonte de energia, uma planta de recebimento e tratamento de resíduos de 

podação e uma unidade de recebimento de resíduos domésticos perigosos (VIRGÍNIA, 2007). 

O financiamento das instalações do sistema regional foi realizado por meio da venda de 

títulos. Os municípios e condados que entregam a gestão de resíduos sólidos para a ASPS 

pagam as despesas de coleta e taxas para a utilização dos equipamentos (BARTONE, 1991). 

Monterrey (México) 

Iniciou como um projeto piloto, o SIMEPRODE (Sistema Metropolitano de Processamento de 

Dejetos) foi formulado de modo bastante similar ao sistema organizado na Virgínia. O 

conselho diretor é presidido pelo governador de Estado e os demais membros são 

representantes das oito prefeituras municipais (BARTONE, 1991). 

Hoje o SIMEPRODE, renomeado para Sistema Integral para o Manejo Ecológico e 

Processamento de Dejetos, conta com 12 aterros sanitários, uma planta de seleção, 4 estações 

de transferência, uma planta de biogás-geração de energia. 

Cidade de Bangcoc 

De acordo com Reveilleau (2007), os resíduos sólidos urbanos de Bancoc, cidade de mais de 

8,5 milhões de habitantes, são coletados e transportados para estações de transbordo e a partir 

daí distribuídos para três aterros sanitários, fora de Bangcoc. Aproximadamente 91% dos 

resíduos são aterrados e a maior parte da seleção é feita por catadores. As autoridades 

públicas estão trabalhando para estabelecer um sistema integrado de gerenciamento de 

resíduos (seleção, compostagem, incineração e aterramento). 

5.4. Políticas Públicas para os Resíduos Sólidos no Estado de Pernambuco 

Política pública é o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, 

configurando um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, em 

diversas áreas. Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas 
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no espaço público (GUARESCHI et al., 2004). 

De acordo com a definição acima, percebe-se que as políticas públicas não somente se 

resumem a os instrumentos legais lançados pelo poder público a fim de regular uma área de 

atuação, mas também se referem aos programas, planos e projetos que têm como objetivo 

resolver um problema comum. No item a seguir, são listados os principais planos, programas 

e projetos empreendidos para resolver o problema da gestão de resíduos sólidos na RMR. 

5.4.1. Principais Planos, Programas e Projetos 

Aproveitamento do Lixo na Cidade do Recife (Prefeitura da Cidade do Recife, 1962) 

Provavelmente, este plano foi a primeira iniciativa de planejamento que se tem catalogada, na 

RMR. Trata-se de documento elaborado pelo professor Oswaldo Gonçalves de Lima14 com 

colaboração do engenheiro Jaime Kitover15 e publicado em 1962, durante o governo do Dr. 

Miguel Arraes16. 

Naquela época, o lixo da cidade do Recife era tratado por meio da queima em vários fornos, 

localizados nas periferias do centro urbano. O desenvolvimento dessas regiões e o advento do 

PVC17 tornou o ambiente impróprio à atividade e o último “forno de lixo”, situado na rua do 

Pombal, Santo Amaro, tendo sido desativado em 1953. À medida que esses fornos foram 

desaparecendo, todo o lixo era lançado em um local alagado, situado no bairro de Água Fria e 

coberto em seguida com barro. No entanto, mesmo com o recobrimento e a utilização de 

inseticidas, observou-se que aquela ainda era uma forma inadequada de se tratar o lixo, pois 

causava bastantes transtornos à população do bairro. 

Dessa maneira, o documento “Aproveitamento do lixo da Cidade do Recife” teve, como 

principal objetivo, a resolução desses problemas decorrentes da falta de tratamento adequado 

dos resíduos sólidos. Os principais elementos norteadores do planejamento, neste documento, 

                                                 
 
14 Diretor do Instituto de Antibióticos da Universidade do Recife, atual UFPE. 
15 Diretor do Departamento de Bem Estar Público, da Prefeitura do Recife. 
16 Prefeito da Cidade do Recife de 1960 a 1962. 
17 O PVC (poli cloreto de vinila) quando queimado naqueles fornos exalava uma fumaça negra que incomodava 

a população. 
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foram a natureza do lixo, seu volume e composição; o potencial de reaproveitamento e 

reciclagem, originalmente chamado de aproveitamento industrial do lixo e, por fim, as 

questões de trânsito e transportes. 

Observa-se que, na época da elaboração deste documento, ainda não eram consideradas 

medidas que visassem à redução da geração de lixo, nem programas de sensibilização e 

conscientização da população. O modelo de gestão proposto pelo documento, consistiu na 

instalação de três unidades chamadas “estações completas”, compostas de câmaras para 

fermentação (espécie de compostagem aeróbia e anaeróbia) com beneficiamento do 

composto, fornos para incineração (queima), instalações para seleção de materiais e uma 

estação unicamente com forno para incineração (queima). Os resíduos de varrição tinham 

como destino a disposição em alagados. 

As estações completas foram instaladas no Curado, Ibura e Beberibe e o forno, em Santo 

Amaro (sementeira da Prefeitura, junto ao cemitério) e funcionaram até finais da década de 

70. 

Plano Diretor de Limpeza Urbana da Região Metropolitana do Recife – PDLU/RMR 

(FIDEM, 1979) 

Em 1977, a RMR, ainda composta por 12 municípios (Abreu e Lima, Cabo, Camaragibe, 

Igarassu, Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço 

da Mata) produzia, aproximadamente, 1979 toneladas de resíduos sólidos por dia, estando 

inclusos os resíduos hospitalares e industriais. 

Em 1979, a FIDEM contratou a elaboração do PDLU/RMR que configurou um conjunto de 

proposições onde se preconizava as tecnologias de aterro sanitário, estações de transbordo e 

unidades de produção de composto e recuperação de materiais, devendo o aterro sanitário 

prestar-se à captação de gás. 

O PDLU foi considerado de excelente qualidade técnica pela missão de avaliação do Banco 

Mundial, tendo sido aprovado com um orçamento da ordem de 27 milhões de dólares. 

Com o objetivo de operacionalizar a implantação e garantir a efetiva participação dos 

municípios integrantes, foi criado, em 1982, o Grupo Executivo de Limpeza Urbana – 

GELURB. Após análise e aprovação do PDLU/RMR pelo GELURB, foi celebrado um 
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convênio entre o Estado de Pernambuco e as Prefeituras da RMR, a fim de consolidar o 

Sistema Metropolitano de Limpeza Urbana – SMLU. 

Quando se iniciou a construção de dois equipamentos, previstos no PDLU/RMR, o aterro de 

Timbó II (Abreu e Lima) e a estação de transbordo Norte (Olinda), as comunidades locais e os 

governos municipais reagiram negativamente, questionando a forma de gestão adotada e, no 

caso do aterro, a proximidade de uma área de interesse ambiental, a atual Reserva de Caetés. 

Cabe observar que o aterro de Timbó, na localização original proposta pelo PDLU, situava-se 

em área diferente desta última, objeto de rejeição pela comunidade. A área original pertencia 

ao espólio de uma família e estava sob litígio judicial. 

Essa conjunção de interesses contrários resultou na nomeação, pelo Governador Roberto 

Magalhães, em 1984, de um Grupo de Trabalho (GT - Decreto Nº 9382/84) para “opinar 

sobre o problema de coleta e destinação do lixo na Região Metropolitana do Recife”. O 

presidente do GT era o Secretário de Planejamento do Estado, na época o Sr. Aguinaldo 

Viriato Medeiros Filho. Formavam o GT, representantes das seguintes instituições: 

Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco; FIDEM; Associação Pernambucana de 

Defesa da Natureza (ASPAN); Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(CPRH); Prefeituras do Recife, Olinda, Paulista e Abreu e Lima; Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); 

Clube de Engenharia de Pernambuco; Associação Empresarial dos Distritos Industriais de 

Paulista, Igarassu, Abreu e Lima e Itapissuma (ASSEDIPI); e Associação das Indústrias de 

Prazeres (ASSIMPRA). 

Em relação ao parecer final do referido GT, cabe destacar as seguintes observações, uma vez 

que em suas entrelinhas, pode-se observar as razões do insucesso do PDLU. 

A FIDEM propõe que se inicie a formulação da constituição de uma unidade de gerência e 

operação para o Sistema Metropolitano de Limpeza Urbana, definindo suas atribuições, 

responsabilidades, receitas financeiras, entre outros. A FIDEM também destaca que se deve 

respeitar a autonomia municipal e incluir a participação da comunidade no planejamento. 

A ASPAN, com propriedade, apontou que a sociedade não tem garantias históricas para 

confiar na segurança do funcionamento do projeto de aterro sanitário proposto como a solução 
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mais adequada para o lixo, referindo-se à comunidade de Caetés, em relação ao aterro Timbó 

II18. 

O parecer final do GT acatou basicamente as premissas defendidas pelos municípios: 

descentralização e resguardo da autonomia municipal, bem como a revisão total do PDLU, 

além da reformulação do GELURB, conferindo-lhe caráter de planejamento e não gerência. A 

partir de então, o Governo Estadual, sustou as obras do PDLU, ficando os recursos alocados 

sem aplicação, aguardando novas definições. 

Para esta configuração, chegou-se a comprar alguns equipamentos tais como caminhões de 

coleta e de transbordo (Figura 5.12 e Figura 5.13). 

No ano de 1984, foi implantado o Aterro Emergencial da Muribeca, com vida útil prevista 

para 5 (cinco) anos, ao mesmo tempo em que prosseguiam novos estudos sobre a gestão dos 

resíduos sólidos. 

 

 

Figura 5.12. Caminhão para coleta em estação de transferência (ou transbordo). 

                                                 
 
18 Ver Relatório do Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto Nº 9382/84 (versão preliminar), agosto/84. 
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Figura 5.13. Veículos comprados para a operação do PDLU 

Diretrizes Básicas para Limpeza Urbana da Região Metropolitana do Recife (GELURB, 

1986) 

Com a reformulação do GELURB, por meio da Portaria da Secretaria de Planejamento Nº 26, 

de 26/04/1983, que aprovou o seu regimento interno, foi iniciado o processo de planejamento, 

que teve como resultado o documento “Diretrizes Básicas para Limpeza Urbana na RMR”, 

apresentado ao Banco Mundial, para garantia dos recursos reservados. O documento propunha 

a elaboração de um Plano Estratégico de Limpeza Urbana, levando em consideração, na sua 

concepção, a descentralização e o respeito à autonomia municipal. 

Plano Estratégico de Limpeza Urbana - PELU (FIDEM, 1988) 

O PELU foi elaborado com o objetivo geral de dotar os municípios de um instrumento de 

planejamento dinâmico apropriado à realidade das prefeituras da RMR e às peculiaridades da 

limpeza urbana e capaz de se adequar às freqüentes mudanças de conjuntura, escassez de 

recursos e necessidades de ações imediatas. 

As diretrizes que nortearam a busca destes objetivos foram definidas pelo GELURB no 

documento referencial “Diretrizes Básicas para Limpeza Urbana na RMR”. 
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Este novo documento também teve como objetivo a renovação das frotas dos equipamentos 

de coleta municipais. 

Os objetivos gerais, do ponto de vista físico-operacional do PELU foram: 

 Maximizar a taxa de coleta de lixo na RMR: 

o Descentralizar gradualmente os sistemas municipais de coleta, transporte e 

tratamento de lixo até escalas compatíveis com as características e 

peculiaridades de cada município; 

o Simplificar gradativamente a operação dos serviços de limpeza urbana até 

níveis de mecanização compatíveis tanto com as características urbanas de 

cada município, quanto com a capacidade de manutenção e reposição de 

equipamentos de cada prefeitura; 

o Priorizar alternativas que contemplem a reciclagem; 

o Equipar e capacitar as prefeituras da RMR para prestar os serviços de 

coleta, tratamento e/ou destinação de resíduos hospitalares e industriais 

perigosos. 

O PELU apresentou também algumas alternativas para obtenção de recursos, foram elas: 

 Cobrança de taxa de limpeza urbana (munícipes) e tarifas (particulares); 

 Venda de composto orgânico e recicláveis; 

 Cobrança de multas; 

Nesse ínterim, um fato curioso e que merece comentários, não por sua importância, mas pelas 

suas conseqüências que foram de abrangência nacional, foi a proposta de um consórcio 

internacional feita ao Governo do Estado de Pernambuco. Em 1991, o governador Joaquim 

Francisco recebeu a proposta de um consórcio internacional para a implantação de dois 

empreendimentos. O primeiro tratava-se de uma usina/refinaria de reciclagem de resíduos 

industriais não perigosos. O segundo empreendimento seria a instalação de dois conjuntos de 

incineradores capazes de absorver todos os resíduos sólidos gerados na RMR. Os 

incineradores funcionariam com um combustível sintético proveniente do primeiro 
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empreendimento, a refinaria. O consórcio também se propunha a instalar “colchões plásticos”, 

capazes de absorver 2.000 t/dia de lixo e transformá-los em composto orgânico e gás metano, 

que seriam comercializados e utilizados no transporte público, respectivamente. Os recursos 

envolvidos na proposta chegariam a 600 milhões de dólares e, segundo o proponente, além da 

“correta gestão dos resíduos”, seriam gerados empregos, habitações para os funcionários da 

refinaria, entre outros benefícios. O detalhe mais importante sobre esse consórcio é que os 

resíduos que chegariam à usina de reciclagem, apesar de não perigosos, viriam também de 

indústrias internacionais. Essa seria a contrapartida do Estado, receber o passivo ambiental de 

outros países. O consórcio chegou a ter a licença prévia do órgão de controle ambiental. 

Apesar de não ter tido continuidade, a proposta gerou muitas manifestações contrárias por 

parte da sociedade, principalmente pelo fato de o Brasil receber rejeitos de outros países. 

Todo esse movimento resultou em uma discussão em nível nacional e culminou com a 

publicação da Resolução CONAMA Nº 08 de 19/09/1991, que veda a entrada no país de 

materiais residuais destinados à disposição final e incineração no Brasil. Depois, em 1994, foi 

publicada a Resolução CONAMA Nº 07 que proibiu a importação e exportação de resíduos 

perigosos, em todo o território nacional, de qualquer espécie, sob qualquer forma e para 

qualquer fim, inclusive reciclagem. Depois, sobre o mesmo tema, trataram as Resoluções 

CONAMA Nº 37/94, que foi revogada pela Nº 23/96, e a Nº 228/97. 

Sistema Metropolitano de Limpeza Urbana da Região Metropolitana – SMLU/RMR (1992) 

Com a reativação do GELURB, foi definida uma nova abordagem para a Limpeza Urbana, 

com os serviços de coleta e limpeza pública permanecendo sob a responsabilidade dos 

municípios. Os serviços de transporte e destinação final seriam realizados em nível 

intermunicipal, por meio de consórcios ou convênios entre dois ou mais municípios. A 

configuração operacional para o SMLU/RMR (1992) seria estruturada com a implantação dos 

seguintes equipamentos: 

 Aterro Sanitário Centro: atenderia aos municípios do Recife (Sul), Jaboatão dos 

Guararapes e Olinda; 

 Aterro Sanitário Sul: atenderia aos municípios do Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e 

o Complexo Industrial Portuário de Suape; 
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 Aterro Sanitário Norte: atenderia aos municípios de Olinda, Recife (Norte/Leste), 

Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha de Itamaracá; 

 Aterro Sanitário Oeste: atenderia aos municípios de São Lourenço da Mata, 

Camaragibe e Moreno. 

Sistema Metropolitano de Limpeza Urbana da Região Metropolitana – SMLU/RMR (1994) 

Em 1994, o SMLU foi, mais uma vez, reestruturado, a partir das seguintes intervenções e 

modificações: 

 Recuperação do aterro da Muribeca, para atender os municípios de Jaboatão dos 

Guararapes, Recife (Sul), Camaragibe, São Lourenço da Mata e Moreno; 

 Implantação do aterro intermunicipal Botafogo, para atender aos municípios de 

Igarassu, Itamaracá e Itapissuma; 

 Implantação do aterro intermunicipal Norte, para atender aos municípios do Recife 

(Norte e Leste), Olinda, Paulista e Abreu e Lima; 

 Implantação do aterro intermunicipal Sul, para atender aos municípios do Cabo de 

Santo Agostinho, Ipojuca e ao Complexo Industrial Portuário de Suape; 

 Implantação de duas estações de transbordo, uma para atender aos municípios da área 

oeste da RMR (Moreno, São Lourenço da Mata e Camaragibe) e outra para o atender aos 

municípios da área norte (Itamaracá, Igarassu e Itapissuma); 

 Recuperação e reativação das unidades de compostagem e reciclagem dos municípios 

de Olinda, Itamaracá, Moreno e Cabo de Santo Agostinho. 

Para estudar essa nova configuração, a FIDEM contratou a ATEPE – Associação Tecnológica 

de Pernambuco que elaborou o documento “Sistema de Gestão do Tratamento e da 

Destinação Final dos Resíduos Sólidos da RMR”, descrito adiante. 
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Proposta para o Sistema de Coleta, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos (1996) 

Este documento reúne as ações propostas por diversos órgãos do Governo do Estado, para o 

segmento de Limpeza Urbana, constante do programa de Desenvolvimento Institucional e de 

Saneamento Básico dos Municípios das Bacias Litorâneas do Estado de Pernambuco – 

DISAM. 

A proposta basicamente estava embasada na última versão do SMLU, principalmente no que 

concerne à localização e operação de equipamentos. No entanto, havia uma alternativa 

diferente que consistia em um sistema de transporte de reciclados, via eixos ferroviários 

Pesqueira-Recife e Carpina-Recife. Essa alternativa não teve continuidade. 

Sistema de Gestão do Tratamento e da Destinação Final de Resíduos Sólidos da RMR – 

SGRS (1997) 

Na proposição, o papel de órgão gestor do referido sistema deveria ser integralmente 

desempenhado pela FIDEM, a quem cada município individualmente transferirá, mediante 

convênio a função de destinação final dos resíduos sólidos produzidos no seu território. As 

prefeituras continuariam a assumir a coleta domiciliar, a gestão e a contratação de operadoras 

privadas para tal. 

Do ponto de vista financeiro, o Estado assumiria os investimentos na destinação final, 

reduzindo os custos globais e as empresas privadas assumiriam apenas a operação dos 

subsistemas. O financiamento do SGRS seria realizado através da cobrança de taxa pelo 

Estado para destinação final e proteção do meio ambiente.  

O referido Sistema foi concebido de acordo com os seguintes princípios: 

 Redução do fluxo de resíduos a serem transportados para o destino final, em 30%; 

 Tratamento dos resíduos por compostagem; 

 Disposição final em aterros sanitários, conforme segue: 

o Subsistema Aguazinha (SR1): localizado em Olinda, atenderia o 
próprio município; 
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o Subsistema Muribeca (SR2): localizado em Jaboatão dos Guararapes, 
atenderia Jaboatão dos Guararapes, Moreno e Recife; 

o Subsistema Suape (SR3): localizado em Suape, atenderia aos 
Complexo Industrial Portuário de Suape, Cabo de Santo Agostinho e 
Ipojuca; 

o Subsistema Itapissuma (SR4): localizado em Itapissuma, atenderia 
Abreu e Lima, Igarassu, tamaracá e Itapissuma; 

o Subsistema Mirueira (SR5): localizado em Paulista, atenderia o 
próprio município; 

o Subsistema São Lourenço (SR6): localizado em São Lourenço da 
Mata, atenderia os municípios de Camaragibe e São Lourenço da 
Mata; 

o Subsistema Araçoiaba: localizado em Araçoiaba, atenderia o próprio 
município. 

O SGRS resultou em algumas ações como o projeto de biorremediação dos lixões de 

Aguazinha e Muribeca, entre os anos de 1996 e 1997. 

Relatório Nº 5 – Diagnóstico sobre os Resíduos Sólidos Urbanos e sua Disposição Final na 

RMR / Projeto de Qualidade das Águas e Controle da Poluição Hídrica – PQA (1998) 

O Relatório Nº 05 do PQA versa sobre o diagnóstico dos resíduos urbanos e sua disposição 

final na RMR. O PQA foi, na área de resíduos sólidos, subdividido em diagnóstico do sistema 

de gestão dos resíduos sólidos, dos municípios da RMR e proposições/recomendações para a 

melhoria dos sistemas de gestão adotados. 

Em nível municipal, o PQA recomendou a elaboração de planos operacionais de coleta e 

limpeza pública. 

As sugestões de caráter metropolitano foram pertinentes ao tratamento e disposição final dos 

resíduos sólidos. As sugestões compreendiam ainda ações complementares, em nível 

municipal, voltadas à reciclagem e compostagem, reduzindo assim o fluxo de resíduos. Em 

relação à disposição final foram sugeridos 2 cenários, baseados no documento Sistema de 

Gestão do Tratamento e da Destinação Final de Resíduos Sólidos da RMR (1997) os quais são 

descritos abaixo. 
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 Cenário 1: 

o Aterro sanitário no sítio Fazenda Botafogo (Itapissuma): atendendo Itapissuma, 
Igarassu e Itamaracá; 

o Remediação do lixão de Jaguarana e transformação em aterro sanitário: atendendo 
Paulista, Abreu e Lima e Olinda; 

o Remediação do lixão da Mirueira e transformação em aterro sanitário: atendendo 
Paulista, e região norte do Recife; 

o Remediação do lixão de Aguazinha e transformação em aterro sanitário: atendendo 
Olinda; 

o Remediação do lixão da Muribeca e transformação em aterro sanitário: atendendo 
Jaboatão, Moreno e região sul do Recife; 

o Central de tratamento de resíduos sólidos urbanos e industriais (SUAPE): 
atendendo Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e as indústrias de SUAPE; 

o Remediação do lixão de São Lourenço da Mata e transformação em aterro 
sanitário: atendendo São Lourenço da Mata e Camaragibe; 

Para o município de Araçoiaba, devido a sua distância, deverá transformar o seu lixão em um 

aterro controlado e, posteriormente, em um aterro sanitário. 

A escolha dos sítios, para disposição final, levou em consideração as restrições ambientais e a 

distância média de transporte aos centros produtores de resíduos sólidos. 

O município de Paulista, que teria 2 unidades de destinação final, cerca de 44% dos resíduos 

gerados na RMR, deveria ser, de alguma maneira, compensado ambientalmente. 

 Cenário 2: 

Este cenário utiliza áreas contíguas aos lixões de Aguazinha e Mirueira, com intuito de 

aumentar a vida útil dos aterros sanitários a serem instalados nessas localidades. Nesse 

cenário há uma distribuição mais eqüitativa dos resíduos gerados na RMR, no que concerne à 

localização dos aterros sanitários. 

O PQA fez importantes críticas ao modelo de gestão adotado na RMR, no que diz respeito à 

terceirização dos serviços de limpeza urbana. Uma das críticas reside no fato de que, na 

medida que a participação da iniciativa privada nos serviços de limpeza urbana cresceu, esses 

serviços vêm assumindo uma diversidade de formatos, tanto na relação com o poder público e 
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com a população, quanto nos custos e na qualidade de sua execução, sem entretanto, coexistir, 

em igual escala, um acompanhamento adequado por parte dos gestores municipais. Um outra 

crítica está na constatação de que o setor empresarial da construção, diante da fragilidade do 

poder público, “tomou de assalto” a operação dos serviços de limpeza urbana, consolidando 

um arranjo que demonstra sinais de cartelização desses serviços, gerando maiores despesas 

aos municípios.  

O PQA finaliza sugerindo a implantação de um marco regulatório para os serviços de limpeza 

urbana, diante da fragilidade institucional e organizacional, constatada nos municípios da 

RMR. 

Sistema de Gestão do Tratamento e da Destinação Final dos Resíduos Sólidos da RMR – 

SGRS (versão 2000) 

O Programa “Governo nos Municípios19” (1999/2000) definiu ações prioritárias para o PPA e 

orçamento de 2000, nas diversas regiões de desenvolvimento do estado de Pernambuco. A 

partir dessas ações, foi definida a Agenda 2000 que contemplou: 

o Aterro de Aguazinha (ampliação): aquisição de área, elaboração de projetos 

básico/executivo, estudo e relatório de impacto ambiental e modelo de gestão; 

o Aterro da Muribeca (ampliação): aquisição de área; 

o Aterro de SUAPE: elaboração de projetos básico e executivo do aterro industrial, 

estudo e relatório de impacto ambiental e modelo de gestão; 

o Aterro de Itapissuma: aquisição de área, elaboração de projeto básico e executivo, 

estudo e relatório de impacto ambiental e modelo de gestão; 

                                                 
 
19 O Programa Governo nos Municípios é o programa que propõe impulsionar o desenvolvimento local e 

regional por meio de planejamento descentralizado e definição do orçamento participativo. O programa envolve 

toda a sociedade na definição de prioridades dos investimentos públicos e privados, além da criação e 

consolidação de espaços institucionais de participação e controle social. Sua coordenação é compartilhada pelos 

secretários de Desenvolvimento Social e Cidadania e de Planejamento, ficando a execução a cargo da Agência 

Estadual de Planejamento e Pesquisas CONDEPE/FIDEM, com a participação de todas as secretarias e órgãos 

do Governo (PERNAMBUCO, 2007). 
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o Aterro da Mirueira: implantação. 

Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos no Estado de Pernambuco 

Com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, a SECTMA contratou a Universidade Federal 

de Pernambuco, para realizar um diagnóstico sobre os resíduos sólidos em 72 municípios do 

Estado, que abrangem 86% do total de sua população urbana. O resultado desse diagnóstico 

foi consolidado em um documento preliminar, a Política de Resíduos Sólidos - Propostas e 

Diretrizes, em outubro de 2000. 

PROMATA (Coordenado pela Secretaria de Planejamento e Gestão – SEPLAG) 

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco - 

PROMATA atua em nível municipal e regional. No âmbito municipal, executa ações visando 

o fortalecimento da capacidade de gestão municipal das prefeituras e das organizações 

comunitárias locais, a promoção da participação da sociedade civil no processo de 

planejamento e a melhoria da oferta e qualidade dos serviços básicos, especialmente no 

aumento da cobertura dos sistemas de saneamento básico nos distritos rurais 

(PERNAMBUCO, 2007). 

O PROMATA é financiado parcialmente com recursos provenientes do Contrato de 

Empréstimo 1357/OC-BR firmado entre o Estado de Pernambuco e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) em 05 de junho de 2002. O Programa prevê a aplicação de 

investimentos no total de US$ 150 milhões, no prazo de cinco anos (PERNAMBUCO, 2007). 

Na área de resíduos sólidos, já foram desembolsados R$ 6.267.190,01 para utilização em 

obras de aterros sanitários, unidades de triagem, unidades de compostagem, projetos, estudos, 

compras de equipamentos, entre outros. Para o ano de 2007 já estão alocados R$ 2.461.738,86 

para utilização em estudos de viabilidade econômica e ambiental para consórcio de aterros 

sanitários, unidades de triagem, elaboração de modelos de gestão compartilhada e projetos. 

Ainda estão previstos mais R$ 6.365.837,16 para serem desembolsados na área, ainda no ano 

de 2007 (MENDES, 2007). 

O PROMATA chegou a finalizar as obras e o modelo de gestão compartilhada para um 

consórcio entre três municípios Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré, que seria o primeiro 
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consórcio para o tratamento e disposição final de resíduos sólidos, entre municípios, do estado 

de Pernambuco. No entanto, devido a diversos problemas que podem ser resumidos em 

desinteresse, falta de cooperação e irresponsabilidade das prefeituras, se tornaram a chave 

para o fracasso do modelo de gestão, o consórcio não teve sucesso. O PROMATA previu 

recursos da ordem de R$ 15.095.000,00 a serem gastos na gestão adequada de resíduos 

sólidos, nos municípios da zona da mata pernambucana. 

Para os demais municípios da zona da mata, estão sendo preparados novos projetos e 

modelos, sempre na forma de gestão compartilhada entre municípios. 

Programas coordenados pela SECTMA 

Além da coordenação dos recursos provenientes do FNMA II – Fundo Nacional de Meio 

Ambiente, a SECTMA ainda coordena dois programas com ações pertinentes à gestão de 

resíduos sólidos. O primeiro programa abrange os municípios que possuem menor IDH – 

Índice de Desenvolvimento Humano e possui valores alocados para elaboração de planos de 

gestão de resíduos sólidos e elaboração e execução de projetos de aterros sanitários da ordem 

de R$ 1.300.000,00. Esses recursos são provenientes do Tesouro Estadual, fonte 001. 

O segundo programa trata-se da “Revitalização do rio São Francisco”, onde há o projeto 

“Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica do Rio Moxotó”. O 

projeto contempla elaboração de estudos ambientais, projetos para construção de aterros e 

elaboração de planos de gestão integrada de resíduos sólidos. Para realização deste projeto já 

estão alocados R$ 623.068,13, sendo R$ 560.761,32 provenientes do Ministério do Meio 

Ambiente e R$ 62.306,82 como contrapartida do Estado. 

A SECTMA também realizou ações em municípios localizados na bacia do rio Ipojuca, 

através do Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). Pesqueira, Belo 

Jardim, Arcoverde e Caruaru foram os quatro primeiros do total de 12 municípios 

beneficiados com o projeto. 

O projeto é parte integrante do Programa Nacional de Meio Ambiente II (PNMA II), que, 

desde 2003, investiu, aproximadamente, R$ 1,5 milhão na construção de aterros sanitários 

naquela região. A SECTMA é o órgão executor estadual do programa, elaborando os projetos 

específicos de cada município, lançando editais e aplicando os recursos, enviados pelo Banco 
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Mundial, financiador da ação. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é o coordenador 

nacional. 

Outros projetos de tratamento de resíduos sólidos 

Paralelamente ao planejamento metropolitano, algumas outras iniciativas municipais, ou 

mesmo do Governo do Estado, foram iniciadas com o objetivo de tratar os resíduos urbanos 

ou recuperar áreas degradadas, como descrito a seguir. 

Projetos de biorremediação de lixões 

Entre os anos de 1995 e 1996, deu-se início ao projeto de biorremediação da Muribeca. O 

projeto propunha a instalação de um aterro celular, uma unidade de segregação de lixo, uma 

unidade de tratamento de podas e uma unidade de tratamento de entulhos. Paralelamente, o 

projeto também tinha como objetivo a recuperação da área degradada pelo lixão. A 

recuperação era fundamentada em um processo denominado de “biorremediação”, o qual 

utilizava microrganismos anaeróbios e aeróbios para estabilizar os contaminantes orgânicos 

dispostos no lixão. Os microrganismos eram inoculados na massa de lixo, que passaria por 

várias fases de decomposição. Após o término desse tratamento, as células de lixo seriam 

abertas, extraindo-se os materiais que não se decompuseram para o reaproveitamento e 

utilizando-se a matéria orgânica estabilizada como composto (LM TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS, 1995). 

Uma das células do lixão chegou a ser inoculada algumas vezes, no entanto, o processo de 

tratamento não teve continuidade e, portanto não se conhecem os resultados. 

O lixão de Aguazinha também chegou a ter um projeto de igual princípio. Assim como na 

Muribeca, dois reatores para a preparação e posterior inoculação dos microrganismos 

chegaram ser instalados em Aguazinha. Mas, ditos reatores nunca foram utilizados e o 

processo de tratamento sequer chegou a ser iniciado. 

Compostagem 

A primeira iniciativa de compostagem de resíduos orgânicos deu-se com a implantação do 
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projeto “Aproveitamento do Lixo na Cidade do Recife”, descrito anteriormente. 

De acordo com Aragão e Alencar (2000), após 1983, foram construídas quatro composteiras 

em Olinda, situadas em Peixinhos, Bonsucesso, Cabo Gato e Ilha de Santana. Essas 

composteiras operaram de forma ininterrupta por treze anos. 

Atualmente, somente a composteira de Bonsucesso opera de forma experimental, tendo sido 

utilizada basicamente para demonstração em aulas de educação ambiental. 

Ainda de acordo com Aragão e Alencar (2000), a partir de 1988, o Governo do Estado e a 

FUNASA implantaram 42 composteiras, dentre as quais nenhuma encontra-se em pleno 

funcionamenteo. De acordo com o órgão de meio ambiente, a CPRH, nenhuma dessas 

composteiras funciona adequadamente e, portanto, não estão licenciadas. 

Os referidos autores sobre o insucesso das composteiras da seguinte forma: 

O programa de implantação de unidades de compostagem pelo 
Governo do Estado de Pernambuco e por outros órgãos não foi 
em frente por diversas questões: 

1. Técnicas – o programa de capacitação técnica aos 
municípios contemplados, por exemplo, possuía uma ênfase na 
operação das composteiras, esquecendo-se do processo maior 
de educação ambiental envolvido nesta transformação; 

2. Políticas – os municípios foram escolhidos por critérios de 
adesão ao então Governo do Estado; 

3. Econômicas – problema no repasse de recursos aos 
municípios, ausência de estudos sobre mercado para o 
composto e reciclados; 

4. Locacionais – algumas composteiras estão muito próximas 
aos centros urbanos e; 

5. Institucionais – gestão inadequada. 

5.4.2. Instrumentos Legais e Econômicos 

A escolha de um modelo de implantação que alcance os principais objetivos de uma política 

de gestão de resíduos sólidos tem remetido sempre ao uso de regulamentos de comando e 

controle, que envolvem a aplicação de uma legislação rigorosa, associada a uma fiscalização 

eficiente. No entanto, pode-se perceber que a eficiência desta forma de atuação é bastante 
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limitada, uma vez que requer uma certa infra-estrutura administrativa do Poder Público no 

que diz respeito à fiscalização que, na maioria dos casos, não existe no Brasil. 

Lei Estadual Nº 12.008/01 – Institui a Política de Resíduos Sólidos do Estado de 

Pernambuco 

Em 2001, foi instituída a Política de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco, por meio da 

Lei Nº 12.008. Essa Política tem como diretrizes principais: 

 minimização e eliminação do lançamento de poluentes a partir do desenvolvimento e 

adoção de tecnologias limpas e de coleta seletiva, e do tratamento adequado de resíduos 

sólidos; 

 incentivo à implantação de indústrias recicladoras; 

 incentivo à criação e ao desenvolvimento de associações ou cooperativas de catadores; 

 estímulo à implantação de consórcios intermunicipais; 

 incentivo à programas de habitação popular para moradores de lixões. 

Dentre os instrumentos criados pela referida Política, destacam-se o Termo de Compromisso 

de Ajustamento de Conduta Ambiental e os Instrumentos Econômicos e Fiscais. 

Esperava-se que, no Decreto Nº 23.941/02, fosse definido como seriam implementados esses 

dois instrumentos, no entanto, o mesmo foi vago e omisso no que concerne aos referidos 

temas. 

Também, com a instituição dessa Política, foi criada a Unidade Gestora de Resíduos Sólidos – 

UGRS que constitui o espaço de interlocução técnica e política referente aos resíduos sólidos 

do Estado de Pernambuco. A organização e funcionamento da UGRS foram detalhados no 

decreto regulamentador da Política (Decreto Nº 23.941/02). Segundo o referido decreto, a 

infra-estrutura e corpo técnico da UGRS deveriam ser providos pela CPRH. No entanto, o 

dito órgão junto com o Governo do Estado não se preparou para compreender mais essa 

atribuição. Essa pode ter sido uma das principais razões de não se ter conseguido a 

implementação da política de resíduos sólidos. 
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Assim como a UGRS, o Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos 

(RESOLPE) também não foi implementado. O RESOLPE tem por objeto a coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de informações sobre resíduos sólidos e deveria conter os 

seguintes dados, de acordo com o Decreto 23.941/2002: 

I - informações básicas sobre resíduos sólidos nos Municípios 

do Estado de Pernambuco: coleta, transporte, transbordo, 

tratamento, disposição final, população atendida, quantidade 

gerada e coletada; 

II - cadastro de fontes efetiva ou potencialmente poluidoras 

industriais prioritárias, de transportadoras e locais de 

destinação de resíduos sólidos industriais; 

III - registro e manutenção de informações sobre produtos 

agrotóxicos; 

IV - registro e demais informações sobre fontes geradoras de 

resíduos radioativos existentes no território de Pernambuco; 

V - cadastro de fontes geradoras de resíduos perigosos. 

Lei Estadual Nº 11.899/00 - Redefine os critérios de distribuição da parte do ICMS que 

cabe aos municípios, de que trata o artigo 2º, da Lei Nº 10.489/90, considerando aspectos 

sócio-ambientais e dá outras providências. 

Objetivando a erradicação dos lixões no estado de Pernambuco, o Governo do Estado 

promulga, em 21 de dezembro de 2000, a Lei Nº 11.899 que redefine os critérios de 

distribuição da parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS). A nova lei passou 

a considerar aspectos sócio-ambientais, na distribuição do ICMS aos municípios e, por 

conseguinte, ficou conhecia como a “lei do ICMS sócio-ambiental”. 

Dita lei, modificada mais tarde pela Lei Nº 12.432 (29/09/03), altera o Art. 2º da Lei Nº 

10.489/90, no que concerne à distribuição do ICMS, que passa a destinar 2%, dos 25% 

distribuídos entre os municípios, àqueles que tiverem sistema de tratamento e disposição final 

de resíduos sólidos adequados em funcionamento. A repartição atual dos recursos do ICMS 
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sócio-ambiental, no estado de Pernambuco, é realizada de acordo com a Figura 5.14 e a 

Figura 5.15. 

A lei do ICMS sócio ambiental visa, entre outros, estimular a adoção pelos municípios de 

iniciativas de conservação ambiental, conjugadas à promoção da eqüidade social e melhoria 

da qualidade de vida. 

Os critérios de distribuição, no que diz respeito à questão de resíduos sólidos, são baseados na 

concessão de licenças ambientais para os equipamentos em aterro sanitário e usina de 

compostagem, na desativação dos lixões e nas populações dos municípios. 

Quando de sua promulgação, pensava-se que os municípios iriam iniciar rapidamente uma 

corrida para construir seu sistema de tratamento e disposição final de resíduos sólidos 

urbanos. No entanto, até o ano de 2002, somente um município estava habilitado a receber os 

recursos do ICMS sócio-ambiental, na rubrica de resíduos sólidos, o equivalente a quase 20 

milhões de reais. Por conseguinte, com apoio da AMUPE – Associação Municipalista de 

Pernambuco, os governos municipais iniciaram movimento para a aprovação de uma nova lei 

que contemplasse o maior número de municípios possível na distribuição dos 2%, referente à 

componente de resíduos sólidos. O movimento municipal resultou na expedição do Decreto 

Nº 26.030, em 15 de outubro de 2003, que alterou a Lei nº 12.432, no que se refere aos 

critérios relacionados com sistemas de tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, para 

efeito de distribuição da parcela do ICMS pertencente aos Municípios. O decreto em questão 

passou a considerar apto a receber parcela do ICMS sócio-ambiental, na rubrica de resíduos 

sólidos, até aqueles municípios que estavam iniciando o seu processo de licenciamento 

ambiental. Bastava o município ter licença prévia para o seu equipamento de tratamento e 

disposição final, que já pontuaria e receberia os recursos, ainda que em quantidade menor que 

aqueles que já tinham seu sistema em operação. 

Estado
75%

Municípios
25%

 
Figura 5.14. ICMS do Estado de Pernambuco. 
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Figura 5.15. Cota-Parte dos Municípios no ICMS. 

A lei do ICMS sócio-ambiental, ainda que não seja de conhecimento pleno da maioria dos 

municípios, tem trazido bons resultados àqueles que dela já se beneficiaram e, 

conseqüentemente, tem auxiliado o Poder Público no controle da poluição ambiental. No 

entanto, face às discrepâncias técnicas, econômicas e de conhecimento, a maior parte dos 

municípios pernambucanos, aproximadamente 80% dos 186 municípios, desafortunadamente, 

ainda não foi contemplada com a parcela sócio-ambiental do ICMS. 

Entre os anos de 2002 e 2006, já foram repassados R$ 108 milhões de reais 

(PERNAMBUCO, 2006) aos municípios, em forma de ICMS sócio-ambiental, na 

componente resíduos sólidos, o que incentiva e permite não somente a manutenção dos 

aterros sanitários e usinas de compostagem, como também o incremento dos sistemas de 

gestão de resíduos sólidos urbanos. 

Todavia, infelizmente, a lei do ICMS sócio-ambiental não pode vincular o valor repassado aos 

municípios à gestão adequada dos seus resíduos sólidos urbanos, nem penaliza quem não 

mantém os equipamentos sob operação adequada. De acordo com o Art. 160 da Constituição 

Federal, é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos 

atribuídos aos municípios. Dada essa proibição, não se pode vincular a aplicação dos recursos 

recebidos no correto tratamento e destino final dos resíduos sólidos, ainda que os mesmos 

tenham sido provenientes da rubrica de resíduos sólidos do ICMS sócio-ambiental. Devido a 

esse fato, a única penalidade que o município pode sofrer, caso não mantenha o seu sistema 

de tratamento e destino final em correto funcionamento, é passar a não receber os recursos na 

apuração seguinte, caso a sua licença seja cassada. Os recursos já recebidos não podem ser 
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devolvidos. 

No capítulo 6, a seguir, é realizada uma análise sobre as políticas de resíduos sólidos, 

adotadas pelo Estado de Pernambuco, e seus instrumentos de gestão. 



 

6. CAPÍTULO 6 

CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

6.1. Análise da evolução da gestão de resíduos sólidos urbanos na RMR 

Para se iniciar a análise foi necessário se concretizar uma definição de modelo de gestão de 

resíduos sólidos. No contexto deste trabalho, foi definido modelo de gestão como um 

conjunto de diretrizes administrativas e de planejamento que norteiam a gestão de resíduos 

sólidos na RMR, a fim de alcançar os objetivos necessários ao atendimento das necessidades 

de limpeza urbana: coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos, não 

deixando de considerar como princípios a redução na fonte, a reutilização e a reciclagem. O 

modelo idealizado tem elementos de entrada e saída (resultados), e está representado na 

Figura 6.1. 

Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos
(Órgão Gestor)

Tecnologia Regulação Responsabilização de 
todos os atores

Planejamento:
- Recursos (implantação/operação)
- Capacitação técnica

Serviço adequado ao 
cidadão

Proteção do meio 
ambiente

Entrada

Saída
 

Figura 6.1. Modelo de Gestão de Resíduos Sólidos 

Os elementos de entrada consistem basicamente em planejamento, tecnologia, regulação e 

responsabilização dos diversos atores envolvidos na gestão. Os elementos de saída ou 

resultados consistem na prestação adequada de serviços públicos de gestão de resíduos sólidos 
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ao cidadão (foco no cliente, no caso o cidadão, que é um dos critérios da gestão de excelência) 

e proteção do meio ambiente. Definido esse modelo, iniciar-se-á a análise da evolução da 

gestão de resíduos sólidos, com base em cada elemento de entrada e de saída do modelo 

proposto. 

6.1.1. Planejamento 

O planejamento é, de certo modo, a capacidade de se prever o futuro. Nele devem constar um 

objetivo e a forma de alcance deste objetivo, levando-se em consideração as vantagens que se 

tem disponíveis e as deficiências que poderão se apresentar, sempre sobre um horizonte de 

longo prazo. O planejamento desejado para a gestão de resíduos sólidos na RMR é resumido 

na Figura 6.2. 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003), o planejamento deve maximizar os resultados e 

minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência, eficácia e efetividade que 

são os principais critérios da gestão. 

Planejamento

Planejamento Estratégico:
- Objetivos de longo prazo
- Políticas básicas

Planejamento Tático:
- Programas de médio prazo

Planejamento Operacional:
- Programas de curto 
prazo/projetos
- Metas e procedimentos

 

Figura 6.2. Resumo do planejamento. Fonte: adaptado do modelo de planejamento estratégico 
de Steiner (Apud. CHIAVENATO e SAPIRO, 2003). 

Em termos de planejamento, praticamente todos os planos, programas e projetos propostos 

para a RMR consistiram em ações de curto prazo, pelo menos no que diz respeito a sua 

implementação. A prioridade sempre foi a de implantar os equipamentos, sem formatar as 

ações prévias para sua correta operação. 
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Algumas perguntas servem de respostas para a falta de previsão (planejamento), encontradas 

no planejamento da gestão de resíduos sólidos da RMR, discutida no capítulo anterior, quais 

sejam: 

o Como implantar unidades de triagem e compostagem sem uma campanha prévia de 

esclarecimento à população? Unidades como estas vêm sendo previstas desde a 

elaboração do PDLU. 

o Como explicar a rejeição da sociedade e dos próprios municípios à implantação de 

alguns equipamentos, como ocorreu com algumas obras e projetos de aterros 

sanitários. Essa rejeição não fora contemplada como uma possível adversidade? 

o Como explicar que das 42 unidades de compostagem implantadas no estado de 

Pernambuco, nenhuma está mais operando, diante do órgão de controle ambiental? 

De acordo com Aragão e Alencar (2000), as causas desse fracasso residem em 

questões técnicas, políticas, econômicas, locacionais e institucionais. Será que 

nenhum desses percalços foi pensado anteriormente? 

O planejamento em gestão de resíduos sólidos não somente na RMR, como também no 

restante do estado, costuma ter caráter estritamente operacional. As etapas anteriores descritas 

na Figura 6.2 são ignoradas face à necessidade de utilização prévia dos recursos em projetos e 

obras. Como não houve o planejamento prévio de médio e longo prazo para a utilização 

desses equipamentos, os projetos tornaram-se inconsistentes ou insustentáveis, o que gera 

desperdícios de recursos tanto na sua elaboração quanto após sua implantação. Essas e outras 

razões levaram à situação atual em que se encontra a gestão de resíduos sólidos na RMR e no 

restante do estado: lixões que em projeto seriam aterros ou que já tentaram ser remediados; 

obras inacabadas e unidades de compostagem abandonadas. 

Ainda que muitos aleguem que a quantidade de recursos investidos não condiz com a 

quantidade de resíduos gerados, por menos que se tenha investido, o resultado que se tem hoje 

na RMR é nulo. Como os recursos são escassos, sua alocação ótima é condição básica para 

que se tenha um mínimo de resultados. Como não há um mínimo de resultados, pode-se 

concluir os recursos não foram bem empregados. 

6.1.2. Recursos 

Teoricamente, os municípios deveriam estar preparados não somente para atender a demanda 
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varrição, coleta e transporte de resíduos, mas também à disposição final destes. No entanto, os 

municípios destinam poucos recursos do orçamento à gestão de resíduos sólidos. Monteiro 

(2003), na análise da última Pesquisa Nacional sobre Saneamento Básico – PNSB 2000, 

observa: 

Quando se fala em recursos municipais para a gestão da 

limpeza urbana, sempre se evoca o percentual de 10% do 

orçamento municipal como a média aplicada no setor pela 

maioria dos municípios. Porém, a PNSB 2000 mostrou que não 

é bem isso que ocorre: o percentual do orçamento municipal 

destinado à limpeza urbana, por regiões do país, indica que 

raramente é ultrapassada a marca de 10 %. E a grande maioria 

dos municípios com população abaixo de 50.000 habitantes 

destina, no máximo, 5% de seu orçamento para a gestão de 

resíduos sólidos. 

O Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Pernambuco, elaborado pela SECTMA em 2000, 

confirma os valores obtidos pela PNSB. Na RMR, por exemplo, a média de 

comprometimento do orçamento municipal com a limpeza urbana foi de aproximadamente 

7%. 

Além dos poucos recursos destinados à gestão de resíduos sólidos, a maior parte deles são 

destinados apenas à varrição, coleta e transporte, o destino final é realizado em qualquer lugar 

e de qualquer forma. 

Atualmente, algumas fontes de financiamento podem ser utilizadas pelos municípios para 

compra ou implantação de equipamentos de limpeza urbana, além da utilização de recursos 

próprios. No entanto, é importante ter clareza de que os recursos financiados, na maioria das 

vezes, não garantem a operação, portanto, os projetos elaborados têm que prever esses custos. 

Os recursos disponíveis podem ser onerosos e não onerosos. Os recursos não onerosos (fundo 

perdido), provêm das seguintes fontes: Orçamento Geral da União (OGU), ministérios, 

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, FNMA – Fundo Nacional de Meio Ambiente, 

ANA – Agência Nacional de Águas, EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo. Os 

recursos onerosos provêm de financiamentos do BNDES, FGTS, FAT, e de fundos 

internacionais como BID e BIRD, entre outros. 
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No caso dos recursos onerosos, observa-se que é muito difícil o município recorrer a eles para 

implantar algum equipamento para o tratamento ou destino final de resíduos sólidos. Os 

municípios somente buscam fazer a captação dos recursos não onerosos. 

Ainda que os financiamentos sejam uma oportunidade de se investir na gestão de resíduos, a 

maioria desses recursos financeiros vem sem nenhuma exigência ou cobrança de resultados 

posterior. A falta dessa cobrança por resultados facilita a irresponsabilidade na utilização dos 

recursos, bem como a mera construção de equipamentos que não têm condição de se 

sustentar. 

Outro problema, também bastante comum quando os governos adquirem financiamentos é o 

compromisso com os requisitos impostos por alguns órgãos de financiamento. Por exemplo, 

muitas vezes os financiamentos vêm amarrados a requisitos tais como projeto e implantação 

de aterros manuais ou de pequeno porte, quando as normas e a legislação não permitem a 

construção de tais equipamentos naqueles municípios, pelo porte dos mesmos. Para driblar a 

essa condição, busca-se construir tais estruturas em pequenos distritos, em que o próprio 

município sede sequer tem condição de minimizar os problemas do seu lixão. Como resultado 

tem-se, na maioria das vezes, recursos desperdiçados, pela operação inadequada dos 

equipamentos. Sem considerar o fato de que não se resolveu o principal problema do 

município, o lixo da sede municipal. 

É importante a conscientização de que esses recursos normalmente garantem a implantação de 

alguns equipamentos, mas não a sua operação e sustentabilidade. Portanto, para usá-los sem 

desperdícios, é necessário que se faça um planejamento prévio, considerando os possíveis 

percalços futuros e as formas de transpô-los. 

6.1.3. Capacitação técnica 

Os estudos, planos e projetos desenvolvidos para a RMR foram elaborados por equipe técnica 

bastante especializada, formada inclusive por mestres e doutores. No entanto, como já 

comentado, esses documentos focalizavam, na maioria das vezes, a construção de 

equipamentos para o tratamento e disposição final, sem considerar com que recursos técnicos 

e financeiros esses equipamentos iriam funcionar. 

6.1.4. Órgão gestor 

Atualmente, a gestão de resíduos sólidos no Estado de Pernambuco está distribuída de forma 
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pulverizada entre diversas secretarias de Estado, conforme pôde ser percebido no Capítulo 5. 

Antes de 2003, cabia à FIDEM o planejamento e gestão dos resíduos sólidos, em nível 

metropolitano. Após a nova estruturação do Governo do Estado, com a promulgação da Lei 

Complementar Nº 49 de 31 de janeiro de 2003, essa competência foi repassada para a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano, hoje já extinta. Outras secretarias detêm programas 

que contemplam a gestão de resíduos sólidos, dentre outras áreas de intervenção, tais como: 

Secretaria de Planejamento, responsável pelo PROMATA; Secretaria de Turismo, responsável 

pelo PRODETUR; Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, responsável pelos 

repasses do FNMA; Secretaria das Cidades, responsável pelos recursos do PAC20; entre 

outros órgãos como FUNASA e Caixa Econômica Federal. Essa forma de gestão segue, mais 

ou menos, o que se tem em nível federal, nos ministérios., sendo que o Estado de Pernambuco 

já possui uma Política de Resíduos Sólidos, o Governo Federal não. 

Desde 2001, quando da publicação da Política de Resíduos Sólidos do Estado de Pernambuco 

(Lei Nº 12.008/01), a definição de um órgão gestor provou ser condição essencial para a 

correta implementação do referido instrumento legal. A própria Política previu, em seu artigo 

19, a criação de uma Unidade Gestora de Resíduos Sólidos, posteriormente regulamentada, de 

acordo com o Decreto Nº 23.941, de 11 de janeiro de 2002, da seguinte forma: 

Art. 8º Fica criada a Unidade Gestora de Resíduos Sólidos, que 
constitui o espaço de interlocução técnica e política referente 
aos resíduos sólidos do Estado de Pernambuco. 

[...] 

Art 11. À Unidade Gestora de Resíduos Sólidos compete o 
desempenho das seguintes funções e atribuições, dentre outras 
que vierem a ser definidas em regulamento ou em regimento 
interno: coordenar, no âmbito estadual, as atividades de 
implementação da Política Estadual de Resíduos Sólidos; 
coordenar o Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos 
Sólidos – RESOLPE; propor alternativas estratégicas para o 
modelo de gestão sob o aspecto institucional; propor 
prioridades para alocação de recursos orçamentários 
destinados à implementação da Política Estadual de Resíduos 
Sólidos; buscar intercâmbio com instituições públicas e 
privadas, nacionais e internacionais, que atuam na área de 

                                                 
 
20 PAC – Programa de Aceleração do Crescimento destinará 4,8 bilhões de reais para 12 regiões metropolitanas 

do país para ações que tratam de resíduos sólidos (JORNAL DO SENADO, 2007). 
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resíduos sólidos; propor medidas para criação ou 
aperfeiçoamento da estrutura municipal de resíduos sólidos; 
fortalecer a interação entre os Municípios na área de resíduos 
sólidos; promover atividades de comunicação, educação e 
divulgação na área de resíduos sólidos; dar anuência na 
formação de consórcios ou associações entre Municípios que 
compartilharão a solução para a destinação final de seus 
resíduos; proceder aos estudos técnicos necessários e 
preparação das propostas orçamentárias de custeio e 
financiamento das atividades da Unidade Gestora de Resíduos 
Sólidos, para inclusão nos projetos das leis do Plano 
Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 
Anual do Estado, e, quando viável ou cabível, da União. 

Com a expedição do referido Decreto, ficou claro que a função da Unidade Gestora de 

Resíduos Sólidos – UGRS é centralizar as ações e informações para cumprir, de forma 

adequada, os objetivos da Política. Sem essa centralização de informações, já ocorre a 

duplicação de projetos e planos de gerenciamento de resíduos sólidos para uma mesma 

prefeitura (que muitas vezes nem conhecem os documentos) e o desconhecimento do contexto 

geral de planejamento, que acarretam em desperdício de recursos. 

Também, de acordo com o referido Decreto, a UGRS deverá ter: corpo técnico altamente 

especializado não somente em tecnologias de tratamento de resíduos sólidos, como também 

em gestão, economia ambiental, sociologia, avaliação de impactos ambientais, entre outras 

áreas; infra-estrutura e recursos financeiros para o seu adequado funcionamento. 

Após a instituição da Política de Resíduos Sólidos de Pernambuco, a primeira reunião da 

UGRS foi realizada em 2003. Após essa data, foram realizadas aproximadamente 8 reuniões 

até o final de 2006, nas quais compareceram representantes da SECTMA, CPRH, FIDEM, 

entre outras Secretarias de Estado. Nas referidas reuniões, diversos assuntos referentes a 

resíduos sólidos foram tratados sem, no entanto, haver a formação da estrutura organizacional 

proposta no Decreto Regulamentador. Atualmente, a UGRS não tem quadro fixo de técnicos, 

apenas representantes por instituições. 

Importante é notar que, dentre as políticas de resíduos sólidos mais conhecidas no Brasil, 

como as dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará e Paraná, a única que previu 

a criação de um órgão gestor foi a de Pernambuco. 

Apesar de muitas discussões, UGRS ainda não foi implementada com as competências 

definidas no Decreto Nº 23.941/02. No momento, discute-se o seu regimento interno e como 
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se procederá ao seu funcionamento. 

6.1.5. Tecnologias 

As tecnologias de tratamento de resíduos sólidos, previstas em projetos, ao longo dos últimos 

anos, são condizentes com as utilizadas nos países desenvolvidos. No entanto, como não 

houve a concretização desses projetos, o lixão impôs-se como única forma de disposição final, 

em todos os municípios da RMR. 

Conforme descrito no capítulo anterior, algumas composteiras chegaram a ser construídas 

mas, atualmente, nenhuma funciona. Algumas funcionam em caráter experimental para o 

ensino de educação ambiental, como é o caso da composteira de Bonsucesso, em Olinda. 

O problema reside no fato de que o avanço tecnológico não foi acompanhado de avanços na 

área de gestão, que previssem os estudos e programas necessários ao funcionamento adequado 

e efetivo desses equipamentos. 

No entanto, como se chegou a um estágio emergencial na gestão de resíduos sólidos, se faz 

necessário repensar em outras formas de tratamento dos resíduos que não somente a por 

disposição final, uma vez que já há escassez de área para tal finalidade na RMR. Obviamente, 

que todas as soluções a serem propostas terminarão com a finalização em aterro sanitário, até 

mesmo para substituir os lixões existentes. Entretanto, a hierarquia na gestão dos resíduos 

sólidos deverá ser utilizada como condição sine qua non no planejamento dessa gestão. 

6.1.6. Regulação 

Os principais instrumentos legais implantados pelo Governo do Estado, objetivando a gestão 

de resíduos sólidos, foram a Política de Resíduos Sólidos e a Lei do ICMS Sócio-Ambiental 

(Lei Estadual Nº 11.899/00). No que diz respeito à implementação da Política de Resíduos 

Sólidos, a situação da gestão de resíduos sólidos urbanos é considerada a mais precária. Não 

somente por falta de um órgão responsável pela sua implementação, mas também pelo fato de 

ser apenas um instrumento orientador e auxiliar. Como instrumento dessa natureza, a Política 

não prevê penalização criminal e sim administrativa, visto que, de acordo com o artigo 22 da 

Constituição Federal, é competência privativa da União legislar sobre Direito Penal 

(Criminal). Dessa forma, a Política remete os infratores às infrações contidas na Lei Nº 

11.516/97, hoje substituída pela Lei Nº 12.916/05 que prevê apenas penalidades 

administrativas.  
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A gestão de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) encontra-se, de certa forma, equacionada. 

Feeburg Jr. (2007) observou que, em Pernambuco, aproximadamente 70% dos RSS gerados 

são tratados adequadamente, muito acima da média percentual da macrorregião Nordeste, que 

é 15%. Obviamente que ainda há muitos estabelecimentos de saúde que enviam seus resíduos 

perigosos para lixões, a maioria desses estabelecimentos normalmente pertence ao serviço 

público. 

Em relação aos resíduos sólidos industriais, a maioria das indústrias do estado foram 

inventariadas e o órgão ambiental detém as informações sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos industriais, no momento do licenciamento ambiental, quando as referidas 

indústrias entregam a Declaração Anual de Resíduos Sólidos Industriais, a DARSI. 

Em relação à Lei do ICMS sócio-ambiental, esperava-se que houvesse uma corrida dos 

municípios para construir seus aterros sanitários e unidades de compostagem. No entanto, 

somente um município, com recursos próprios, procedeu à construção de um aterro sanitário e 

aos demais trâmites para se habilitar ao recebimento do recurso. O fato gerou insatisfações 

entre os outros municípios e a mudança dos critérios de pontuação previstos em um novo 

decreto, a fim de contemplar o maior número de municípios na partilha do ICMS. Com a 

mudança de critérios de pontuação, os demais municípios poderiam se habilitar ainda que 

tivessem apenas uma licença prévia para aterro sanitário. Assim, muitos municípios que já 

tinham recursos alocados de programas federais e por conseguinte obtiveram um licença 

ambiental, garantiram a entrada na partilha do ICMS sócio-ambiental, resíduos sólidos, ainda 

que somente por 1 ano, pois não tiveram condições de construir e operar o aterro pretendido. 

A partir da utilização dos 2% referentes aos resíduos sólidos, desde 2004, os recursos foram 

repassados aos municípios, conforme Tabela 6.1. No entanto, outros municípios que não 

tiveram condições técnicas e financeiras para ao menos ter aprovado um projeto de aterro 

sanitário na CPRH, ficaram fora da partilha do ICMS sócio ambiental, no critério resíduos 

sólidos. 

Os recursos do ICMS sócio-ambiental referentes aos resíduos sólidos, muitas vezes são 

equivocadamente confundidos como os recursos que vêm para garantir a operação dos 

sistemas de limpeza urbana ou dos aterros sanitários. Pode-se observar que os recursos até 

podem, em alguns casos, ser suficientes para pagar a operação dos aterros em algum 

momento. No entanto, quanto maior a quantidade de municípios que entrarem na partilha 
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desses 2%, menores serão os valores recebidos por cada um, proporcionalmente. 

A simulação realizada e mostrada adiante, com a possível entrada de alguns municípios da 

RMR, mostra como se reduzem os montantes percebidos pelos municípios listados na Tabela 

6.1, que atualmente recebem os recursos do ICMS sócio-ambiental, no quesito resíduos 

sólidos. 

Tabela 6.1. Repasse do ICMS referente a resíduos sólidos, entre 2004 e 2006. 

Repasses - Resíduos Sólidos MUNICÍPIOS 

2004 2005 2006 
Afogados da Ingazeira 22.342,46 0,00 0,00 
Agrestina 13.597,40 51.634,04 113.324,84 
Água Preta 19.362,51 0,00 0,00 
Altinho 15.019,16 0,00 0,00 
Araripina 220.905,80 338.147,33 401.003,40 
Arcoverde 289.479,23 293.800,60 348.413,35 
Belo Jardim 322.835,13 327.654,45 388.560,07 
Bom Conselho 28.560,91 0,00 0,00 
Caruaru 9.535.295,35 9.677.639,29 11.476.554,69 
Chã de Alegria 52.172,05 32.923,49 18.838,08 
Escada 178.664,55 170.047,38 97.297,26 
Garanhuns 553.342,36 4.492.821,74 5.327.964,07 
Goiana 2.675.878,30 1.798.686,02 1.207.744,33 
Gravatá 2.529.108,57 2.566.863,39 3.044.001,45 
Iati 83.135,99 84.377,05 100.061,37 
Ipojuca 0,00 45.831,26 100.589,08 
Itambé 23.740,47 0,00 0,00 
Lagoa do Ouro 7.449,52 0,00 0,00 
Lajedo 100.357,63 153.620,51 182.176,06 
Limoeiro 38.222,83 0,00 0,00 
Nazaré da Mata 19.853,18 0,00 0,00 
Olinda 249.676,04 0,00 0,00 
Palmares 37.861,78 0,00 0,00 
Paudalho 30.632,82 0,00 0,00 
Pesqueira 140.676,31 275.299,75 326.473,49 
Petrolândia 128.385,92 130.302,48 154.523,58 
Quixaba 4.652,13 0,00 0,00 
Rio Formoso 97.577,06 99.033,70 117.442,45 
Salgueiro 72.704,87 245.967,39 291.688,71 
Santa Cruz do Capibaribe 183.983,27 281.628,87 333.979,08 
São Bento do Una 30.783,48 0,00 0,00 
São José da Coroa Grande 0,00 10.801,24 23.706,25 
Serra Talhada 48.124,30 0,00 0,00 
Surubim 34.157,04 0,00 0,00 
Toritama 14.794,53 0,00 0,00 
Total do Estado 17.803.332,97 21.077.079,98 24.054.341,60 
Fonte: dados informados pela Secretaria da Fazenda, ARAÚJO (2007). 



 127

Cenários de repartição do ICMS sócio-ambiental 

Para melhor entendimento do funcionamento e distribuição dos 25% dos recursos do ICMS 

destinados aos municípios, sobretudo do valor de 8% referentes à parcela sócio-ambiental, 

foram realizadas algumas simulações, utilizando como critério diferencial, a entrada de alguns 

municípios da RMR, na repartição dos recursos referentes aos resíduos sólidos. Na simulação, 

buscou-se utilizar as situações mais prováveis que seriam a entrada dos municípios do Recife, 

Jaboatão dos Guararapes e Moreno na repartição dos recursos referentes a resíduos sólidos, 

uma vez que existe um equipamento (aterro sanitário) privado, já licenciado para operação, 

pela CPRH. Também foi realizada uma simulação com uma situação menos provável, pelo 

menos em curto prazo, que seria a entrada de todos os municípios da RMR na repartição dos 

recursos do ICMS sócio-ambiental, resíduos sólidos, somente no intuito de se observar como 

se redistribuiriam esses 2% do ICMS sócio-ambiental resíduos sólidos, critério resíduos 

sólidos. 

A planilha simulou a distribuição dos recursos do ano de 2006, uma vez que ainda não se 

fechou a apuração do ano de 2007, o que somente ocorrerá no dia 31 de dezembro deste ano. 

Na Planilha 1, está a atual distribuição do ICMS sócio-ambiental, fornecida pela Secretaria da 

Fazenda do Estado de Pernambuco. Na primeira simulação, utilizando como base a Planilha 

1, inseriu-se os municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Moreno e os resultados 

obtidos estão reunidos na Tabela 6.2. Da mesma forma, os resultados da simulação realizada 

com a entrada de todos os municípios da RMR estão contidos na Planilha 3 e o resumo dos 

resultados foi reunido na Tabela 6.3. As planilhas 1, 2 e 3 estão reunidas no ANEXO C, no 

final deste documento. 

Em todas as tabelas constam os seguintes critérios de distribuição, conforme Lei Estadual Nº 

12.432/2003: 

o Valor adicionado (VA): 75%, constitui-se da receita de venda deduzida dos custos 

dos recursos adquiridos de terceiros; 

o Diferenças positivas: 17%, constitui-se em um atenuador de variações; 

o Parcela sócio-ambiental (8%): 
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- Unidades de conservação (1%): a ser distribuído entre os municípios que 

possuam unidades de conservação, com base em índice de conservação do 

município; 

- Resíduos sólidos (2%): a serem distribuídos aos municípios que tenham, 

no mínimo, Licença Prévia de projeto, junto à CPRH, se sistemas de 

tratamento ou de destinação final de resíduos sólidos; 

- Saúde (2%): a serem distribuídos considerando-se a participação relativa 

do inverso do coeficiente de mortalidade infantil; 

- Educação (2%): a serem distribuídos considerando-se a participação 

relativa do número de alunos matriculados no ensino fundamental em 

escolas municipais, e; 

- Receita tributária própria (1%): a ser distribuído considerando-se a sua 

participação relativa na arrecadação per capita de tributos municipais de 

todos os municípios do estado. 

Nas duas tabelas a seguir, foram reunidas apenas as informações, referentes à distribuição do 

ICMS sócio-ambiental, relativas às diferenças positivas, aos resíduos sólidos e à soma dos 

dois critérios. A escolha dos referidos dados deveu-se ao fato de que, na planilha utilizada 

pela Secretaria da Fazenda, os valores das diferenças positivas já estão fixos, uma vez que 

foram calculados de acordo com o resultado entre índice total de participação do ano anterior 

menos a soma do índice de valor adicionado dos últimos dois anos mais o índice sócio 

ambiental. Quando esse valor é menor que zero, aplica-se na participação a fim de amortecer 

a queda no índice de participação que está sendo calculado. Quando um município não recebe 

em diferenças positivas é porque sua situação de recebimentos se mantém ou aumentou, em 

relação ao ano anterior. 

Dessa maneira, algumas simulações realizadas, mesmo que somente alterando os valores da 

pontuação dos resíduos sólidos, alteraram não somente a distribuição da parcela referente aos 

mesmos, como também alteraram as diferenças positivas. 

Na simulação com a entrada de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Moreno, na repartição do 

ICMS resíduos sólidos, observa-se que o Recife que recebia R$ 91.585.000,00, somente em 

diferenças positivas, passaria a receber R$ 94.391.320,00, em diferenças positivas mais 

resíduos sólidos. Nessa situação, pode-se dizer o Recife teria um ganho global de 3% (Tabela 

6.2) a mais do que ganharia se continuasse dispondo em lixão, ou seja, R$ 2.806.320,00. Os 
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ganhos dos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Moreno são, respectivamente, R$ 

611.740,00 (12% a mais do que já recebiam em diferenças positivas) e R$ 63.900,00 (5,5% 

do que já recebiam em diferenças positivas). 

A perda dos municípios que já vinham ganhando o ICMS sócio ambiental resíduos sólidos é 

de 71,6%. A compensação dada por diferenças positivas variou entre 1% e 18.770,74% (caso 

de Santa Cruz do Capibaribe21), para esses municípios. A situação descrita acima, para todos 

os municípios é resumida na Tabela 6.2, onde se podem observar as perdas ou ganhos globais. 

Para verificar a influência da entrada de uma grande parte da população do estado de 

Pernambuco, o equivalente a 42% da população total, na distribuição dessa parcela do ICMS, 

simulou-se a entrada de todos os municípios da RMR, ainda que essa possibilidade seja 

remota, em curto prazo. A situação dos municípios da RMR e daqueles que já vinham 

recebendo o ICMS resíduos sólidos ficou bastante diferenciada, conforme mostra a Tabela 

6.3, onde se podem observar as perdas ou ganhos globais. A perda de receita global dos 

municípios que já estavam ganhando o ICMS sócio-ambiental, no critério resíduos sólidos 

chega a ser superior a 80% na simulação, como é o caso dos municípios de Alagoinha e 

Lajedo, como mostra a Tabela 6.3. Na mesma Tabela, observa-se que o único município que 

teria um aumento bastante significativo na receita por resíduos sólidos seria o Cabo de Santo 

Agostinho, o que pode ser explicado pela sua baixa participação nas diferenças positivas que 

era de 0,03% e passa a ter uma participação de 0,07% em resíduos sólidos. 

Os demais municípios da RMR teriam um aumento de receitas devido a resíduos sólidos entre 

0,3% e 27,7% (Tabela 6.3). 

 

 

 

 

                                                 
 
21 No caso de Santa Cruz do Capibaribe, o valor extremamente elevado de variação percentual se deve ao fato de 

que a diferença positiva anterior era muito baixa, da ordem de 0,0001% e aumentou para 0,01%. 
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Tabela 6.2. Situação dos municípios que ganham ICMS sócio-ambiental, resíduos sólidos, 
quando da inserção dos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Moreno na partilha 
dos recursos, em termos de ganhos e perdas globais. 

ABREU E LIMA -                             -                            -                          
CABO DE SANTO AGOSTINHO 361.294,56                367.240,50               1,65%
CAMARAGIBE 1.163.785,37             1.182.938,16            1,65%
IPOJUCA -                             -                            -                          
ITAMARACÁ 71.942,13                  73.126,10                 1,65%
JABOATÃO DOS GUARARAPES 4.921.424,60             5.533.363,30            12,43%
OLINDA -                             -                            -                          
RECIFE 91.585.004,55           94.391.323,36          3,06%
SÃO LOURENÇO DA MATA 2.709.828,86             2.754.425,40            1,65%
IGARASSU 1.715.701,35             1.743.937,21            1,65%
ITAPISSUMA 11.057.537,16           11.239.514,66          1,65%
MORENO 1.153.228,50             1.217.130,41            5,54%
ARAÇOIABA 747.056,53                759.351,08               1,65%
PAULISTA 10.182.844,82           10.350.427,22          1,65%
AGRESTINA 73.973,81                  37.163,24                 -49,76%
ALAGOINHA 370.238,26                105.130,57               -71,60%
ALTINHO 130.284,96                124.715,52               -4,27%
ARARIPINA 1.444.194,69             1.443.251,36            -0,07%
ARCOVERDE 967.252,77                961.700,99               -0,57%
BELO JARDIM 2.029.088,78             1.048.377,83            -48,33%
CARUARU 8.852.857,11             8.291.335,15            -6,34%
ESCADA 1.725.833,52             1.734.250,40            0,49%
GARANHUNS 6.338.077,92             6.114.062,19            -3,53%
GRAVATÁ 2.696.881,78             2.553.685,65            -5,31%
IATI 522.527,72                475.401,94               -9,02%
LAJEDO 951.336,58                270.135,67               -71,60%
PESQUEIRA 1.704.868,17             1.174.121,91            -31,13%
PETROLÂNDIA 3.499.017,22             3.480.424,40            -0,53%
RIO FORMOSO 2.320.384,92             2.300.675,28            -0,85%
SALGUEIRO 1.523.219,56             800.634,05               -47,44%
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 218.749,03                201.768,36               -7,76%
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 190.640,78                192.317,37               0,88%
SIRINHAÉM 976.058,51                388.072,83               -60,24%
TAMANDARÉ 510.417,82                322.646,79               -36,79%

MUNICÍPIOS Dif. Pos.+Res.Sol. (R$) - 
Atual

Dif. Pos.+Res.Sol. (R$) -
Simulado Ganho (+) / Perda (-) %
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Tabela 6.3. Situação dos municípios que ganham ICMS sócio-ambiental, resíduos sólidos, 
quando da inserção dos municípios da RMR na partilha dos recursos, em termos de ganhos e 
perdas globais. 

ABREU E LIMA -                         515.846,29             -                          
CABO DE SANTO AGOSTINHO 361.294,56             886.270,26             145,30%
CAMARAGIBE 1.163.785,37          1.256.617,96          7,98%
IPOJUCA -                         343.443,70             -                          
ITAMARACÁ 71.942,13               91.873,12               27,70%
JABOATÃO DOS GUARARAPES 4.921.424,60          5.340.300,19          8,51%
OLINDA -                         2.131.435,44          -                          
RECIFE 91.585.004,55        92.751.385,06        1,27%
SÃO LOURENÇO DA MATA 2.709.828,86          2.778.402,26          2,53%
IGARASSU 1.715.701,35          1.776.776,34          3,56%
ITAPISSUMA 11.057.537,16        11.091.394,69        0,31%
MORENO 1.153.228,50          1.189.980,06          3,19%
ARAÇOIABA 747.056,53             759.039,90             1,60%
PAULISTA 10.182.844,82        10.385.892,91        1,99%
AGRESTINA 73.973,81               36.139,26               -51,15%
ALAGOINHA 370.238,26             72.621,36               -80,39%
ALTINHO 130.284,96             122.376,27             -6,07%
ARARIPINA 1.444.194,69          1.420.685,46          -1,63%
ARCOVERDE 967.252,77             946.315,15             -2,16%
BELO JARDIM 2.029.088,78          1.019.871,48          -49,74%
CARUARU 8.852.857,11          8.122.251,33          -8,25%
ESCADA 1.725.833,52          1.707.812,02          -1,04%
GARANHUNS 6.338.077,92          6.002.859,79          -5,29%
GRAVATÁ 2.696.881,78          2.503.718,93          -7,16%
IATI 522.527,72             465.094,55             -10,99%
LAJEDO 951.336,58             189.333,70             -80,10%
PESQUEIRA 1.704.868,17          1.145.935,61          -32,78%
PETROLÂNDIA 3.499.017,22          3.424.848,92          -2,12%
RIO FORMOSO 2.320.384,92          2.263.411,80          -2,46%
SALGUEIRO 1.523.219,56          779.037,81             -48,86%
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 218.749,03             197.418,52             -9,75%
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 190.640,78             189.438,24             -0,63%
SIRINHAÉM 976.058,51             376.038,80             -61,47%
TAMANDARÉ 510.417,82             314.625,07             -38,36%

MUNICÍPIOS Dif. Pos.+Res.Sol. 
(R$) - Atual

Dif. Pos.+Res.Sol. 
(R$) - Simulado Ganho (+) / Perda (-) %

 

Com base nas simulações realizadas, pode-se afirmar que o ICMS sócio-ambiental, no critério 

resíduos sólidos, não têm como objetivo custear os serviços de limpeza urbana, muito menos 

a manutenção dos equipamentos de tratamento e disposição final, como muitos Municípios, 

equivocadamente, estão considerando. Como exemplo, tem-se que o Município do Recife 

gasta cerca de R$ 8.000.000,00 por ano, apenas com a operação do lixão da Muribeca 

(RECIFE, 2005). O incremento de suas receitas, caso entre junto com Jaboatão dos 

Guararapes e Moreno, na distribuição simulada do ICMS sócio-ambiental seria de R$ 

2.806.320,00 por ano. 

Olinda gasta anualmente uma média de R$ 1.811.835,60 por ano, com a operação do lixão de 
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Aguazinha que recebe em média 11.000 t/mês (VIEIRA, 2007). Caso Olinda e os demais 

municípios da RMR entrassem na atual distribuição do ICMS sócio-ambiental ganharia o 

equivalente a R$ 2.131.440,00. Nesse caso é necessário que se façam duas observações: (i) a 

operação de um aterro tem custo superior à de um lixão; e (ii) muitos municípios que 

atualmente recebem o ICMS sócio ambiental, ainda não recebem os 80 pontos da operação, o 

que poderá ser modificado na próxima apuração, estreitando ainda mais os valores a serem 

partilhados. Os custos com a operação de um aterro sanitário variam bastante com a 

quantidade de lixo recebido, quanto mais lixo, maior a economia de escala. Mas, 

considerando-se um valor mínimo de R$ 30,00 por tonelada, os custos com a operação de um 

aterro em Olinda subiriam para algo em torno de R$ 4.000.000,00 por ano. 

O município de Paulista gasta R$ 1.440.000,00 anualmente com a operação do lixão da 

Mirueira (MIRANDA, 2007). Caso entrasse junto com os demais municípios da RMR na 

atual distribuição do ICMS, ganharia R$ 203.050,00. 

Como já comentado, muitos municípios entendem que os recursos do ICMS sócio-ambiental 

objetivam custear suas despesas com limpeza urbana. No entanto, como pode ser observado, 

os recursos distribuídos não atenderiam a esse propósito, sobretudo no caso dos municípios 

menores cuja operação tem custo unitário (por tonelada), maior que a de municípios maiores. 

No entanto, para os municípios que não cobram taxa de limpeza urbana, talvez essa de fato 

seja a única fonte de receita para a gestão dos resíduos sólidos. 

Na verdade, os recursos do ICMS sócio-ambiental são apenas um incentivo àqueles 

municípios que realizam, pelo menos, a disposição adequada de resíduos sólidos urbanos. 

Significa uma forma destes municípios ganharem mais recursos do ICMS, em relação àqueles 

que têm lixões. As prefeituras devem obrigatoriamente proceder à gestão adequada dos 

resíduos sólidos urbanos e cobrar pelo funcionamento adequado do sistema. 

Outra importante constatação sobre a repartição dos recursos está na figura das diferenças 

positivas. Como é um critério que abrange 17% do ICMS, em detrimento dos 2% de resíduos 

sólidos, não incentiva os altos investimentos em aterros sanitários. Muitos municípios já não 

se importam em ganhar o ICMS em resíduos sólidos porque chegam a alcançar valores 

parecidos em diferenças positivas, sem desembolsar recursos para implantação, nem para 

operação dos aterros sanitários. 

Infelizmente, não é politicamente fácil diminuir o percentual referente às diferenças positivas. 
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Quando da instituição do ICMS sócio-ambiental, os valores de diferenças positivas que eram 

de 25%, passariam a ser distribuído conforme legislação reunida na Tabela 6.4. Quando da 

instituição da lei do ICMS sócio-ambiental, muitos municípios pressionaram o Governo do 

Estado porque com a queda de 25% para 10% nas diferenças positivas, a queda nos seus 

recebimentos também era muito grande, comprometendo o orçamento municipal. Dessa 

maneira, o Governo Estadual voltou atrás por duas vezes, conforme mostra a Tabela 6.4. 

Tabela 6.4. Evolução das diferenças positivas após a promulgação da lei do ICMS sócio-

ambiental (11.899/2000). 

Lei Nº Diferenças Positivas Sócio-Ambiental 

11.899/2000 10% 15% 

12.206/2002 15% 10% 

12.432/2003 17% 8% 

Pelos motivos acima dispostos, não se pode afirmar que os municípios visualizaram no ICMS 

sócio-ambiental um incentivo à erradicação dos lixões e à manutenção de um sistema de 

disposição final adequado, uma vez que somente um município, com recursos próprios, 

investiu na construção de um aterro sanitário. Também não se pode afirmar que o ICMS 

sócio-ambiental mudou o panorama da disposição final de resíduos sólidos no estado, uma 

vez que todos os outros municípios que vêm recebendo a parcela de resíduos sólidos do 

ICMS, sem exceção, tiveram seus equipamentos financiados por programas da SECTMA, 

FUNASA, FNMA, PROMATA e ONGs. Alguns desses municípios vêm recebendo, há anos, 

os valores relativos apenas às licenças prévias e de instalação, que determinam menores 

percentuais de recebimento do que a licença de operação. 

6.1.7. Participação dos diversos atores 

De acordo com o Capítulo 4 deste trabalho, foram definidos como atores na gestão de 

resíduos sólidos urbanos: o poder público municipal, os produtores, os cidadãos, os catadores, 

os receptores de lixo e a iniciativa privada. Assim, a participação de cada ator, bem como a do 

poder público municipal, na RMR, são avaliadas a seguir. 

i. Poder Público: 

A iniciativa do poder público na gestão de resíduos sólidos, em nível federal, estadual e 
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municipal, tem sido basicamente limitada à promoção de mecanismos de comando e controle, 

muitas vezes sem prover a informação necessária aos principais interessados. 

No caso da RMR, a Prefeitura do Recife promulgou a Lei Nº 14.903, de 03 de outubro de 

1986, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos atos ofensivos à limpeza urbana e dá outras 

providências. Uma das principais inovações desta lei foi a instituição de limites aos volumes 

coletados de resíduos domiciliares e de resíduos de todo o setor produtivo. No entanto, cabe 

aos funcionários da empresa terceirizada que realiza a limpeza urbana, cobrando pela massa 

recolhida, fazer a medição a “olho nu”, dos volumes depositados pelos geradores. Alguns 

outros municípios também instituíram semelhante dispositivo legal, como é o caso de Olinda 

com a lei Nº 4.987/95. 

Outra lei importante, promulgada pela Prefeitura do Recife, foi a lei Nº 17.072 de 04 de 

janeiro de 2005, a qual estabelece as diretrizes e critérios para o Programa de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, seguindo as orientações da Resolução CONAMA Nº 

308/2002 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. No entanto, esta lei não vêm sendo cumprida pelo próprio poder público, 

uma vez que encontram-se pelo município diversos pontos pulverizados e clandestinos de 

descarrego de resíduos da construção civil, e a própria Prefeitura recebe e dispõe resíduos da 

construção civil no aterro da Muribeca, local não licenciado para disposição final. 

Os governos municipais também se esforçam por se habilitar a recursos de programas 

governamentais para investir em limpeza urbana, mas como será detalhado no seguinte 

capítulo, a única preocupação reside em conseguir os recursos para implantação, a operação 

sempre fica em segundo plano. 

ii. Produtores 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos, em seu artigo 25, atribui responsabilidade ao 

fabricante ou importador somente quando os resíduos produzidos pelos mesmos resultem 

resíduos sólidos urbanos de impacto ambiental significativo, durante o transporte, tratamento 

e destinação final. A referida lei não atribui ao setor produtivo a responsabilidade pelo manejo 

dos seus resíduos na fase de pós-consumo, nem a obrigatoriedade da inserção dos resíduos na 

cadeia produtiva. A responsabilidade pela coleta, transporte e destino final continua sendo 

totalmente absorvida pelo poder público. 
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iii. Cidadãos 

O cidadão comum, na RMR, participa quase que passivamente da gestão de resíduos sólidos 

urbanos. A ele somente interessa que a coleta esteja sendo realizada, sem lhe causar 

transtornos. A disposição final para ele é conhecida apenas como lixão e este local deve estar 

bastante distante das áreas residenciais. 

Ainda não foram desenvolvidos mecanismos para conscientização e participação do cidadão 

na gestão dos resíduos urbanos, tais como, pelo menos, a separação na fonte e a possibilidade 

de um pagamento justo pela gestão adequada. 

Somente a conscientização dos cidadãos da importância da gestão adequada de resíduos 

sólidos e a sua incorporação nesse processo, poderão gerar resultados satisfatórios em um 

modelo de gestão efetivo. 

iv. Catadores e receptores de lixo 

Tanto os catadores quanto os receptores de lixo participam de forma intensa, porém 

clandestina, na gestão de resíduos sólidos. Ambos, justa ou injustamente, são os principais 

responsáveis pelo desvio de resíduos sólidos da destinação final, bem como pela reinserção 

desses materiais na cadeia produtiva. A indústria, principal responsável e interessado nesse 

processo, mantém-se alheia aos entremeios, participando apenas na compra do material 

selecionado, no fim da cadeia. 

Não há regulação quanto ao trabalho desses atores, em nível da RMR, nem do Estado. 

Entretanto, algumas ações pontuais são realizadas pela Prefeitura do Recife, como por 

exemplo, a coleta seletiva de PEVs (Posto de Entrega Voluntária). Os resíduos reunidos nos 

PEVs, que encontram-se distribuídos em alguns pontos da cidade, são coletados diariamente, 

e destinados aos núcleos de catadores de lixo e Organizações Não Governamentais associadas 

à EMLURB, as quais comercializam o material para contribuir na renda familiar dos 

catadores (RECIFE, 2007). 

v. Iniciativa privada 

Há alguns anos a iniciativa privada arranjou um nicho de mercado na gestão de resíduos 

sólidos. Inicialmente, provendo apenas os serviços de coleta e transporte de lixo, por meio de 

contratos de terceirização. Hoje, já inicia sua atuação na operação de aterros públicos, por 
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terceirização ou concessão e até empreendendo suas próprias plantas de tratamento. 

Não há definição quanto à inserção da iniciativa privada na gestão de resíduos sólidos, na 

RMR, e isso vem gerando diversos conflitos entre municípios e empresas que instalam plantas 

de tratamento de resíduos domiciliares. As questões conflitantes abordam desde o 

aparecimento de um novo mercado que contraria diversos interesses, até mesmo o uso do solo 

de um município para receber resíduos provenientes de outros. 

No entanto, como é impossível negar uma realidade que não somente já faz parte da rotina de 

diversos países, como também de alguns estados vizinhos, a análise de cenários realizada 

adiante, leva em consideração também a existência e participação da iniciativa privada no 

tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

6.1.8. Consideração final 

Com base na análise da evolução da gestão dos resíduos sólidos na RMR, foi possível detectar 

alguns pontos fracos em relação ao planejamento, regulação, responsabilização de atores o 

que culminou na falta de resultados positivos. Os pontos fracos detectados neste item, serão 

considerados nas proposições do item a seguir. 



 

7. CAPÍTULO 7 

CAPÍTULO 7 - PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS PARA A GESTÃO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

As proposições apresentadas a seguir baseiam-se na estruturação de um órgão gestor de 

resíduos sólidos, com o objetivo principal de implantar a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, conforme a Lei Nº 12.008/2001, e em um arranjo operacional para o tratamento e a 

disposição final de resíduos sólidos na RMR, em curto e médio prazo. 

7.1. Planejamento – Proposição de estruturação de um órgão gestor de resíduos sólidos 

Para exercer o planejamento adequado da gestão de resíduos sólidos e implementar a Política 

Estadual de Resíduos Sólidos, conforme a Lei Nº 12.008/2001, é necessário o estabelecimento 

de um órgão estadual que detenha as principais informações necessárias a essa gestão. Como 

a própria Política criou a Unidade Gestora de Resíduos Sólidos (UGRS), como um espaço de 

interlocução técnica e política referente aos resíduos sólidos em Pernambuco e o Governo do 

Estado está trabalhando no sentido de concretizá-la, o órgão gestor a ser estruturado neste 

trabalho, por conveniência, terá os mesmos moldes e será chamado de UGRS. A UGRS, aqui 

proposta encontra-se vinculada à SECTMA, visto que foi essa Secretaria a responsável pelas 

articulações e elaboração da Política. 

Na proposição da UGRS, serão considerados apenas as suas funções e estrutura 

organizacional. 

De acordo com a Política, apesar da UGRS ter como objetivo ser um espaço de interlocução 

técnica e política referente aos resíduos sólidos em Pernambuco, o Decreto Nº 23.941/02 

regulamentador atribui ainda à UGRS as seguintes competências, entre outras: 

o Coordenar, no âmbito estadual, as atividades de implementação da Política; 

o Coordenar um sistema de informações sobre resíduos sólidos22; 

                                                 
 
22 A Política também criou um Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos Sólidos, denominado 
RESOLPE, com o objetivo de coletar, tratar e armazenar as informações sobre resíduos sólidos de todo o estado 
de Pernambuco. 



 138

o Propor alternativas de gestão de resíduos sólidos para os municípios, bem como 
orientar na formação de consórcios entre eles; 

o Propor prioridades para alocação de recursos orçamentários; 

o Promover atividades de educação ambiental na área de resíduos sólidos. 

A filosofia da UGRS deve ser conservada e maximizada, visto que para poder executar as 

funções acima citadas, é necessária a criação de uma estrutura técnico-administrativa 

permanente. O organograma proposto para se cumprir as funções supracitadas pode ser 

conferido na Figura 7.1. 

UGRS

Núcleo de 
Planejamento Núcleo Técnico Núcleo de 

Educação 
Núcleo de análise e 
processamento de 

dados 

SECTMA

CPRH

Outras Secretarias 
de Governo

Municípios

Responsabilidade 
direta pela gestão

Dependência 
operacional

Interdependência

Outros órgãos

 

Figura 7.1. Organograma proposto para a UGRS 
 

7.1.1. Detalhamento do organograma proposto para a UGRS 

A seguir, são detalhadas as funções de cada núcleo componente do organograma proposto 

para a UGRS, assim a interação de cada um com os demais órgãos e instituições. 

Núcleo de planejamento 

O núcleo de planejamento teria como função fazer a articulação entre os municípios, as 

secretarias de governo e demais órgãos que detenham programas que contemplem ações na 

área de resíduos sólidos, a fim de propor alternativas para melhor utilização desses recursos. 
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O grupo de planejamento será um espaço para discussão de propostas, nivelamento e 

entrosamento entre os entes envolvidos. 

Núcleo técnico 

O núcleo técnico teria como função o apoio ao núcleo de planejamento, no que diz respeito 

aos aspectos tecnológicos das necessidades dos municípios, para que não haja duplicação na 

contratação de projetos, estudos e planos. Outra incumbência importante desse núcleo seria a 

análise dos projetos contratados pelas diversas secretarias e órgãos que detêm a gestão dos 

recursos. 

Núcleo de educação 

O organograma valoriza a educação ambiental como ferramenta para viabilizar propostas e 

disseminar os princípios de uma gestão adequada de resíduos sólidos. 

O núcleo de educação ambiental definiria suas ações de acordo com as necessidades do 

núcleo de planejamento. Sua função específica é a de coordenar, acompanhar, propor e 

implantar programas de treinamento, capacitação e educação ambiental, na área de resíduos 

sólidos, apoiando as demais secretarias nas interfaces dos programas. 

Núcleo de análise e processamento de dados 

Para se planejar e destinar adequadamente os recursos captados, há necessidade de se 

conhecer o panorama no que diz respeito à coleta, tratamento e destino final dos resíduos 

sólidos, em tempo quase real e isso requer um sistema que permita o acesso e a troca de dados 

e estatísticas. Após a implementação de alguma ação de planejamento, esse sistema permitirá 

o acompanhamento e a avaliação dos resultados dessa ação. 

Como sugestão, a implementação do Sistema Estadual de Informações sobre Resíduos 

Sólidos – RESOLPE, criado pela Política, mas ainda não implementado, pela Política, atende 

bem ao que se propõe neste trabalho. 

No que diz respeito aos resíduos sólidos urbanos, o RESOLPE propõe a recolha de dados 

municipais sobre coleta, transporte, transbordo, tratamento, disposição final, população 

atendida, quantidade gerada e coletada. Esses dados poderão ser coletados diretamente nos 

municípios ou com o órgão ambiental, a CPRH. A partir da alimentação do RESOLPE, a 
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UGRS poderia instituir um indicador, semelhante ao utilizado pela CETESB/SP, o Índice da 

Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR). Resumidamente, o IQR é um índice calculado pela 

CETESB por meio de inspeções sistemáticas aos locais de disposição final do estado de São 

Paulo. Durante as inspeções, é preenchida uma planilha (ANEXO D) onde características 

ambientais do local, infra-estrutura implantada e condições operacionais são avaliadas e a elas 

são atribuídos pontos. No final, os pontos são somados e o IQR é fornecido de acordo com a 

Tabela 7.1. 

Tabela 7.1 Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR). 
IQR AVALIAÇÃO 

0 a 6,0 Condições Inadequadas 
6,1 a 8,0 Condições Controladas 
8,1 a 10 Condições Adequadas 

  Fonte: adaptado de CETESB (2006) 

Depois de finalizado, o IQR seria divulgado na página eletrônica do CETESB, o que dá 

transparência e credibilidade ao procedimento. Esse IQR seria uma ferramenta importante 

para a informação dos dados referentes ao ICMS sócio-ambiental para a Secretaria da 

Fazenda e para o próprio município, pois o mesmo teria condições de acompanhar todo o 

processo de apuração. 

7.2. Operação – Proposição de um arranjo operacional para o tratamento e a disposição 

final de resíduos sólidos municipais na RMR 

Para dar sustentação à proposição de um arranjo operacional metropolitano para a disposição 

final de resíduos sólidos, foram criados dois cenários prospectivos, possíveis de concretização 

e que atualmente estão se desenhando na RMR. O primeiro cenário diz respeito à utilização 

de Parceria Público-Privada (PPP) na disposição final dos resíduos sólidos e o segundo 

cenário é baseado na parceria entre os governos municipais na gestão de resíduos sólidos. Não 

se considerou o cenário atual de gestão isolada, onde cada município teria seu aterro sanitário, 

funcionando de forma adequada, visto que o mesmo já provou ser insustentável, não somente 

do ponto de vista ambiental, como também econômico e operacional. 

Os cenários, descritos adiante, levaram em consideração o compartilhamento de 

equipamentos, privados ou públicos, entre prefeituras, por considerar essas hipóteses, as de 
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maior sustentabilidade financeira e operacional. 

Nesse momento, é importante colocar que a criação dos cenários a seguir trata-se de um 

exercício teórico com diretrizes e estimativas de custos que podem não corresponder 

fielmente aos de um projeto executivo, apesar de estarem baseados em produtividades e 

levantamentos de aterros reais e, conseqüentemente, serem muito próximos da realidade. 

Devido à dificuldade em se estimar as vazões de chorume dos aterros sanitários, ao longo do 

período de 20 anos, de uma forma confiável, condizente com os cálculos aqui realizados, 

optou-se por suprimir esse valor das planilhas de custos. Sendo assim, na estimativa de custos 

dos projetos de aterros sanitários, considerou-se como constante o valor dos custos com o 

tratamento de efluentes (chorume), independentemente do sistema de tratamento adotado, 

uma vez que o mesmo deveria atender aos requisitos técnicos e legais. 

7.2.1. Cenário 1: utilização de Parceria Público Privada no tratamento e disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos da RMR 

Esse cenário foi considerado por já existir dois aterros empreendidos pela iniciativa privada, 

um na porção norte e outro na porção sul da RMR. O aterro sanitário da porção norte situa-se 

no município de Igarassu e ainda está em fase de licenciamento ambiental, tendo sua 

localização já sido aprovada pela CPRH, com a apresentação de um EIA/RIMA e agora está à 

espera da concessão de licença de instalação. O aterro da porção sul já está em fase de 

operação, tendo sido aprovado em todas as instâncias de licenciamento pelo órgão ambiental. 

Ambos aterros consideraram a possibilidade de receber resíduos sólidos dos municípios mais 

próximos, em seu dimensionamento, além de outros tipos de resíduos provenientes de 

estabelecimentos privados. 

Configuração operacional do cenário 

O Cenário 1 utiliza como local para disposição final dos resíduos sólidos urbanos apenas os 

dois aterros sanitários privados, localizados na RMR, que serão aqui denominados Aterro 

Sanitário Privado Norte (ASPN) e Aterro Sanitário Privado Sul (ASPS). A configuração do 

Cenário 1 encontra-se representada na Figura 7.2. 
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Aterro Sanitário

ETTC

ETTC 1

ETTC 2

ETTC 3

ASPN

ASPS

ETTC 7

ETTC 6

ETTC 5

ETTC 4

 
Legenda: 

ETTC1 ETTC2 ETTC3 ETTC4 ETTC5 ETTC6 ETTC7 
Igarassu/Itapis- 
suma/Itamaracá 

Paulista/Olinda 
/Abreu e Lima Araçoiaba S.L.Mata/ 

Camaragibe Moreno C.S.Agostinho/ 
Ipojuca 

Recife/Jab. 
Guararapes 

Figura 7.2. Lay-out do Cenário 1. 

 

As prefeituras que realizarem a disposição final de resíduos, nesses aterros, deverão levar em 

consideração as seguintes premissas básicas, no intuito de reduzir a quantidade de lixo 

aterrada e aproveitar a mão-de-obra dos catadores. 

o Utilização de Estações de Transbordo, Triagem e Compostagem (ETTC) a fim de 

reduzir a quantidade de lixo a ser aterrada, que permitirá a redução de custos para as 

prefeituras e a preservação máxima da vida útil dos locais de disposição final. Nestas 

ETTCs, a taxa mínima inicial de recuperação de materiais deve ser de 

aproximadamente 40%. É importante salientar que essas ETTCs são investimentos 

extremamente necessários para o desvio de materiais reaproveitáveis de qualquer 
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aterro e não se configuram em empreendimentos com tempo de vida limitado. 

Pressupõe-se que, se não for necessário o aumento de sua capacidade, as ETTCs têm 

vida útil indeterminada; 

o Realização de consórcios para a administração das ETTCs, quando couber; 

o Realização de contrato de concessão da operação das ETTCs entre os consórcios e 

iniciativa privada, durante 20 anos, a fim de se garantir a operação adequada de tais 

estações, sem a influência das mudanças na administração pública. Exceção é feita à 

operação das ETTCs de Moreno e Araçoiaba que, por seu pequeno porte, não se 

constituem atrativas à iniciativa privada. 

 

Funcionamento das Estações de Transbordo, Triagem e Compostagem. 

As ETTCs receberiam exclusivamente o lixo municipal (ou urbano) os quais consistem em 

resíduos domiciliares, aqueles gerados nas residências e os públicos, aqueles provenientes da 

varrição pública de vias, logradouros, feiras, entre outros locais. Nas ETTCs, seriam 

realizadas as seguintes atividades: 

o Separação da matéria orgânica para compostagem: para dimensionamento dos 

pátios, foram adotados um percentual de recuperação de 30% da matéria orgânica 

e um valor de perda de umidade de 20% do peso total da matéria orgânica, para a 

matéria orgânica proveniente da coleta domiciliar. Os valores adotados para o 

dimensionamento foram obtidos do trabalho de Naumoff e Perez (2000). A taxa de 

recuperação de matéria orgânica proveniente da coleta de resíduos públicos foi 

considerada de 40% para compostagem, também dentro da faixa sugerida por 

Naumoff e Perez (2000), visto que se consideram esses resíduos menos 

diversificados e, por conseguinte, mais homogêneos; 

o Separação de recicláveis: considerou-se o valor de recuperação de materiais de 

40%, equivalente a 10% do total, valor este dentro da faixa descrita por Crestani 

(1999). A taxa de recuperação materiais provenientes da coleta de resíduos 

públicos também foi considerada de 40% visto que se consideram esses resíduos 

menos diversificados e, por conseguinte, mais homogêneos; 

o Pátio de segregação: para este local serão enviados os caminhões que estejam 

carregados com resíduos inertes e volumosos, para que sejam separados os inertes 
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reaproveitáveis. O valor de recuperação de materiais inertes foi arbitrado em 60%.  

Os rejeitos provenientes da totalidade dos resíduos (domiciliares e públicos) deverão ser 

enviados para o transbordo e posteriormente para o aterro sanitário. 

O fluxograma das atividades descritas acima é mostrado na Figura 7.3. A composição 

gravimétrica dos resíduos públicos foi arbitrada. 

A operação das ETTCs deverá ser concedida à iniciativa privada por meio de contratos de 

concessão, com exceção feita apenas à ETTC 3 (Araçoiaba) e ETTC 5 (Moreno), pelo 

pequeno porte desses últimos equipamentos. A concessão da operação das ETTCs deverá ser 

do tipo administrativa, onde a remuneração é feita pela municipalidade, não havendo 

cobrança aos usuários, nos moldes das Leis Nºs 8987/95 e 11.079/04. Os contratos de 

concessão administrativa devem ser elaborados por especialistas contratados pela UGRS, 

conforme descrito em item adiante, a fim de evitar prejuízo às Prefeituras, visto que estas, na 

maioria das vezes, não dispõe de capacitação técnica para tal finalidade. 

Os serviços de separação de reaproveitáveis, realizado nas ETTCs, deverá ser executado por 

uma cooperativa constituída por catadores cadastrados e capacitados pelos consórcios de 

municípios, com assessoria da UGRS. A constituição das cooperativas de catadores que 

trabalharão nas ETTCs, ficará sob responsabilidade dos consórcios municipais. Sabendo-se 

que os trabalhadores deverão obedecer às regras de trabalho pré-definidas pela 

concessionária. O lucro com a venda dos recicláveis ficará com a cooperativa. A 

concessionária deverá prover a toda a infra-estrutura necessária às atividades de separação e 

reaproveitamento de recicláveis, tais como espaço físico, esteiras mecanizadas, equipamentos 

de proteção, prensas, entre outros. A prefeitura pagará à concessionária tarifa pela operação 

das ETTCs. Esses itens devem estar previstos nos contratos de concessão. O composto 

orgânico originado nas ETTCs deverá ser de propriedade das prefeituras consorciadas, para 

uso na remediação das áreas degradadas pelos lixões e atividades de paisagismo. 

Metodologia utilizada para o dimensionamento das ETTCs  

O dimensionamento dessas ETTCs baseia-se no balanço de massa de cada município ou 

consórcio de municípios, o qual permitiu a determinação da área total requerida, sendo esta a 

soma das áreas parciais calculadas para cada unidade de apoio. O referido balanço de massa 

encontra-se resumido na Figura 7.3. Cada ETTC conta com as seguintes unidades de apoio: 
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o Fosso para recepção de resíduos; 

o Sistema de triagem; 

o Pátio para segregação; 

o Pátio para compostagem; 

o Unidade de transbordo; 

o Sistema viário interno. 

Os critérios de dimensionamento das unidade de apoio, de cada ETTC, estão resumidamente 
descritos na Tabela 7.2, e as planilhas de cálculos de dimensionamento das referidas estações 
estão contidas no ANEXO E. 
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Figura 7.3. Fluxograma e balanço de massa das ETTCs. 



 

Tabela 7.2. Critérios de dimensionamento das ETTCs 
ETTC1 ETCC2 ETTC3 ETTC4 ETTC5 ETTC6 ETTC7 

Dimensionamento Igarassu/Itapis- 
suma/Itamaracá 

Paulista/Olinda 
/Abreu e Lima Araçoiaba S.L.Mata/ 

Camaragibe Moreno C.S.Agostinho/ 
Ipojuca 

Recife/Jab. 
Guararapes 

1. Unidade de triagem        
1.1 Massa de projeto (t/d) 124 714 14,5 211,5 45,5 228,5 1.434,1 
1.2 Horas efetivas trabalhadas (h) 8 12 6 8 6 8 18 
1.3 Velocidade da esteira (m/min) 6 10 1 10 2,7 10 9 
1.4 Nº de operários na esteira (pessoa) 36 60 6 60 16 60 54 
1.5 Nº de esteiras (unidade) 1 2 1 1 1 1 3 
2. Unidade de compostagem        
2.1 Massa de projeto (t/d) 18 107 2,5 31,59 6,83 34,13 194,24 
2.2 Tipo de compostagem Convencional Convencional Convencional Convencional Convencional Convencional Aerada 
2.3 Dens. matéria orgânica (t/m3) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
2.4 Tempo de permanência no pátio de bioestabilização (dia) 60 60 60 60 60 60 40 
2.5 Tempo de permanência no pátio de maturação (dia) 30 30 30 30 30 30 20 
2.6 Tempo de permanência no pátio de estocagem (dia) 15 15 15 15 15 15 5 
3. Unidade de transbordo        
3.1 Capacidade de Semi-reboque (m3) 55 55 55 55 55 55 55 
3.2 Densidade aparente dos resíduos no semi-reboque (t/m3) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 
3.3 Nº de viagens requeridas 4 21 0,4 6,2 1,3 6,7 46,5 
3.4 Distância Aterro – Transbordo (km) 22 28,6 25 30 17 30 1 
3.5 Velocidade média de deslocamento (km/h) 45 45 45 45 45 45 30 
3.6 Tempo de Carga (h) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,30 
3.7 Tempo de descarga (h) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
3.8 Tempo requerido para 1 viagem (h) 1,68 1,97 1,81 2,03 1,46 2,03 0,57 
3.9 Horas úteis de serviço 8 16 6 12 12 12 20 
3.10 Nº de viagens possíveis por dia 5 8,12 3,31 5,9 8,24 5,9 35,29 

4. Área total requerida para implantação (m2) 10.959 35.000 1.479 18.660 4.248 19.998 80.302 



 

A estimativa dos custos das ETTCs abrangeram duas etapas: 

(i) implantação e; 

(ii) operação. 

Os custos de implantação basearam-se na estimativa de área de cada componente, relacionada 

com uma pré-definição dos materiais e a forma de utilização dos mesmos na construção, 

associados a uma composição de preços unitários. Para cada ETTC foram avaliados os itens 

relacionados no Quadro 7.1. 

Quadro 7.1. Considerações para o cálculo dos custos de implantação das ETTCs. 
ITEM CONSIDERAÇÕES 

1. Adequação da área 

Relaciona aspectos de movimentação de terra, cercamento, 
cortina arbórea e sistema de drenagem e esgotamento 
sanitário. 
Consideram-se também os custos com remediação em áreas 
degradas por lixões. 

2. Infra-estrutura física 

Para todas as estações foram previstos: galpões de triagem, 
estocagem e serviços; área de transbordo; bloco 
administrativo e, nos casos das maiores ETTCs, um dique de 
lavagem e manutenção (caminhões e maquinaria). 

3. Pátios e acessos 
Para todas as estações foram previstos: pátio de 
compostagem; pátio de segregação; sistema viário interno e 
rampa de acesso. 

4. Equipamentos da 
usina 

Para todas as estações foram previstos os seguintes 
equipamentos: esteiras elétricas; prensas hidráulicas; 
equipamentos de apoio à triagem como empilhadeiras e 
tambores. 

5. Elaboração de 
projetos e custos de 
licenciamento 

Para todas as estações foram previstos os custos com a 
elaboração do projeto executivo, estudo ambiental (plano de 
controle ambiental ou plano de manejo) e custo de 
licenciamento. 

A estimativa de custos de operação previu uma estrutura operacional mínima para o porte de 

cada empreendimento e horário de funcionamento. As atividades de compostagem e apoio ao 

descarrego previram o apoio mecanizado de máquinas de porte médio. Todos os cálculos dos 

custos de operação das ETTCs estão discriminados nas planilhas contidas no ANEXO E. 
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Salienta-se que as atividades de triagem deverão ser desenvolvidas por cooperativas 

organizadas de catadores, as quais serão beneficiadas com a receita total proveniente da 

comercialização dos recicláveis. Considerou-se como despesa fixa da unidade, o fornecimento 

de uma cesta básica por mês, bem como os fardamentos e equipamentos de proteção 

individuais, necessários ao trabalho. 

 Cálculo dos custos de transporte 

Os custos de transporte foram calculados para cada unidade de transbordo, de acordo com a 

premissa principal no Cenário 1, de que esse serviço seria fornecido pelas concessionárias 

operadoras dos aterros sanitários, sendo as mesmas responsáveis pela aquisição, manutenção e 

reposição dos veículos. 

O transporte dos resíduos seria efetuado por meio de semi-reboques de 55 m³ (Figura 7.4) de 

capacidade volumétrica máxima, estes veículos trabalhariam 12 horas por dia dependendo do 

caso, requerendo para isso dois motoristas diariamente. 

 

   Fonte: Corpus Saneamento e Obras Ltda. (2007) 

Figura 7.4. Veículo de transbordo. 

Os custos com o transporte foram estimados de acordo com metodologia, adaptada de 

ALENCAR (2001), descrita abaixo. Dessa maneira, os custos com transporte foram 

calculados com base nos seguintes parâmetros: 

MotRCDLSOPCMCT ++++++=  
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onde, 
CT – Custos de transporte 
M – Manutenção (0,2% do valor do veículo novo/mês) 
C – Combustível 
OP – Óleos e pneus 
LS – Licença e seguro (0,5% do valor do veículo novo/mês) 
D – Depreciação 
RC – Remuneração do capital 
Mot – Motorista 
 
Considerando, 
Custo de uma carreta – R$ 300.000,00 
Vida útil – 10 anos 
Valor residual – 30% do valor do veículo novo 
Juros sobre capital investido – 25% do valor do veículo novo 

Já no caso do cenário 2, mesmo que os aterros estejam localizados na mesma área da unidade 
de triagem e compostagem, considerou-se como custo de transporte o fluxo de resíduos desde 
o ponto de fim de esteira até a célula de aterramento, onde a distância pode chegar a ser 
inclusive superior a 500m. Para pequenos locais como Araçoiaba e Moreno, estes custos são 
desprezíveis. 

Funcionamento dos aterros sanitários privados 

O funcionamento dos aterros sanitários privados deverá atender aos condicionantes de 

licenciamento ambiental no que diz respeito ao controle da poluição, a fim de obedecer à 

legislação ambiental vigente. Como os aterros privados já foram licenciados pelo órgão 

ambiental, subentende-se que esses critérios foram assegurados e previstos em projeto. Assim, 

resta apenas verificar a vida útil dos referidos aterros, para o eventual recebimento dos rejeitos 

provenientes das ETTCs, de acordo com o Cenário 1. 

A vida útil de cada um dos dois aterros sanitários privados existentes foi avaliada 

considerando o arranjo de ETTCs proposto para um horizonte de tempo de 20 anos. Assim, a 

razão entre a capacidade volumétrica de cada aterro e o volume total a ser recebido (fluxo 

mássico total) tem que ser maior que 1. 

1>
⋅⋅

⋅
=⋅

recebidototalVolume
avolumétricCapacidadeútilVida  
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A capacidade volumétrica para cada um dos dois aterros foi obtida nos EIA/RIMAs de cada 

um dos empreendimentos, disponíveis à visitação pública na Biblioteca da CPRH. Sendo 

assim, tem-se as seguintes capacidades: 

Aterro Sanitário Privado Norte (ASPN) – 8.700.000 m3 

Aterro Sanitário Privado Sul (ASPS) – 10.560.000 m3 

O fluxo mássico (volume entrante) para um período de 20 anos foi estimado para cada 

município utilizando a projeção populacional, relacionada à produção per capita e a redução 

de resíduos no sistema proposto, resultando em: 
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onde, 
P(i) – População total de cada município no ano i. 
GPC – Geração per capita (kg/hab·d). 
FR – Fator de redução global na operação de triagem e compostagem (considerou-se para 
Recife+Jaboatão dos Guararapes aproximadamente 30% e para os outros aproximadamente 
40%. No primeiro caso, procurou-se ser conservador porque, como a ETTC está muito 
próxima do aterro, considerou-se a possibilidade de alguns caminhões, sobretudo os que vêm 
de comunidades de baixa renda, passarem direto para a disposição final). 
FC – Fator de cobertura. Considera o volume de aterro ocupado com solo de recobrimento 
ao longo da vida útil. Para todos os casos foi fixado o valor de 15%. 
δa – Densidade aparente do resíduo compactado. Para todos os casos foi utilizada uma 
densidade de 0,85 t/m3. Também se considera que a maioria dos resíduos de baixa densidade 
foi removida nas ETTCs. 

De acordo com a metodologia descrita acima, obteve-se para o ASPN (Tabela 7.3): 

Tabela 7.3. Fluxo mássico do Aterro Sanitário Privado Norte. 

 Volume  
(m3/20 anos) 

ETTC1 1.029.128,00 

ETTC2 5.920.453,00 

ETTC3 123.459,00 

Total 7.073.040,00 
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Da mesma forma, obteve-se para o ASPS (Tabela 7.4): 

Tabela 7.4. Fluxo mássico do Aterro Sanitário Privado Sul. 

 Volume  
(m3/20 anos) 

ETTC4 1.737.272,00 

ETTC5 367.405,00 

ETTC6 2.093.811,00 

ETTC7 16.695.680,00 

Total 20.894.168,00 

Apesar do fluxo mássico previsto para o ASPS (Tabela 7.4) ser maior que a capacidade atual 

de recebimento do aterro como está projetado, o que diminuiria pela metade a sua vida útil, 

em suas proximidades há disponibilidade de área para a construção de um novo aterro ou até 

mesmo expansão do mesmo. Essa área disponível está sendo pleiteada pela Prefeitura do 

Recife para implantação de um novo aterro sanitário. 

Estratégia de implantação do Cenário 1 

Para a implantação do Cenário 1, serão utilizados dois pressupostos: (i) a existência de um 

órgão gestor, nesse caso será a UGRS como formatada na Figura 7.1; e (ii) a disponibilidade 

de recursos para investimentos em gestão de resíduos sólidos na RMR, nesse caso serão 

utilizados os recursos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) para a implantação do 

sistema proposto, uma vez que estes recursos estão de fato disponíveis. 

A atuação da UGRS, já descrita anteriormente, no caso do Cenário 1 refere-se 

especificamente a: 

o Prestar assessoria na formação dos consórcios municipais; 

o Prestar assessoria na licitação de estudos e projetos necessários à implantação das 

ETTCs; prestar assessoria na elaboração dos editais para a concessão das 

operações das ETTCs; 

o Realizar capacitação dos gestores municipais para a fiscalização dos contratos de 

concessão; 

o Prestar assessoria na formação, capacitação e empoderamento das cooperativas de 

catadores. 
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Para a realização das atividades descritas acima, a UGRS deverá contratar, durante o tempo 

necessário à implantação do sistema, uma equipe técnica especializada composta 

minimamente por: engenheiros civis ou sanitaristas para atuar na área de licitação de estudos, 

projetos e acompanhamento das obras; profissionais da área de educação ambiental, sendo um 

deles o coordenador da equipe, para atuar na capacitação dos gestores e cooperativas; e 

juristas, sendo um deles especialista em parcerias na administração pública, para atuar na 

formação dos consórcios e concessões de serviços públicos. A estratégia de implantação 

descrita acima encontra-se resumida na Figura 7.5 

UGRS

Estrutura 
Permanente

Estrutura Temporária
Cenário 1 

Grupo Técnico Grupo LicitaçõesGrupo Capacitação 

Assessoria na elaboração 
dos editais de concessão 

das ETTCs*

Conc. 
ETTC 1 

Conc. 
ETTC 2 

Conc. 
ETTC 7 ... 

Licitação dos estudos, 
projetos e implantação das 

obras

Implantação das ETTCs

Aterro Sanitário
(Destinação final e transporte)

Assessoria na formação 
dos consórcios

Capacitação de gestores 
para fiscalização dos 

contratos

Capacitação de 
cooperativas

* com exceção das ETTCs 3 e 5
 

Figura 7.5. Resumo da estratégia de implantação do Cenário 1. 

Custos totais do Cenário 1 

Os custos totais do Cenário 1 englobam os custos de implantação e operação das ETTCs, 

custos de transporte e os custos de aterramento nos aterros sanitários privados, estes últimos 

baseados em uma tarifa estimada em função de valores cobrados em aterros similares no 

Brasil. 
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Os custos estão sinalizados de acordo com cada consórcio, de C1 (Consórcio 1) até C7 

(Consórcio 7), com exceção dos municípios de Araçoiaba e Moreno que, apesar de não 

constituírem consórcio entre municípios, serão denominados C3 e C5, respectivamente, a fim 

de se uniformizar as nomenclaturas e facilitar a compreensão. 

Os custos totais para este cenário encontram-se resumidos na matriz apresentada na Tabela 

7.5. 



Tabela 7.5. Matriz de custos totais para o Cenário 1. 
 

ETTC 3 (C3) ETTC 5 (C5)

Descrição Und Igarassu Itapissuma Itamaracá Olinda Paulista A.e Lima Araçoiaba Camaragibe S.L.da Mata Moreno C.Sto. 
Agostinho Ipojuca Recife J. Guararapes

Dados para rateio de custos
Produção de resíduos no ano de 
2008 t/dia 99,00 25,00 29,00 427,00 341,00 114,00 18,00 160,00 101,00 56,00 179,00 103,00 1.575,00 724,00

Encaminhado por dia para o aterro 
sanitário t/dia 58,25 14,71 17,06 251,22 200,62 67,07 10,59 94,13 59,42 32,95 105,31 60,60 1.050,93 483,09

Participação de cada município no 
consórcio % 64,71% 16,34% 18,95% 48,41% 38,66% 12,93% 100,00% 61,30% 38,70% 100,00% 63,48% 36,52% 68,51% 31,49%

Custos de Implantação
Implantação das Unidades de Transbordo 
Triagem e Compostagem R$ 285.900,0 553.725,0

Custos de Operação
Operação das Unidades de Transbordo 
Triagem e Compostagem R$/mês 11.422,0 28.587,0

Transporte de resíduos desde o 
transbordo até o aterro sanitário  R$/mês 11.745,0 12.317,0

Custos de Aterramento de Resíduos

Tarifa de aterramento de resíduos nos 
aterros privados R$/t 34,3 29,4

Custo de aterramento (30 dias) R$/mês 10.896,0 29.067,0

Custos totais
Totais de custos /mês R$/mês 34.063,00 69.971,00
Custo unitario por tonelada R$/t 63,00 42,00
Custo por município R$/mês 88.830,0 22.432,0 26.021,0 257.392,0 205.552,0 68.718,0 34.063,0 130.160,3 82.163,7 69.971,0 138.555,5 79.727,5 765.767,0 352.010,0

531.663,00137.282,00

20,225,7

315.098,069.303,0

20,0030,00

3.012.649,01.003.503,0

151.514,049.522,0

65.051,018.457,0

1.117.777,00

109.970,0

212.324,00

1.415.095,0

78.541,0

23.813,0

23,9

5.171.638,0

292.497,0

17,5

804.265,0

21.015,0

117.579,0

27,00
218.283,00

1.444.999,0

74.971,0

25.733,0

23,6

ETTC 7 (C7)ETTC 1 (C1) ETTC 2 (C2) ETTC 4 (C4) ETTC 6 (C6)

26,00 16,00
 

 

 



 

7.2.2. Cenário número 2: utilização de parceria entre governos municipais no 

tratamento e disposição final dos resíduos sólidos urbanos na RMR 

Esse cenário é outro que vem se delineando na RMR, entre outros motivos, por causa da 

chegada dos recursos do PAC. Os recursos do PAC, para investimentos na gestão de resíduos 

sólidos da RMR, consistem em R$ 28.000.000,00 provenientes do PPI – Programa Prioritário 

de Investimento (não onerosos) e R$ 52.082.000,00 provenientes do FGTS/FAT (onerosos), 

perfazendo um total de R$ 80.082.000,00. Alguns critérios para distribuição e investimento 

desses recursos ainda estão em fase de discussão. No entanto, sabe-se que os recursos não 

onerosos somente podem ser destinados às prefeituras. 

Configuração operacional do cenário 

O Cenário 2 utiliza, ao invés das ETTCs previstas no Cenário 1, o conceito de Centrais de 

Tratamento de Resíduos – CTRs. Nas CTRs são realizadas as mesmas operações que nas 

ETTCs, com exceção do transbordo, a fim de minimizar a quantidade de resíduos dispostos 

no solo. Outra peculiaridade das CTRs é que cada uma terá o seu aterro sanitário implantado 

em área contígua. A utilização dessas CTRs, além de diminuir os custos de operação dos 

aterros, característica essa muito importante no Cenário 1, por que minimiza os custos de 

disposição das prefeituras, neste Cenário 2, adquire caráter diferente, no entanto igualmente 

importante, o da diminuição dos resíduos a serem aterrados, visto que há uma enorme 

dificuldade das prefeituras em encontrar áreas para aterros sanitários na RMR. 

A gestão das CTRs deverá ser realizada por meio de consórcios, assim como no Cenário 1, 

com a diferença de que a operação das referidas estações poderá ser realizada direta ou 

indiretamente (terceirização ou concessão administrativa) pelo Poder Público. Sabendo-se que 

a administração diretamente realizada pelos consórcios ou terceirizadas estão sujeitas às 

mudanças na administração pública. Da mesma forma que no Cenário 1, os serviços 

realizados nas CTRs deverão ser contratados com as cooperativas de catadores, a fim de se 

aproveitar melhor a mão-de-obra que será desmobilizada. 

Cada CTR estará localizada na mesma área de um aterro sanitário. Neste ponto residem 

diversos conflitos no que diz respeito à disponibilidade de área para aterro sanitário. De fato, a 

única área mapeada e estudada minimamente, existente para abrigar um aterro sanitário é a 

área para implantação de um novo aterro que está situada nas proximidades do lixão da 
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Muribeca e o ASPS, a qual está sendo pleiteada pela Prefeitura do Recife, para a construção 

de um aterro sanitário. Algumas outras áreas apresentadas para implantação de aterros 

sanitários tais como uma área em Ipojuca, outra em Moreno e outra em São Lourenço da Mata 

não foram aprovadas pelo órgão ambiental por problemas de ambientais com sua localização. 

Há também a área do atual lixão da Mirueira, que recebe o lixo de Paulista, que teve 

problemas de licenciamento ambiental com a implantação de uma de suas células, pela 

necessidade de remoção de uma grande área de mata atlântica. Como conseqüência, as únicas 

áreas pré-definidas para a implantação das CTRs do Cenário 2, são as áreas da Muribeca 

(lixão e área nova) e Mirueira, essa segunda com muitas restrições. A configuração do 

Cenário 2 é representada na Figura 7.6. 

CTR

CTR 1

CTR 2

CTR 3

CTR 7

CTR 6

CTR 5

CTR 4

 
Legenda: 

CTR1 CTR2 CTR3 CTR4 CTR5 CTRC6 CTR7 
Igarassu/Itapis- 
suma/Itamaracá 

Paulista/Olinda 
/Abreu e Lima Araçoiaba S.L.Mata/ 

Camaragibe Moreno C.S.Agostinho/ 
Ipojuca 

Recife/Jab. 
Guararapes 

Figura 7.6. Lay-out do Cenário 2. 
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Metodologia utilizada para o dimensionamento do Cenário 2 

Para o Cenário 2, que consiste na implantação de aterros individuais para cada consórcio, 

excluindo-se a participação da iniciativa privada, adotou-se como premissa que a localização 

de ditos equipamentos seria a mesma das ETTCs. A adoção da mesma localização para os 

aterros e equipamentos é justificada como forma de remediar os lixões já existentes (em 

alguns caso) e para incorporar parte da mão de obra representada pelos catadores. 

O fluxo mássico que deverá chegar aos aterros públicos é o mesmo já pré-dimensionado com 

base no volume requerido para 20 anos e encontra-se calculado e apresentado na Figura 7.3 e 

Tabela 7.2, do Cenário 1, com exceção do transbordo. 

Utilizando-se a geometria tradicionalmente usada no lay-out dos aterros sanitários, tronco de 

pirâmide, com declividade global de taludes de 3H:1V, foi encontrada a área de célula 

requerida para cada aterro. Sobre esta área determinada foram aplicados fatores de segurança 

relacionados à conformação topográfica e geometria da área que possam impedir a sua 

otimização. Essa área majorada ainda foi aumentada em 35%, a fim de prever a localização de 

outros equipamentos de apoio. 

De posse da área total, foram estimados os custos de implantação, relacionando-se todos os 

itens requeridos para a funcionalidade e adequação legal dos equipamentos, o que inclui: 

o Licenciamento ambiental; 

o Compensação ambiental, quando couber; 

o Acessos; 

o Cercamento e cortina arbórea; 

o Controle da poluição: 

- Impermeabilização da base; 

- Drenagem pluvial; 

- Drenagem e tratamento de efluentes; 

- Sistema viário; 

As unidades de apoio como guarita, administração e balança já foram previstas nas UTTCs do 

Cenário 1 e serão as mesmas neste Cenário 2. Os custos totais de implantação foram divididos 

em etapas, haja vista que as células não são implantadas simultaneamente, conforme Tabela 

7.6. 
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Tabela 7.6 Distribuição dos custos totais de implantação dos aterros 
Etapa Muribeca / Mirueira Outros aterros 

1ª 60% do total 40% do total 
2ª 20% do total 30% do total 
3ª 20% do total 30% do total 

Com o intuito de conferir a previsão de custos, os valores encontrados foram plotados na 

Figura 7.7, que mostra a relação de custos de implantação da 1ª etapa de aterros implantados 

no estado de Pernambuco versus a capacidade de recepção diária. Assim, observou-se que os 

dados obtidos nestes cálculos se situam de forma lógica no gráfico apresentado na Figura 7.7. 

Os dados do gráfico referem-se aos custos de aterros de capacidade de recebimento inferior à 

180 t/d, por conseguinte, os aterros da Mirueira e Muribeca não foram incluídos no mesmo. 
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Fonte: adaptado de JBR (2006) e DÍAZ (2007). 

Figura 7.7. Gráfico que relaciona os custos de implantação de aterros com a sua capacidade de 
recepção diária em diversos aterros de implantados no estado de Pernambuco. 

 

No Cenário 2 não foram considerados os custos de monitoramento das áreas dos aterros após 

finalizada a vida útil. No entanto, sabe-se que são custos adicionais para as prefeituras 

(empreendedor) visto que, de acordo com a legislação ambiental e normas vigentes, o 

monitoramento deverá ser realizado por um período de, pelo menos, 10 anos, após o 

fechamento do aterro. No caso do Cenário 1, estes custos não seriam de responsabilidade das 

prefeituras e sim da iniciativa privada. 
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Já os custos de operação dos aterros sanitários consorciados no Cenário 2, estão distribuídos 

em 4 segmentos principais: 

o Insumos e materiais para operação; 

o Maquinaria; 

o Organograma; 

o Outros custos. 

O custo de insumos está relacionado ao fornecimento e instalação de drenos de gás, drenos de 

chorume, valetas de drenagem e material de cobertura que serão gastos na medida que se 

opera o aterro sanitário. O custo final obtido por mês, é o resultado da divisão do custo total 

de cada insumo tomando como base a geometria final do aterro, por 240 meses que equivalem 

a 20 anos de operação. 

Já no caso das despesas com maquinaria, lançaram-se os custos das máquinas relacionando o 

valor da hora com a previsão de sua utilização por mês, considerando 200 horas como o limite 

de trabalho de cada equipamento por mês. As máquinas consideradas na análise são 

relacionadas a seguir, salientando que cada consórcio tem requerimentos diferentes 

dependendo do seu porte. 

o Trator de Esteira D6 ou similar  R$ 140/hora; 

o Trator de esteira D4 ou similar  R$ 93/hora; 

o Escavadeira hidráulica   R$ 110/hora; 

o Retroescavadeira de pneus:   R$ 86/hora; 

o Caçamba basculante:    R$ 72/hora. 

O custo de outras máquinas como motoniveladoras, rolos, enchedeiras, caminhão pipa, 

utilizados ocasionalmente na operação dos aterros de maior porte, foram embutidos nos custos 

de material de cobertura e manutenção do aterro. 

No cálculo das despesas com mão de obra considerou-se a sinergia com as usinas de 

transbordo, tendo em vista que no Cenário 2 compartilham a mesma área e no custo 

operacional delas já está incluída a gerencia e vigilância para citar dois exemplos claros. 

Nesse caso, nos custos com mão de obra dos aterros foi previsto apenas um reforço de 

ajudantes e topografia. 

No último item de despesas denominado como “outros custos” foram incluídos 
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essencialmente os custos de monitoramento e aplicação dos PBA’s exigidos no licenciamento 

ambiental. Nos aterros onde não foi considerada a compra do terreno incluiu-se também o 

aluguel do terreno. 

Estratégia de implantação do Cenário 2 

A estratégia de implantação do Cenário 2 é praticamente a mesma do Cenário 1, no que diz 

respeito ao assessoramento da UGRS considerando, entretanto, as seguintes peculiaridades: 

o Como o número de aterros sanitários é maior, o grupo técnico da UGRS, 

responsável pela licitação de estudos e projetos, e acompanhamento de obras, 

conseqüentemente deverá ser maior; 

o Como os aterros sanitários, diferentemente do Cenário 1, sequer existem em 

projeto, o tempo necessário para a concretização do Cenário 2 deverá ser bastante 

maior. 

Custos totais do Cenário 2 

Os custos totais calculados conforme metodologia descrita acima, encontram-se resumidos na 

matriz apresentada na Tabela 7.7. 

 

 

 



Tabela 7.7. Matriz de custos totais para o Cenário 2. 
 

CTR 3 (C3) CTR 5 (C5)

Descrição Und Igarassu Itapissuma Itamaracá Olinda Paulista A.e Lima Araçoiaba Camaragibe S.L.da Mata Moreno C.Sto. 
Agostinho Ipojuca Recife J. 

Guararapes
Dados para rateio de custos

Produção de resíduos no ano de 2008 t/dia 99,00 25,00 29,00 427,00 341,00 114,00 18,00 160,00 101,00 56,00 179,00 103,00 1.575,00 724,00

Encaminhado por dia para o aterro 
sanitário t/dia 58,25 14,71 17,06 251,22 200,62 67,07 10,59 94,13 59,42 32,95 105,31 60,60 1.050,93 483,09

Participação de cada município no 
consórcio % 64,71% 16,34% 18,95% 48,41% 38,66% 12,93% 100,00% 61,30% 38,70% 100,00% 63,48% 36,52% 68,51% 31,49%

Custos de Implantação

Implantação das Unidades de 
Transbordo Triagem e Compostagem

R$ 285.900,0 553.725,0

Implantação dos Aterros Sanitários R$ 545.188,00 827.659,00

Custos de Operação
Operação das Unidades de 
Transbordo Triagem e Compostagem R$/mês 11.422,0 28.587,0

Operação dos Aterros Sanitários R$/mês 16.532,00 36.685,00

Transporte de resíduos desde o 
transbordo até as células R$/mês

Custos totais
Totais de custos /mês R$/mês 27.954,00 65.272,00
Custo unitario por tonelada R$/t 52,00 39,00
Custo por município R$/mês 86.144,0 21.754,0 25.234,0 171.209,0 136.727,0 45.709,0 27.954,0 110.986,7 70.060,3 65.272,0 114.078,2 65.642,8 523.969,0 240.859,0

21.015,00

CTR 7 (C7)CTR 1 (C1) CTR 2 (C2) CTR 4 (C4) CTR 6 (C6)

23,00

5.171.638,0

292.497,0

11,00
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7.2.3. Análise comparativa entre cenários 

A análise comparativa entre os Cenários 1 e 2, descritos anteriormente, é realizada com base 

em aspectos técnicos, ambientais, legais, sociais e econômicos.  

Equilíbrio entre os dois cenários: a chave para estimar a tarifa dos aterros privados 

A Figura 7.8 mostra o gráfico dos custos de implantação e de operação acumulados durante 

um período de 20 anos. Por se tratar de uma análise de pré-viabilidade comparativa, algumas 

simplificações foram introduzidas na análise nos dois cenários, sendo a principal delas a 

adoção como constante do custo de operação do sistema calculado para o primeiro ano. 

Também nos custos de operação não foi considerado nenhum indexador para reajuste dos 

serviços. Esse gráfico é apenas ilustrativo para que se possa observar que o que onera a 

limpeza urbana, de fato, é a operação dos sistemas. Os custos de implantação, nos dois 

cenários, são irrisórios, aproximadamente R$ 12.900.000 para o Cenário 1 e R$ 43.650.000 

para o Cenário 2, frente aos custos de operação e essa é a razão dos muitos investimentos que 

foram feitos em limpeza urbana não alcançarem os resultados esperados. As preocupações se 

restringem apenas à captação de recursos para implantação de unidades de triagem, 

compostagem e disposição final, sem se preocupar com a garantia dos recursos para operação. 
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Figura 7.8. Custos totais acumulados durante 20 anos. 

O gráfico apresentado na Figura 7.9 resume comparativamente os dois cenários estudados em 

termos de custos totais acumulados, para um período de 20 anos, coincidente com a vida útil 

projetada dos aterros sanitários.  
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Figura 7.9. Custos totais acumulados durante 20 anos. 

O comportamento dos dois cenários mostra uma tendência linear da forma: 

TnCCTA ⋅+= 00  

Onde: 

CTA = custos totais anuais 

Co = Custos de implantação dos equipamentos em cada cenário; 

no = Custos operacionais anuais dos equipamentos em cada cenário; 

T = Tempo em anos 

A constatação inicial para qualquer um dos dois cenários, é que os custos de implantação dos 

equipamentos (as ETTCs e os aterros sanitários) representam no máximo 10% do orçamento 

total requerido para operar o sistema durante 20 anos. Este primeiro fato é importante. O valor 

parece ser relativamente baixo, não condizente com a grande importância que os 

planejamentos anteriores na RMR lhe atribuíram à etapa de implantação dos sistemas, em 

detrimento dos custos de operação e manutenção, os quais não aparecem considerados e 

muito menos calculados ao longo do tempo em nenhuma das propostas anteriores. Esta 

incoerência de planejamento, analisando cenários só no tempo “zero”, conduz não só à 

tomada de decisões erradas e insustentáveis inclusive no curto prazo, mas a perda dos 

investimentos iniciais. 

Outros pontos interessantes podem ser analisados na Figura 7.9. Como era de se esperar, os 

investimentos iniciais requeridos para o Cenário 1 representam pouco menos de 29% dos 
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investimentos iniciais necessários para optar pelo Cenário 2, sendo de fato este o grande 

atrativo desta primeira alternativa. A situação se inverte no quesito operação, em que os 

custos para operar por unidade de tempo no Cenário 2, são menores que no Cenário 1, neste 

último, os custos são altamente influenciados pela tarifa de aterramento por tonelada que se 

pagaria em um dos aterros da iniciativa privada. Portanto, no gráfico este custo total aparece 

como “variável” e dependente justamente da citada tarifa. 

A linha de crescimento dos custos do Cenário 1 com declividade maior (n1), causa a 

intercessão das duas linhas em um tempo “t”. Nesse ponto denominado “Ponto de Equilíbrio”, 

os custos totais (implantação + operação) para os dois cenários, são iguais. Quando o “Ponto 

de Equilíbrio” coincide com o horizonte de planejamento que neste caso é de 20 anos, obtém-

se uma situação singular, em que teoricamente as duas alternativas são equivalentes 

economicamente e na tomada de decisão passariam a ser muito mais relevantes todos os 

aspectos levantados e analisados no Quadro 7.2. O resultado pode ser observado na Figura 

7.10 a seguir, que representa uma “Tarifa de Equilíbrio” para um período de 20 anos, em 

função da quantidade de toneladas dia despejadas nos aterros privados no mesmo período. A 

“Tarifa de Equilíbrio” se refere a um valor que reflete apenas os custos de implantação e 

operação dos cenários propostos, sem considerar margem de lucro; é uma espécie de tarifa 

marginal. 
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Figura 7.10. Tarifa de equilíbrio versus massa de lixo diária aterrada. 

Os aterros privados como qualquer outro aterro trabalham por massa, a menor quantidade 

aterrada, maior o custo e vice-versa. O destaque está na ordem de grandeza das tarifas que 
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ocasionam o equilíbrio do sistema para 620 t/d que equivale ao fluxo de resíduos no ASPN, a 

tarifa indicada seria na faixa de R$ 16,00 por tonelada. Já para o ASPS com previsão de 

receber 1.800 t/d, a tarifa deveria estar entre R$ 13,00 e R$ 14,00 por tonelada. 

Note-se que esta tarifa reflete o custo marginal do sistema, mas a rigor, outros itens de 

despesas, não considerados neste estudo, estão inseridos na tarifa de um aterro privado. O 

fechamento, monitoramento e manutenção após encerramento de atividades por um período 

mínimo de 10 anos é um deles, e certamente a Bonificação de Despesas Indiretas (BDI) da 

implantação e operação, representa um segundo aspecto que em uma situação real deve 

também ser considerado. 

Supondo-se um acréscimo de 20% a 30% no valor da “Tarifa de Equilíbrio”, seria obtida uma 

tarifa mais real, que mesmo assim, estaria bem abaixo dos valores que se vem especulando na 

RMR desde que começou o processo de implantação dos aterros privados no estado, 

chegando inclusive a considerar como inviável a adoção desta alternativa, mesmo antes de 

estudá-la de forma integrada. 

Da triagem à destinação final: a tarifa global do sistema 

A Figura 7.11 e a Figura 7.12 mostram os custos operacionais por tonelada dos sistemas 

versus a produção diária de resíduos. Esses custos operacionais são contabilizados desde que 

o lixo entra no local de triagem e tratamento até o local de disposição final. Em ambas figuras, 

observa-se que os custos operacionais, por tonelada, passam a diminuir na razão inversa da 

produção diária de resíduos. Também é possível observar nas referidas figuras que as curvas 

apresentam um ponto de inflexão, situado aproximadamente depois da produção de 500 t/d, 

onde os custos passam a diminuir. Esses dados reforçam a importância da associação de 

municípios próximos, para o tratamento e a disposição final de seus resíduos, com a 

finalidade de diminuir custos. 

Os pontos C3 e C5 (Figura 7.11 e Figura 7.12), correspondentes aos municípios de Araçoiaba 

e Moreno, respectivamente, são os que têm os custos mais elevados pois realizam as 

atividades de triagem e compostagem isoladamente em ambos cenários. 

Nos gráficos apresentados nas Figura 7.13 e Figura 7.14 está a composição dos custos 

operacionais sobre os custos totais, para os dois cenários imaginados. 
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Figura 7.11. Custos operacionais por tonelada do sistema x Produção diária de resíduos – 
Cenário 1. 
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Figura 7.12. Custos operacionais por tonelada do sistema x Produção diária de resíduos – 
Cenário 2. 
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Figura 7.13. Composição dos custos operacionais parciais sobre os custos operacionais totais 
– Cenário 1. 
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Figura 7.14. Composição dos custos operacionais parciais sobre os custos operacionais totais 
– Cenário 2. 
 

Observa-se na Figura 7.13 e na Figura 7.14, que os custos com o aterramento dos resíduos são 

elevados, superando, na maioria dos casos, a metade dos custos totais que ainda incluem o 

transporte e as operações de triagem e compostagem, em ambos os cenários. Essa 

característica reforça a importância da triagem e da coleta seletiva para melhorar a qualidade 

do lixo a ser segregado para reaproveitamento. No caso do dimensionamento dos sistemas, 

tanto no Cenário 1 quanto no Cenário 2, considerou-se que o lixo vem bruto, ou seja, 

misturado e compactado, o que diminui sua aptidão de ser reaproveitado. 

Aspectos técnicos, ambientais e legais como auxilio a uma tomada de decisão 

No Brasil, é cultural a adoção de uma alternativa ou produto simplesmente pelo seu menor 

valor, sendo esta visão curta, em muitos casos, a causa do fracasso de empreendimentos e 

programas que antes pareciam promissores. 

Superar esse critério dos custos iniciais, e conseguir vislumbrar a análise de outros critérios 

deveria ser o desafio de todo gestor. 

A partir desse ponto de vista é que, a seguir, se analisam outros aspectos dos dois cenários, 

tanto ou até mais importantes que a própria previsão de custos, sobretudo quando se considera 

a possibilidade destes serem equivalentes nos dois cenários. 

Para facilitar a visualização dos referidos aspectos em cada cenário, foi constituída uma 

matriz que está apresentada no Quadro 7.2. 

De acordo com o Quadro 7.2, pode-se observar que o Cenário 1 apresenta maiores vantagens 
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que o Cenário 2. Obviamente que essas vantagens somente podem ser garantidas com a 

correta implementação do modelo que requisita a participação dos diversos atores envolvidos: 

(i) a participação da população na redução da produção de lixo e separação dos recicláveis; 

(ii) a elaboração e fiscalização adequada dos contratos de concessão por parte das prefeituras; 

e (iii) a fiscalização adequada por parte de órgãos tais como CPRH, Ministério Público e 

Tribunal de Contas. A maior desvantagem do referido Cenário 1 diz respeito à tarifação, 

sobretudo da destinação final. Nesta tarifação, estão sendo repassados, além de outros, os 

custos com a implantação e o pós-fechamento do aterro. Nos aterros implantados pelo poder 

público, quase sempre os investimentos de implantação são oriundos de programas 

governamentais, a maioria a fundo perdido e, geralmente, não se tem uma previsão de custos 

de operação e pós-fechamento, para que se cobre uma tarifa adequada. 

Portanto, a parceria ideal entre poder público e iniciativa privada, na gestão de resíduos 

sólidos, poderia ser a utilização dos recursos públicos advindos de programas governamentais 

na implantação dos equipamentos, sendo concedida a operação dos mesmos à iniciativa 

privada. Dessa forma, a tarifa a ser cobrada pela concessionária deveria ser menor, pois os 

investimentos na implantação não poderiam mais ser repassados. 

A formação de consórcios entre municípios para atingir volume mínimo a ser aterrado, 

conforme visualizado na Figura 7.10, é também outra forma de se minimizar ainda mais essa 

tarifa. 

 



 

Quadro 7.2. Análise comparativa entre os Cenários 1 e 2. 

Fator de Comparação Cenário 1 Cenário 2 Resultado Positivo 

1. Aspectos Técnicos    

1.1 Disponibilidade de área 
Refere-se à facilidade de se encontrar áreas 
adequadas à instalação dos equipamentos para 
o tratamento e a disposição final dos resíduos. 

Como o cenário prevê o funcionamento de 9 equipamentos, sendo 7 
ETTCs e 2 aterros sanitários, estes últimos já com área definida e 
licenciada ambientalmente, a implementação desse cenário afigura-
se mais viável, sob esse ponto de vista. Adicionalmente, a operação 
das ETTCs não necessita de tantas medidas de controle ambiental 
como a operação de um aterro sanitário. 

Para este cenário, estão previstos 7 equipamentos denominados 
CTRs que são constituídos, cada um, por áreas para triagem de 
recicláveis e compostagem, associadas a um aterro sanitário. 
Conforme comentado, além da dificuldade de se encontrar áreas 
para a implantação de aterros sanitários na RMR, algumas das áreas 
apresentadas por municípios da RMR para implantação de aterro 
sanitário, foram rejeitadas pelo órgão ambiental estadual. Assim, 
ainda não há definição de área para nenhuma das CTRs. 

Cenário 1 

1.2 Tempo para implantação 
Refere-se ao tempo necessário à implantação 
dos equipamentos, o qual abrange, no mínimo: 
(i) elaboração de estudos e projetos; (ii) 
licenciamento ambiental; e (iii) recursos 
financeiros. 

No que se refere à fase de elaboração de estudos e projetos, bem 
como o licenciamento ambiental, os aterros sanitários previstos para 
esse cenário já ultrapassaram essas fases, tendo um deles já entrado 
em funcionamento. Restando assim, para a implementação dos 
ETTCs, a realização de estudos e projetos e o licenciamento 
ambiental das mesmas. No entanto, como de acordo com a 
legislação vigente, o licenciamento ambiental de tais equipamentos 
não prevê a apresentação de EIA/RIMA, o processo torna-se mais 
célere. 

No que se refere à disponibilidade de recursos financeiros para a 
implantação dos equipamentos, a iniciativa privada possui os 
recursos financeiros necessários à implantação e operação dos 
aterros sanitários. Como a operação das ETTCs seria concedida à 
iniciativa privada, à empresa vencedora da licitação caberiam as 
despesas com a elaboração dos estudos e projetos, o licenciamento 
ambiental, as obras de instalação e a operação dos equipamentos. 

No que se refere à elaboração de estudos e projetos, com exceção do 
município do Recife que solicitou LP para um aterro sanitário 
instruído com EIA/RIMA, ao órgão ambiental estadual e que 
atualmente aguarda a aprovação do mesmo, os demais municípios 
teriam que elaborar os estudos e projetos necessários ao 
licenciamento ambiental de cada CTR que, como incluem um aterro 
sanitário para disposição final de resíduos, seguramente 
necessitariam da apresentação de um EIA/RIMA para o 
licenciamento ambiental. A necessidade de apresentação de 
EIA/RIMA além de aumentar os custos com a elaboração dos 
projetos, aumenta sobremaneira o tempo de licenciamento 
ambiental, uma vez nenhum parecer poderá ser emitido pelo órgão 
ambiental, antes de 45 dias, após a publicação de edital de visitação 
pública para o documento. 

No que se refere à disponibilidade de recursos para a implantação 
dos equipamentos, não somente a história mostra, como também as 
prefeituras alegam não possuir recursos próprios para investir em 
construção de equipamentos de tratamento e disposição final de 
rsíduos sólidos, tendo sempre que recorrer aos recursos 
disponibilizados por programas governamentais que, na maioria das 
vezes, são insuficientes para garantir a sustentabilidade dos sistemas 
propostos. 

Cenário 1 

1.3 Economia em mão de obra e 
equipamentos na disposição final 

Refere-se à economia estratégica de escala 
conseguida com a utilização de menos recursos 
humanos, financeiros, maquinaria, etc., para 
obtenção de um mesmo resultado de qualidade. 

Como este cenário prevê a utilização de apenas 2 aterros sanitários 
para atender aos 14 municípios da RMR, o que implica em maior 
economia de escala pelos seguintes motivos: (i) menor imobilização 
de área; (ii) menor número de máquinas e equipamentos utilizados 
nas operações; e (iii) menor número de funcionários trabalhando na 
operação. Os únicos custos adicionais da centralização da 
disposição final em dois locais são os custos com o transporte, visto 
que os aterros estarão localizados em municípios diferentes. 

Como este cenário prevê a utilização de 7 aterros, 5 a mais que no 
Cenário 1, o aumento de custos com mão-de-obra, máquinas e 
equipamentos, aquisição de área, obras, entre outros, é inevitável. 
Por outro lado, os custos com transporte são menores nesse cenário. 
No entanto, a contraposição de custos financeiros não é realizada 
neste item e sim no item 5 que se referem aos aspectos econômicos. 

Cenário 1 

2. Aspectos Ambientais    

2.1 Controle da poluição Considerando que dentre os equipamentos propostos nos dois Como esse cenário prevê a instalação de 5 aterros sanitários a mais, Cenário 1 
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Refere-se ao controle efetivo de fontes de 
poluição. 

cenários, o aterro sanitário é o que requer maior controle da 
poluição, esse cenário, por ser constituído de apenas 2 aterros 
sanitários, concentra em apenas 2 pontos as fontes poluidoras, 
facilitando assim o controle municipal e a fiscalização dos demais 
órgãos de controle, no que diz respeito até mesmo à freqüência com 
que esses equipamentos podem ser inspecionados.  

equipamentos esses efetivamente poluidores, a susceptibilidade à 
contaminação aumenta na mesma proporção. 

 

2.2 Uso do solo e passivo ambiental do 
município sede dos aterros sanitários 
Referem-se ao fato de que os municípios onde 
estarão localizados os aterros sanitários irão 
arcar com o passivo da disposição final de 
resíduos sólidos em seu território. 

Como esse cenário concentra os focos de poluição em apenas dois 
municípios, automaticamente esses mesmos municípios sofrerão os 
riscos ambientais e, ao final da vida útil dos aterros sanitários, ainda 
arcará com o passivo de ter recebido os resíduos de diversos 
municípios, durante 10 anos. 

Como medida compensatória, os municípios-sede de aterros 
sanitários privados deverão reivindicar que essas perdas sejam 
abatidas de sua tarifa de disposição final, podendo até mesmo 
redundar em nova fonte de receita. 

Neste cenário, os passivos ambientais decorrentes do uso do solo 
municipal para disposição final de resíduos é diluído entre um 
número maior de municípios, minimizando os custos ambientais 
para os mesmos. 

Cenário 2 

3. Aspectos Legais    

3.1 Licenciamento e fiscalização ambiental 

Referem-se à facilidade de ação que os 
municípios e demais órgãos de controle, terão 
em relação ao controle da poluição oriunda dos 
equipamentos de tratamento e destino final de 
resíduos sólidos. 

Sob esse ponto de vista, a facilidade com que os órgãos de controle 
têm em penalizar e até mesmo paralisar o funcionamento de 
atividades privadas é bem superior àquela que se tem para com as 
atividades realizadas pelo poder público. 

No que diz respeito ao controle ambiental exercido pelos órgãos 
competentes, esse, historicamente não tem dado bons resultados 
com o poder público, vide o número de autuações realizadas pela 
CPRH contra as prefeituras e TACs celebrados pelo Ministério 
Público com as mesmas, sem eficiência. 

Cenário 1 

4. Aspectos Sociais    

4.1 Conflitos com catadores 
Referem-se à desocupação da maioria dos 
catadores que trabalhavam nos lixões 
municipais, em virtude da instalação de aterros 
sanitários. 

A operação adequada de um aterro sanitário não permite que 
existam catadores ou pessoas alheias ao funcionamento dos 
mesmos, nas frentes de trabalho. Dessa maneira, a grande maioria 
dos milhares de catadores que, atualmente, realizam a catação nas 
frentes de trabalho dos lixões, por motivos técnicos e de segurança, 
não deverão mais exercer o ofício. 

Uma medida mitigadora para o problema é o treinamento e 
capacitação dessa mão de obra para trabalhar em cooperativas nas 
operações de triagem e compostagem de resíduos, realizadas nas 
ETTCs. Outras medidas também podem ser tomadas, tais como: 

- inserção desse pessoal em programas governamentais como o 
bolsa-família, até que consigam outra atividade remunerada; 

- inserção em programas de capacitação dessa mão-de-obra para 
atuação em outras áreas tais como construção civil, agricultura, 
limpeza urbana, entre outras. 

Assim como no Cenário 1, este cenário somente absorverá a 
quantidade de catadores necessária à realização de atividades de 
triagem e compostagem das CTRs que serão em mesmo número e 
terão as mesmas capacidades de recepção de resíduos das ETTCs. 

Dessa forma, as mesmas medidas mitigadoras apresentadas para o 
Cenário 1 podem ser aplicadas para este cenário. 

Nenhum 

4.2 Mudança de comportamento da 
sociedade 

Refere-se à preparação necessária para que a 
população seja habilitada a participar de 

Como em qualquer lugar, a contratação dos serviços de disposição 
final de resíduos sólidos em aterro sanitários privados, seguramente 
aumentará os custos de limpeza urbana para os municípios que 
vinham dispondo em lixões a céu aberto. Também o tratamento 

Assim como no Cenário 1, a disposição em aterro sanitário e o 
tratamento prévio dos resíduos antes do aterramento aumentarão os 
custos da limpeza urbana para todos os municípios. Dessa maneira, 
a triagem e tratamento dos reaproveitáveis é condição necessária ao 

Nenhum 
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programas de educação ambiental, utilizando 
como premissas a redução da geração de 
resíduos, seu aproveitamento e a segregação na 
fonte. 

prévio dos resíduos nas ETTCs contribuirão com esse aumento. No 
entanto, é extremamente necessário que se minimize a quantidade 
de resíduos a serem enviados aos aterros, não somente por motivos 
econômicos, como também por motivos ambientais. 

Sendo assim, é condição sine qua non que as prefeituras municipais 
realizem campanhas de educação ambiental para suas populações, 
com a finalidade de reduzir a geração de resíduos e estimular o seu 
reaproveitamento e separação na fonte para, em um futuro próximo, 
realizar a coleta seletiva com efetividade. Essas ações resultarão em 
uma maior quantidade de resíduos desviados do aterramento, 
propiciando economia nos custos de limpeza urbana e maiores 
rendimentos às cooperativas de catadores. 

equilíbrio dos custos com limpeza urbana e preservação da vida útil 
dos 7 aterros, neste cenário também. 

Sendo assim, as mesmas campanhas de educação ambiental 
sugeridas para o Cenário 1, são aqui sugeridas também. 

5. Aspectos Econômicos    

5.1 Disponibilidade de recursos 
Refere-se à disponibilidade de recursos para 
implantação e operação dos sistemas. 

Neste cenário haveria a necessidade de se angariar recursos para 
implantação das ETTCs. A operação das mesmas, bem como dos 
aterros sanitários seriam providos pela iniciativa privada. Os custos 
de implantação das ETTCs seriam aproximadamente de R$ 
12.900.000,00 e poderiam ser captados junto aos programas 
governamentais vigentes, tais como o PAC. Caberia aos Municípios 
arcar com as tarifas de tratamento e disposição final. 

Neste cenário haveria a necessidade de angariar custos para a 
implantação de todas as CTRs, o equivalente a R$ 43.650.000,00. 
Aqui também seria necessário buscar recursos junto aos programas 
governamentais vigentes. Os custos de operação e manutenção dos 
sistemas também seriam cobertos pelos municípios que teriam que 
estar preparados com cobrança de tarifas adequadas à população. 

Cenário 1 

 

 



 

8. CAPÍTULO 8 

CAPÍTULO 8 – DISCUSSÃO FINAL E CONCLUSÕES 

Apesar dos modelos de gestão de resíduos sólidos vigentes preconizarem a redução da 

geração de resíduos na fonte, a reciclagem ,o tratamento e por último a correta disposição 

final, ainda não se conseguiu incorporar duas ações primordiais nessa gestão: a diminuição do 

consumo, por parte dos cidadãos, e a internalização das externalidades, por parte do setor 

produtivo. 

Uma sociedade que tem o consumo excessivo como sinal de bem estar e a sua redução 

significa sacrifício e privação, infelizmente está fadada a ter que lidar com as montanhas de 

lixo produzidas. Nesse sentido, apesar de ir de encontro com o modelo econômico vigente, 

faz-se importante, antes de se buscar qualquer tipo de tecnologia de tratamento, enfatizar e 

propagar a idéia de redução do consumo e revalorização dos produtos, caso contrário, 

somente se estará buscando soluções paliativas, que mais adiante terão que ser reformuladas, 

devido à significativa modificação de processos produtivos e composição de produtos. 

8.1. Instrumentos legais e econômicos 

No que concerne à regulação, o Estado de Pernambuco e alguns Governos Municipais 

elaboraram suficientes dispositivos legais para regular a temática dos resíduos sólidos. No 

entanto, a estruturação do poder público para fiscalizar as leis que ele mesmo criou é 

insuficiente ou mesmo inexistente, o que traz como resultado o desconhecimento e 

descumprimento das mesmas, até mesmo por parte de quem as criou. 

No cenário nacional, enquanto não houver uma Política Federal de Resíduos Sólidos que 

preveja penalidades criminais contra os gestores públicos que não assumirem sua competência 

constitucional de organizar e prestar os serviços públicos de limpeza urbana, de forma 

adequada ao cidadão e ao meio ambiente, será muito difícil mudar o precário panorama da 

gestão de resíduos sólidos no Brasil, ainda que existam políticas estaduais e Resoluções do 

CONAMA. 

No que diz respeito ao ICMS sócio-ambiental, criado pelo Governo de Pernambuco, não só as 

prefeituras da RMR, como outras também, vêm acreditando no beneficio dos referidos 
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recursos como a solução para o problema da gestão de resíduos sólidos em seus territórios. De 

fato, implantando o sistema proposto, os 14 municípios se creditariam ao valor cheio deste 

recurso, tendo em vista que estariam dispondo seus resíduos em aterro sanitário, além de estar 

diminuindo o seu volume com processos de triagem e compostagem. Porém, as análises 

efetuadas neste trabalho, baseadas na metodologia de cálculo utilizada pela SEFAZ, 

mostraram que o delta de recurso a ser recebido por cada município É menor do que se 

espera. 

O sistema de cálculo do ICMS sócio-ambiental assemelha-se a um sistema de vasos 

comunicantes composto por dois itens: Diferenças Positivas (17%) e ICMS (8%). Quando um 

dos dois aumenta o outro diminui e vice-versa. Assim, o credenciamento de um município a o 

valor cheio da parcela referente a resíduos sólidos (2%) implicará em uma redução da parcela 

das diferenças positivas, não necessariamente no mesmo valor. 

Em qualquer caso, as previsões efetuadas, no item correspondente da tese, mostraram que este 

auxílio se investido realmente na operação dos sistemas de gestão implantados, cobrirá uma 

parcela dos custos. Porém, é claro que em qualquer um dos dois cenários estudados, ou bem 

na fusão dos dois como recomendado neste trabalho, será indispensável um rearranjo 

orçamentário das prefeituras, sendo mais justo o repasse para a sociedade, tendo em vista que 

se implantado e operado nos moldes aqui propostos, se estaria oferecendo um serviço de alta 

qualidade. 

Ainda no que diz respeito ao referido ICMS sócio-ambiental, há que se rever ao fato de que o 

ápice da gestão está justamente na disposição final em aterro sanitário. Resumindo, a maior 

pontuação e, conseqüentemente, o maior montante em dinheiro, serão atribuídos àqueles 

municípios que dispuserem seus resíduos em aterro sanitário, não se levando em consideração 

outras formas de tratamento preconizadas na hierarquia de gestão. 

8.2. Planos, programas e projetos 

O histórico de planos, programas e projetos para a RMR mostrou que diversos documentos 

dessa natureza foram gerados, sem que houvesse êxito na implementação de nenhum deles. 

Observou-se assim que houve uma falta de planejamento na utilização de recursos e 

conseqüente desperdício em obras inacabadas ou insustentáveis. Resumindo-se, o principal 

problema a ser equacionado para se alcançar resultados na gestão de resíduos sólidos urbanos 
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não é econômico e sim organizacional. Essa falta de planejamento, conseqüência da falta de 

articulação política entre órgãos federais, estaduais e municipais, fez com que diversos 

municípios, inclusive os de regiões contíguas como a RMR, buscassem soluções isoladas, o 

que causou disseminação de focos de poluição por meio de lixões. 

8.3. Proposições 

Ao longo da pesquisa, foram apontados e analisados os mecanismos de planejamento que 

poderiam ser aplicáveis para a Região Metropolitana de Recife, tomando como base a 

conjuntura atual, onde por um lado estão os recursos provindos do Governo Federal. Tais 

recursos são tidos, pelos gestores atuais, como a solução para um problema que se arrasta por 

quase 30 anos na RMR. Por outro lado, está a iniciativa privada que vem tentando ganhar 

espaço na prestação de serviços de tratamento de resíduos, utilizando como propaganda a 

utilização de padrões técnicos que garantem proteção ao meio ambiente. 

Esta penetração da iniciativa privada em um campo até hoje reservado para o poder público, 

no estado de Pernambuco, está sendo de difícil assimilação, assim como toda transição. Não 

se está permitindo o acoplamento e aproveitamento dos pontos fortes de cada ator, em 

beneficio do meio ambiente e conseqüente fortalecimento da gestão de resíduos sólidos na 

RMR. 

Nesse cenário atual, foram embasadas as proposições da tese, as quais como pôde ser 

observado, ao longo do trabalho, não apresentam nenhum critério técnico revolucionário que 

não fora considerado no Brasil, ou mesmo em Pernambuco. Porém, o trabalho aqui 

apresentado analisa cada cenário integralmente, ao longo de um período de tempo pré-

estabelecido, fugindo das proposições qualitativas e adentrando no campo quantitativo, de 

forma a obter uma posição clara e objetiva da sua viabilidade real. 

A primeira proposta diz respeito à definição clara e objetiva de como seria o mecanismo de 

controle e fiscalização que aumentaria as possibilidades de sucesso de qualquer um dos dois 

cenários. Isto seria através da materialização da hoje virtual UGRS do Estado, concebida pela 

Lei Nº 12.008/01. 

Já no tocante aos dois cenários criados e estudados, a análise comparativa direciona para uma 

parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Este tipo de conclusão parece ser trivial 

quando colocada dessa forma, mas é de extrema importância quando apresentada em termos 
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de benefícios ambientais e técnicos e principalmente de custos imediatos e futuros, em um 

horizonte de 20 anos. Justamente esta análise comparativa de custos mostrou vários aspectos 

interessantes relacionados a seguir. 

O primeiro aspecto importante é a constatação que os custos de implantação de qualquer um 

dos dois cenários representam no máximo 10% no Cenário 2 e 3% no Cenário 1, dos custos 

totais requeridos para operar por um período de 20 anos. Este ponto tem que ser destacado 

para entender que mesmo os equipamentos sendo instalados parcial ou totalmente com 

recursos do PAC com custo zero para as prefeituras, o esforço financeiro e logístico maior 

estará representado pelo funcionamento dos equipamentos ao longo do tempo. 

Esta afirmação é válida para os dois cenários. No caso do Cenário 1 os custos operacionais 

mensais são mais elevados que no Cenário 2. A análise confirmou o que já era esperado, o 

custo de aterramento de uma tonelada de resíduos em um aterro privado é mais elevado que 

no caso de operação pelo poder público, porém, observou-se que a ordem de grandeza desta 

diferença é muito menor do que se esperava, a despeito dos rumores do mercado que 

argumentavam inviabilidade de custo mesmo antes de ser feita qualquer análise comparativa. 

A simulação inclusive mostrou que os aterros privados, operando com grandes massas de 

resíduos, poderiam trabalhar em patamares tarifários muito próximos dos aterros públicos, 

principalmente no caso de terem seus custos de implantação reduzidos. A situação já 

direciona que tipo de parceria que poderia realizada, ou seja, uma combinação entre os dois 

cenários. Equipamentos e infra-estrutura necessária implantada parcial ou totalmente com 

recursos do PAC ou de outros programas, e operação dos equipamentos sendo concedida à 

iniciativa privada. Se o custo principal do sistema está na operação, deve-se garantir a 

utilização adequada desses recursos, onde a iniciativa privada vem se mostrando mais 

eficiente, até pelas implicações legais e penais adquiridas por um empreendedor privado 

quando assume a responsabilidade de empreendimentos dessa natureza. 

A concessão é uma ferramenta de gestão moderna que vem se mostrando eficiente em outros 

sistemas de infra-estrutura como no caso da malha rodoviária, e inclusive no tema dos 

resíduos sólidos. Talvez a maior dificuldade desta ferramenta radique na complexidade que 

envolve a elaboração do edital de concessão, no qual se estabelecem, entre outros aspectos, o 

preço máximo que poderá ser cobrado pela concessionária ao poder concedente. Observe-se 

que, neste sistema, é o poder concedente que define a tarifa máxima e não a concessionária. 

Na composição da tarifa seria considerado que parte dos investimentos de implantação seriam 
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fornecidos pelo poder concedente e, portanto, não poderiam ser repassados no valor da tarifa 

ao concedente. Da mesma forma, no estudo de viabilidade requerido para elaboração do 

edital, seria considerado que a fonte principal de lucro da concessionária seria a receita 

acessória provinda de grandes geradores e indústria, devendo ser mínimo para o valor de 

tarifa oferecido para o concedente. 

Já no tocante ao sistema operacional proposto, a análise comparativa mostrou que maiores 

vantagens se obtém quando se diminui o número de aterros sanitários, mesmo que isto 

ocasione a introdução de custos de transporte. No caso das ETTCs, observa-se que as mesmas 

são de grande relevância para o sistema, ocupam áreas pequenas, permitem a absorção de 

parte dos catadores dos lixões e principalmente são equipamentos sem vida útil definida, que 

podem ser integrado a qualquer sistema de destinação final que no futuro venha-se a instalar 

na RMR, como o caso de incineradores ou mesmo aterros sanitários localizados a grandes 

distâncias. 

Finalmente, no que diz respeitos aos recursos para a implantação dos equipamentos, os 

recursos públicos (neste caso foram utilizados os previstos para o PAC), complementados 

com capital de investimento das concessionárias permitiriam implantar e equipar as 7 ETTCs, 

além da infra-estrutura requerida para operar durante 20 anos, os dois aterros sanitários 

metropolitanos. Uma maior participação da iniciativa privada nos investimentos iniciais, 

significaria um excedente de dinheiro público para investir no fechamento de lixões por 

exemplo, apesar de redundarem em uma maior tarifa por tonelada durante operação. 

8.4. Sugestões para trabalhos futuros 

Durante a realização deste trabalho, percebeu-se que ainda há muito que se caminhar para se 

conseguir considerar e integrar os diversos aspectos da gestão de resíduos sólidos na tomada 

de decisão. 

Sendo assim, os temas abaixo são sugeridos como trabalhos futuros visto que não foi possível 

encontrá-los discutidos e analisados em maior profundidade. 

“Estudo para determinar como deveria ser realizado o repasse de custos com a gestão 

de resíduos sólidos para a sociedade”. 

“No âmbito legal, como poderiam ser investidos recursos não onerosos em PPPs”. 
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“Como elaborar os estatutos dos consórcios, baseado na Lei de Consórcios”. 

“Como incorporar os catadores na gestão de resíduos sólidos”. 
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Planilhas das simulações realizadas com o ICMS sócio-ambiental 
 

 



 

Planilha 1. Situação Atual* da distribuição percentual do ICMS sócio-ambiental. 

VA Dif.Pos. Soc.Amb. Unid.Cons.
Res.Sólid

os Saúde Educ. Rec.Prop. Total

ABREU E LIMA 1,08% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 1,13% -                    -                   -                     
CABO DE SANTO AGOSTINHO 6,52% 0,03% 0,11% 0,02% 0,00% 0,01% 0,05% 0,03% 6,67% 361.294,56       -                   361.294,56        
CAMARAGIBE 0,32% 0,10% 0,05% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,47% 1.163.785,37    -                   1.163.785,37     
IPOJUCA 10,67% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,10% 10,81% -                    -                   -                     
ITAMARACÁ 0,04% 0,01% 0,08% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,02% 0,12% 71.942,13         -                   71.942,13          
JABOATÃO DOS GUARARAPES 7,96% 0,41% 0,13% 0,01% 0,00% 0,01% 0,08% 0,02% 8,49% 4.921.424,60    -                   4.921.424,60     
OLINDA 2,32% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,02% 2,40% -                    -                   -                     
RECIFE 26,66% 7,61% 0,30% 0,02% 0,00% 0,01% 0,19% 0,08% 34,58% 91.585.004,55  -                   91.585.004,55   
SÃO LOURENÇO DA MATA 0,31% 0,23% 0,07% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,61% 2.709.828,86    -                   2.709.828,86     
IGARASSU 1,50% 0,14% 0,07% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 1,71% 1.715.701,35    -                   1.715.701,35     
ITAPISSUMA 0,09% 0,92% 0,07% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 1,07% 11.057.537,16  -                   11.057.537,16   
MORENO 0,07% 0,10% 0,05% 0,02% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,22% 1.153.228,50    -                   1.153.228,50     
ARAÇOIABA 0,01% 0,06% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,08% 747.056,53       -                   747.056,53        
PAULISTA 1,15% 0,85% 0,09% 0,03% 0,00% 0,02% 0,03% 0,01% 2,09% 10.182.844,82  -                   10.182.844,82   
AGRESTINA 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,06% -                    73.973,81        73.973,81          
ALAGOINHA 0,01% 0,00% 0,05% 0,00% 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% 0,06% -                    370.238,26      370.238,26        
ALTINHO 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 48.576,31         81.708,64        130.284,96        
ARARIPINA 0,33% 0,10% 0,07% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,50% 1.182.436,10    261.758,60      1.444.194,69     
ARCOVERDE 0,21% 0,06% 0,04% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,31% 739.822,81       227.429,96      967.252,77        
BELO JARDIM 0,51% 0,00% 0,20% 0,00% 0,17% 0,01% 0,02% 0,00% 0,71% -                    2.029.088,78   2.029.088,78     
CARUARU 1,89% 0,11% 0,70% 0,00% 0,62% 0,01% 0,05% 0,02% 2,70% 1.361.432,27    7.491.424,84   8.852.857,11     
ESCADA 0,35% 0,13% 0,06% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,53% 1.514.127,98    211.705,54      1.725.833,52     
GARANHUNS 0,62% 0,24% 0,33% 0,00% 0,29% 0,01% 0,02% 0,01% 1,18% 2.860.201,20    3.477.876,72   6.338.077,92     
GRAVATÁ 0,18% 0,06% 0,21% 0,00% 0,17% 0,01% 0,02% 0,02% 0,45% 709.882,32       1.986.999,47   2.696.881,78     
IATI 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01% 0,00% 0,06% -                    522.527,72      522.527,72        
LAJEDO 0,06% 0,00% 0,11% 0,00% 0,08% 0,01% 0,02% 0,00% 0,17% -                    951.336,58      951.336,58        
PESQUEIRA 0,14% 0,00% 0,17% 0,00% 0,14% 0,01% 0,02% 0,00% 0,31% -                    1.704.868,17   1.704.868,17     
PETROLÂNDIA 0,59% 0,22% 0,09% 0,00% 0,07% 0,02% 0,01% 0,00% 0,91% 2.692.083,90    806.933,32      3.499.017,22     
RIO FORMOSO 0,24% 0,14% 0,12% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% 0,00% 0,50% 1.707.091,96    613.292,96      2.320.384,92     
SALGUEIRO 0,13% 0,00% 0,15% 0,00% 0,13% 0,01% 0,01% 0,01% 0,28% -                    1.523.219,56   1.523.219,56     
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 0,24% 0,00% 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,29% 741,17              218.007,86      218.749,03        
SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,07% 175.166,31       15.474,47        190.640,78        
SIRINHAÉM 0,22% 0,00% 0,15% 0,03% 0,08% 0,01% 0,01% 0,01% 0,36% -                    976.058,51      976.058,51        
TAMANDARÉ 0,04% 0,00% 0,15% 0,06% 0,04% 0,01% 0,01% 0,02% 0,19% -                  510.417,82    510.417,82      

Dif. Pos.+Res.Sol. 
(R$)MUNICÍPIOS

75% 17% 8% 1% 2% 2% 2% 1% 100%

Diferenças 
Positivas (R$)

Resíduos 
Sólidos (R$)

 
* Situação atual de distribuição percentual do ICMS sócio-ambiental, com valores totais de arrecadação do ano de 2006; os valores de arrecadação do ICMS de 2007 pelo Estado ainda não estão 
disponíveis. 
Legenda:  Os municípios em azul pertencem à RMR 

   Os municípios em amarelo são os que vêm recebendo o ICMS sócio-ambiental na parcela de resíduos sólidos 
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Planilha 2. Simulação da situação da distribuição do ICMS sócio-ambiental com a entrada dos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Moreno 
VA Dif.Pos. Soc.Amb. Unid.Cons. Res.Sól. Saúde Educ. Rec.Prop. Total

Abreu e Lima 1,08% 0,00% 0,05% 0,01% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 1,13% -                       -                       -                       0,00% 0,00%
Cabo de Santo Agostinho 6,52% 0,03% 0,11% 0,02% 0,00% 0,01% 0,05% 0,03% 6,67% 367.240,50          -                       367.240,50          0,00% 1,65%
Camaragibe 0,32% 0,10% 0,05% 0,00% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,47% 1.182.938,16       -                       1.182.938,16       0,00% 1,65%
Ipojuca 10,67% 0,00% 0,14% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,10% 10,81% -                       -                       -                       0,00% 0,00%
Itamaracá 0,04% 0,01% 0,08% 0,03% 0,00% 0,03% 0,00% 0,02% 0,12% 73.126,10            -                       73.126,10            0,00% 1,65%
Jaboatão dos Guararapes 7,96% 0,05% 0,53% 0,01% 0,41% 0,01% 0,08% 0,02% 8,54% 655.875,09          4.877.488,20       5.533.363,30       0,00% -86,67%
Olinda 2,32% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00% 0,01% 0,04% 0,02% 2,40% -                       -                       -                       0,00% 0,00%
Recife 26,66% 6,86% 1,29% 0,02% 0,99% 0,01% 0,19% 0,08% 34,81% 82.457.472,88     11.933.850,49     94.391.323,36     0,00% -9,97%
São Lourenço da Mata 0,31% 0,23% 0,07% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 0,61% 2.754.425,40       -                       2.754.425,40       0,00% 1,65%
Igarassu 1,50% 0,14% 0,07% 0,03% 0,00% 0,02% 0,02% 0,00% 1,71% 1.743.937,21       -                       1.743.937,21       0,00% 1,65%
Itapissuma 0,09% 0,93% 0,07% 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 1,09% 11.239.514,66     -                       11.239.514,66     0,00% 1,65%
Moreno 0,07% 0,07% 0,08% 0,02% 0,03% 0,01% 0,02% 0,01% 0,22% 804.449,94          412.680,48          1.217.130,41       0,00% -30,24%
Araçoiaba 0,01% 0,06% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,08% 759.351,08          -                       759.351,08          0,00% 1,65%
Paulista 1,15% 0,86% 0,09% 0,03% 0,00% 0,02% 0,03% 0,01% 2,11% 10.350.427,22     -                       10.350.427,22     0,00% 1,65%
Agrestina 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,05% 16.158,09            21.005,15            37.163,24            -71,60% 0,00%
Alagoinha 0,01% 0,00% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% -                       105.130,57          105.130,57          -71,60% 0,00%
Altinho 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 101.514,04          23.201,48            124.715,52          -71,60% 108,98%
Araripina 0,33% 0,11% 0,06% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,50% 1.368.924,01       74.327,36            1.443.251,36       -71,60% 15,77%
Arcoverde 0,21% 0,07% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,31% 897.121,38          64.579,61            961.700,99          -71,60% 21,26%
Belo Jardim 0,51% 0,04% 0,08% 0,00% 0,05% 0,01% 0,02% 0,00% 0,63% 472.210,30          576.167,53          1.048.377,83       -71,60% 0,00%
Caruaru 1,89% 0,51% 0,25% 0,00% 0,18% 0,01% 0,05% 0,02% 2,65% 6.164.116,37       2.127.218,78       8.291.335,15       -71,60% 352,77%
Escada 0,35% 0,14% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,53% 1.674.135,80       60.114,60            1.734.250,40       -71,60% 10,57%
Garanhuns 0,62% 0,43% 0,12% 0,00% 0,08% 0,01% 0,02% 0,01% 1,16% 5.126.505,77       987.556,42          6.114.062,19       -71,60% 79,24%
Gravatá 0,18% 0,17% 0,09% 0,00% 0,05% 0,01% 0,02% 0,02% 0,44% 1.989.469,54       564.216,11          2.553.685,65       -71,60% 180,25%
Iati 0,00% 0,03% 0,03% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,06% 327.028,19          148.373,75          475.401,94          -71,60% 0,00%
Lajedo 0,06% 0,00% 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,12% -                       270.135,67          270.135,67          -71,60% 0,00%
Pesqueira 0,14% 0,06% 0,07% 0,00% 0,04% 0,01% 0,02% 0,00% 0,27% 690.018,06          484.103,85          1.174.121,91       -71,60% 0,00%
Petrolândia 0,59% 0,27% 0,05% 0,00% 0,02% 0,02% 0,01% 0,00% 0,91% 3.251.292,59       229.131,81          3.480.424,40       -71,60% 20,77%
Rio Formoso 0,24% 0,18% 0,09% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,50% 2.126.528,39       174.146,88          2.300.675,28       -71,60% 24,57%
Salgueiro 0,13% 0,03% 0,06% 0,00% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,22% 368.110,02          432.524,03          800.634,05          -71,60% 0,00%
Santa Cruz do Capibaribe 0,24% 0,01% 0,04% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,29% 139.864,20          61.904,17            201.768,36          -71,60% 18770,74%
São José da Coroa Grande 0,01% 0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,07% 187.923,34          4.394,03              192.317,37          -71,60% 7,28%
Sirinhaém 0,22% 0,01% 0,09% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,32% 110.917,28          277.155,55          388.072,83          -71,60% 0,00%
Tamandaré 0,04% 0,01% 0,12% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,17% 177.711,70          144.935,09          322.646,79          -71,60% 0,00%

Variação % 
Resíduos 
Sólidos

Variação % 
Diferenças 
Positivas

MUNICÍPIOS
2% 1% 100%

Diferenças 
Positivas (R$)

Resíduos 
Sólidos (R$)

Dif. 
Pos.+Res.Sol. 

(R$)75% 17% 8% 1% 2% 2%

 
Legenda:  Os municípios em azul pertencem à RMR 
   Os municípios em amarelo são os que vêm recebendo o ICMS sócio-ambiental na parcela de resíduos sólidos 
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Planilha 3. Simulação da situação da distribuição do ICMS sócio-ambiental com a entrada de todos os municípios da RMR 
VA Dif.Pos. Soc.Amb. Unid.Cons. Res.Sól. Saúde Educ. Rec.Prop. Total

Abreu e Lima 1,08% 0,00% 0,09% 0,01% 0,04% 0,02% 0,01% 0,01% 1,17% -                      515.846,29         515.846,29          0,00% 0,00%
Cabo de Santo Agostinho 6,52% 0,00% 0,19% 0,02% 0,07% 0,01% 0,05% 0,03% 6,71% -                      886.270,26         886.270,26          0,00% -100,00%
Camaragibe 0,32% 0,04% 0,11% 0,00% 0,06% 0,02% 0,02% 0,01% 0,48% 510.984,60         745.633,36         1.256.617,96       0,00% -56,09%
Ipojuca 10,67% 0,00% 0,17% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,10% 10,83% -                      343.443,70         343.443,70          0,00% 0,00%
Itamaracá 0,04% 0,00% 0,09% 0,03% 0,01% 0,03% 0,00% 0,02% 0,12% -                      91.873,12           91.873,12            0,00% -100,00%
Jaboatão dos Guararapes 7,96% 0,16% 0,41% 0,01% 0,28% 0,01% 0,08% 0,02% 8,52% 1.971.063,08      3.369.237,11      5.340.300,19       0,00% -59,95%
Olinda 2,32% 0,00% 0,26% 0,00% 0,18% 0,01% 0,04% 0,02% 2,57% -                      2.131.435,44      2.131.435,44       0,00% 0,00%
Recife 26,66% 7,03% 0,99% 0,02% 0,69% 0,01% 0,19% 0,08% 34,68% 84.507.803,47    8.243.581,58      92.751.385,06     0,00% -7,73%
São Lourenço da Mata 0,31% 0,19% 0,12% 0,03% 0,04% 0,02% 0,02% 0,00% 0,62% 2.254.659,45      523.742,81         2.778.402,26       0,00% -16,80%
Igarassu 1,50% 0,11% 0,11% 0,03% 0,04% 0,02% 0,02% 0,00% 1,71% 1.300.105,61      476.670,73         1.776.776,34       0,00% -24,22%
Itapissuma 0,09% 0,91% 0,07% 0,01% 0,01% 0,03% 0,00% 0,01% 1,08% 10.974.852,90    116.541,78         11.091.394,69     0,00% -0,75%
Moreno 0,07% 0,08% 0,07% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,22% 904.911,54         285.068,53         1.189.980,06       0,00% -21,53%
Araçoiaba 0,01% 0,06% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,08% 671.511,90         87.528,00           759.039,90          0,00% -10,11%
Paulista 1,15% 0,74% 0,22% 0,03% 0,13% 0,02% 0,03% 0,01% 2,11% 8.866.626,27      1.519.266,64      10.385.892,91     0,00% -12,93%
Agrestina 0,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,05% 21.629,47           14.509,79           36.139,26            -80,39% 0,00%
Alagoinha 0,01% 0,00% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,03% -                      72.621,36           72.621,36            -80,39% 0,00%
Altinho 0,01% 0,01% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00% 0,04% 106.349,32         16.026,96           122.376,27          -80,39% 118,93%
Araripina 0,33% 0,11% 0,06% 0,02% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,50% 1.369.342,13      51.343,33           1.420.685,46       -80,39% 15,81%
Arcoverde 0,21% 0,07% 0,02% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,31% 901.705,30         44.609,85           946.315,15          -80,39% 21,88%
Belo Jardim 0,51% 0,05% 0,06% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,00% 0,63% 621.870,51         398.000,97         1.019.871,48       -80,39% 0,00%
Caruaru 1,89% 0,55% 0,20% 0,00% 0,12% 0,01% 0,05% 0,02% 2,64% 6.652.826,06      1.469.425,28      8.122.251,33       -80,39% 388,66%
Escada 0,35% 0,14% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02% 0,00% 0,53% 1.666.286,47      41.525,54           1.707.812,02       -80,39% 10,05%
Garanhuns 0,62% 0,44% 0,09% 0,00% 0,06% 0,01% 0,02% 0,01% 1,15% 5.320.682,49      682.177,30         6.002.859,79       -80,39% 86,02%
Gravatá 0,18% 0,18% 0,08% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,02% 0,43% 2.113.973,68      389.745,25         2.503.718,93       -80,39% 197,79%
Iati 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,06% 362.601,98         102.492,58         465.094,55          -80,39% 0,00%
Lajedo 0,06% 0,00% 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,02% 0,00% 0,11% 2.731,28             186.602,42         189.333,70          -80,39% 0,00%
Pesqueira 0,14% 0,07% 0,06% 0,00% 0,03% 0,01% 0,02% 0,00% 0,26% 811.529,75         334.405,86         1.145.935,61       -80,39% 0,00%
Petrolândia 0,59% 0,27% 0,04% 0,00% 0,01% 0,02% 0,01% 0,00% 0,90% 3.266.570,85      158.278,06         3.424.848,92       -80,39% 21,34%
Rio Formoso 0,24% 0,18% 0,08% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,50% 2.143.115,84      120.295,96         2.263.411,80       -80,39% 25,54%
Salgueiro 0,13% 0,04% 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,21% 480.261,90         298.775,92         779.037,81          -80,39% 0,00%
Santa Cruz do Capibaribe 0,24% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,01% 0,28% 154.656,79         42.761,73           197.418,52          -80,39% 20766,58%
São José da Coroa Grande 0,01% 0,02% 0,04% 0,00% 0,00% 0,02% 0,01% 0,01% 0,07% 186.402,96         3.035,28             189.438,24          -80,39% 6,41%
Sirinhaém 0,22% 0,02% 0,08% 0,03% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,31% 184.587,23         191.451,57         376.038,80          -80,39% 0,00%
Tamandaré 0,04% 0,02% 0,11% 0,06% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,17% 214.507,82         100.117,25         314.625,07          -80,39% 0,00%

Variação % 
Resíduos 
Sólidos

Variação % 
Diferenças 
Positivas1% 100%

MUNICÍPIOS Diferenças 
Positivas (R$)

Resíduos 
Sólidos (R$)

Dif. 
Pos.+Res.Sol. 

(R$)75% 17% 8% 1% 2% 2% 2%

 
Legenda:  Os municípios em azul pertencem à RMR 
   Os municípios em amarelo são os que vêm recebendo o ICMS sócio-ambiental na parcela de resíduos sólidos 



 

 

 

 

 

 

13. CAPÍTULO 13 
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14. CAPÍTULO 14 

ANEXO E 

 

ANEXO E 
 
 
Planilhas de cálculo do dimensionamento das Unidades de Transbordo 

Triagem e Compostagem – UTTCs e Aterros Sanitários. 
 

 



 

  

AANNEEXXOO  55  ––  CCOONNTTEEÚÚDDOO  
  

AAnneexxoo  EE  ––  11  Projeção populacional na RMR – Período 2000 – 2007 
AAnneexxoo  EE  ––  22  Estimativa do Fluxo Mássico de Resíduos na RMR – Período 2007 – 2007 
AAnneexxoo  EE  ––  33  Revisão Vida útil do Aterro Norte (Cenário 1)  
AAnneexxoo  EE  ––  44  Revisão Vida útil do Aterro Sul (Cenário 1)  
AAnneexxoo  EE  ––  55  Custos de Implantação da ETTC-1 Igarassu  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  66  Custos de Operação da ETTC-1 Igarassu  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  77  Custos de Implantação da ETTC-2 Paulista  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  88  Custos de Operação da ETTC-2 Paulista  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  99  Custos de Implantação da ETTC-3 Araçoiaba  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1100  Custos de Operação da ETTC-3  Araçoiaba  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1111  Custos de Implantação da ETTC-4 São Lourenço  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1122  Custos de Operação da ETTC-4  São Lourenço  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1133  Custos de Implantação da ETTC-5  Moreno  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1144  Custos de Operação da ETTC-5  Moreno  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1155  Custos de Implantação da ETTC-6  Ipojuca  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1166  Custos de Operação da ETTC-6  Ipojuca  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1177  Custos de Implantação da ETTC-7  Jaboatão  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1188  Custos de Operação da ETTC-7  Jaboatão  (Cenário 1) 
AAnneexxoo  EE  ––  1199  Custos de Implantação do Aterro da CTR-1 Igarassu  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2200  Custos de Operação do Aterro da CTR-1 Igarassu  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2211  Custos de Implantação do Aterro da CTR-2 Paulista  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2222  Custos de Operação do Aterro da CTR-2 Paulista  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2233  Custos de Implantação do Aterro da CTR-3 Araçoiaba  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2244  Custos de Operação do Aterro da CTR-3  Araçoiaba  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2255  Custos de Implantação do Aterro da CTR-4 São Lourenço  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2266  Custos de Operação do Aterro da CTR-4  São Lourenço  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2277  Custos de Implantação do Aterro da CTR-5  Moreno  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2288  Custos de Operação do Aterro da CTR-5  Moreno  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  2299  Custos de Implantação do Aterro da CTR-6  Ipojuca  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  3300  Custos de Operação do Aterro da CTR-6  Ipojuca  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  3311  Custos de Implantação do Aterro da CTR-7  Jaboatão  (Cenário 2) 
AAnneexxoo  EE  ––  3322  Custos de Operação do Aterro da CTR-7  Jaboatão  (Cenário 2) 

  



Anexo EAnexo E--1. Projeção Populacional na RMR 1. Projeção Populacional na RMR –– Período 2000 Período 2000 -- 20272027

ETTC-3 ETTC-5 Total
ANO Igarassu Itapissuma Itamaracá Olinda Paulista A.e Lima Araçoiaba Camaragibe S.L.da Mata Moreno C.Sto. Agostinho Ipojuca Recife J. Guararapes Nº Habitantes
1980 52.468 11.896 8.256 282.203 118.698 47.058 8.881 66.992 77.149 34.943 104.157 39.456 1.203.899 330.414 2.386.470,00
1991 68.507 16.408 11.606 341.394 211.491 77.035 11.330 99.407 85.861 39.132 127.036 45.424 1.298.229 487.119 2.919.979,00
2000 82.277 20.116 15.858 367.902 262.237 89.039 15.108 128.702 90.402 49.205 152.977 59.281 1.422.905 581.556 3.337.565,00
2007 92.572 22.990 18.196 402.583 317.858 106.410 16.908 149.708 95.594 52.776 168.520 64.301 1.489.403 676.677 3.674.493,40
2008 94.061 23.400 18.573 406.908 325.081 108.531 17.216 152.788 96.261 53.477 170.948 65.276 1.500.266 689.295 3.722.082,72
2009 95.550 23.811 18.950 411.233 332.304 110.653 17.524 155.868 96.928 54.178 173.376 66.251 1.511.130 701.914 3.769.672,05
2010 97.040 24.222 19.328 415.558 339.527 112.775 17.832 158.949 97.596 54.879 175.803 67.226 1.521.993 714.533 3.817.261,37
2011 98.529 24.633 19.705 419.883 346.750 114.897 18.141 162.029 98.263 55.580 178.231 68.201 1.532.857 727.152 3.864.850,69
2012 100.018 25.044 20.082 424.208 353.973 117.019 18.449 165.110 98.931 56.281 180.659 69.175 1.543.720 739.771 3.912.440,02
2013 101.507 25.455 20.460 428.533 361.196 119.141 18.757 168.190 99.598 56.982 183.087 70.150 1.554.584 752.390 3.960.029,34
2014 102.997 25.866 20.837 432.858 368.419 121.263 19.065 171.271 100.265 57.683 185.515 71.125 1.565.447 765.008 4.007.618,67
2015 104.486 26.277 21.214 437.183 375.641 123.385 19.373 174.351 100.933 58.384 187.942 72.100 1.576.311 777.627 4.055.207,99
2016 105.975 26.688 21.592 441.508 382.864 125.507 19.681 177.431 101.600 59.085 190.370 73.075 1.587.174 790.246 4.102.797,31
2017 107.464 27.099 21.969 445.833 390.087 127.629 19.989 180.512 102.267 59.786 192.798 74.050 1.598.038 802.865 4.150.386,64
2018 108.954 27.510 22.346 450.158 397.310 129.751 20.297 183.592 102.935 60.486 195.226 75.025 1.608.901 815.484 4.197.975,96
2019 110.443 27.921 22.724 454.483 404.533 131.873 20.605 186.673 103.602 61.187 197.654 75.999 1.619.765 828.102 4.245.565,29
2020 111.932 28.332 23.101 458.808 411.756 133.995 20.914 189.753 104.270 61.888 200.082 76.974 1.630.629 840.721 4.293.154,61
2021 113.422 28.743 23.478 463.133 418.979 136.117 21.222 192.834 104.937 62.589 202.509 77.949 1.641.492 853.340 4.340.743,93
2022 114.911 29.154 23.856 467.458 426.202 138.239 21.530 195.914 105.604 63.290 204.937 78.924 1.652.356 865.959 4.388.333,26
2023 116.400 29.565 24.233 471.783 433.425 140.360 21.838 198.994 106.272 63.991 207.365 79.899 1.663.219 878.578 4.435.922,58
2024 117.889 29.976 24.610 476.108 440.648 142.482 22.146 202.075 106.939 64.692 209.793 80.874 1.674.083 891.197 4.483.511,91
2025 119.379 30.387 24.988 480.433 447.871 144.604 22.454 205.155 107.606 65.393 212.221 81.849 1.684.946 903.815 4.531.101,23
2026 120.868 30.798 25.365 484.758 455.094 146.726 22.762 208.236 108.274 66.094 214.648 82.823 1.695.810 916.434 4.578.690,55
2027 122.357 31.209 25.742 489.083 462.317 148.848 23.070 211.316 108.941 66.795 217.076 83.798 1.706.673 929.053 4.626.279,88

Taxa de 
crescimento 
anual

1,61% 1,79% 2,07% 1,07% 2,27% 1,99% 1,82% 2,06% 0,70% 1,33% 1,44% 1,52% 0,73% 1,86%

ETTC-6 ETTC-7ETTC-2ETTC-1 ETTC-4



Anexo EAnexo E--2. Estimativa do Fluxo Mássico de Resíduos na  RMR       2. Estimativa do Fluxo Mássico de Resíduos na  RMR       

Período 2007 Período 2007 -- 20272027

0,65 kg/habxdia
0,40 kg/habxdia
1,05 kg/habxdia

Produção per capita Domiciliar:
Produção per capita público:
Geralção per capita total:

ETTC-3 ETTC-5 Total
ANO Igarassu Itapissuma Itamaracá (*) Olinda Paulista A.e Lima Araçoiaba Camaragibe S.L.da Mata Moreno C.Sto. Agostinho Ipojuca (*) Recife J. Guararapes t/dia
2007 97,00 24,00 29,00 423,00 334,00 112,00 18,00 157,00 100,00 55,00 177,00 101,00 1.564,00 711,00 3.902,00
2008 99,00 25,00 29,00 427,00 341,00 114,00 18,00 160,00 101,00 56,00 179,00 103,00 1.575,00 724,00 3.951,00
2009 100,00 25,00 30,00 432,00 349,00 116,00 18,00 164,00 102,00 57,00 182,00 104,00 1.587,00 737,00 4.003,00
2010 102,00 25,00 30,00 436,00 357,00 118,00 19,00 167,00 102,00 58,00 185,00 106,00 1.598,00 750,00 4.053,00
2011 103,00 26,00 31,00 441,00 364,00 121,00 19,00 170,00 103,00 58,00 187,00 107,00 1.609,00 764,00 4.103,00
2012 105,00 26,00 32,00 445,00 372,00 123,00 19,00 173,00 104,00 59,00 190,00 109,00 1.621,00 777,00 4.155,00
2013 107,00 27,00 32,00 450,00 379,00 125,00 20,00 177,00 105,00 60,00 192,00 110,00 1.632,00 790,00 4.206,00
2014 108,00 27,00 33,00 455,00 387,00 127,00 20,00 180,00 105,00 61,00 195,00 112,00 1.644,00 803,00 4.257,00
2015 110,00 28,00 33,00 459,00 394,00 130,00 20,00 183,00 106,00 61,00 197,00 114,00 1.655,00 817,00 4.307,00
2016 111,00 28,00 34,00 464,00 402,00 132,00 21,00 186,00 107,00 62,00 200,00 115,00 1.667,00 830,00 4.359,00
2017 113,00 28,00 35,00 468,00 410,00 134,00 21,00 190,00 107,00 63,00 202,00 117,00 1.678,00 843,00 4.409,00
2018 114,00 29,00 35,00 473,00 417,00 136,00 21,00 193,00 108,00 64,00 205,00 118,00 1.689,00 856,00 4.458,00
2019 116,00 29,00 36,00 477,00 425,00 138,00 22,00 196,00 109,00 64,00 208,00 120,00 1.701,00 870,00 4.511,00
2020 118,00 30,00 36,00 482,00 432,00 141,00 22,00 199,00 109,00 65,00 210,00 121,00 1.712,00 883,00 4.560,00
2021 119,00 30,00 37,00 486,00 440,00 143,00 22,00 202,00 110,00 66,00 213,00 123,00 1.724,00 896,00 4.611,00
2022 121,00 31,00 38,00 491,00 448,00 145,00 23,00 206,00 111,00 66,00 215,00 124,00 1.735,00 909,00 4.663,00
2023 122,00 31,00 38,00 495,00 455,00 147,00 23,00 209,00 112,00 67,00 218,00 126,00 1.746,00 923,00 4.712,00
2024 124,00 31,00 39,00 500,00 463,00 150,00 23,00 212,00 112,00 68,00 220,00 127,00 1.758,00 936,00 4.763,00
2025 125,00 32,00 39,00 504,00 470,00 152,00 24,00 215,00 113,00 69,00 223,00 129,00 1.769,00 949,00 4.813,00
2026 127,00 32,00 40,00 509,00 478,00 154,00 24,00 219,00 114,00 69,00 225,00 130,00 1.781,00 962,00 4.864,00
2027 128,00 33,00 41,00 514,00 485,00 156,00 24,00 222,00 114,00 70,00 228,00 132,00 1.792,00 976,00 4.915,00

ETTC-1 ETTC-2 ETTC-4 ETTC-6 ETTC-7



Anexo EAnexo E--3. Revisão da vida útil do Aterro Sanitário Privado Norte3. Revisão da vida útil do Aterro Sanitário Privado Norte

FATORES DE REDUÇÃO

61,90%
38,10%

42,50%
39,00%
41,17%

0,85 t/m³

15,00%

Lixo Domiciliar:
Lixo Público:
Global:

γ aparente no Aterro

Lixo Domiciliar:
Lixo Público:

Proporção de Resíduos

Fatores de Redução

Densidade Aparente

% Material de cobertura
% de solo no Aterro

ANO Olinda Paulista A.e Lima Igarassu Itapissuma Itamaracá Araçoiaba Total        
t/dia

Total        
t/ano

Total        
m³/ano

Acumulado    
m³

Solo de 
Cobertura       

m³

Volume 
Requerido     

m³
2008 251,22 200,62 67,07 58,25 14,71 17,06 10,59 620,00 226.300,00 266.235,00 266.235,00 39.935,00 306.170,00
2009 254,16 205,33 68,25 58,83 14,71 17,65 10,59 630,00 229.950,00 270.529,00 536.764,00 80.515,00 617.279,00
2010 256,51 210,04 69,42 60,01 14,71 17,65 11,18 640,00 233.600,00 274.824,00 811.588,00 121.738,00 933.326,00
2011 259,46 214,15 71,19 60,60 15,30 18,24 11,18 650,00 237.250,00 279.118,00 1.090.706,00 163.606,00 1.254.312,00
2012 261,81 218,86 72,37 61,78 15,30 18,83 11,18 660,00 240.900,00 283.412,00 1.374.118,00 206.118,00 1.580.236,00
2013 264,75 222,98 73,54 62,95 15,89 18,83 11,77 671,00 244.915,00 288.135,00 1.662.253,00 249.338,00 1.911.591,00
2014 267,69 227,69 74,72 63,54 15,89 19,42 11,77 681,00 248.565,00 292.429,00 1.954.682,00 293.202,00 2.247.884,00
2015 270,05 231,80 76,48 64,72 16,47 19,42 11,77 691,00 252.215,00 296.724,00 2.251.406,00 337.711,00 2.589.117,00
2016 272,99 236,51 77,66 65,31 16,47 20,00 12,36 701,00 255.865,00 301.018,00 2.552.424,00 382.864,00 2.935.288,00
2017 275,34 241,22 78,84 66,48 16,47 20,59 12,36 711,00 259.515,00 305.312,00 2.857.736,00 428.660,00 3.286.396,00
2018 278,28 245,34 80,01 67,07 17,06 20,59 12,36 721,00 263.165,00 309.606,00 3.167.342,00 475.101,00 3.642.443,00
2019 280,64 250,04 81,19 68,25 17,06 21,18 12,94 731,00 266.815,00 313.900,00 3.481.242,00 522.186,00 4.003.428,00
2020 283,58 254,16 82,96 69,42 17,65 21,18 12,94 742,00 270.830,00 318.624,00 3.799.866,00 569.980,00 4.369.846,00
2021 285,93 258,87 84,13 70,01 17,65 21,77 12,94 751,00 274.115,00 322.488,00 4.122.354,00 618.353,00 4.740.707,00
2022 288,87 263,57 85,31 71,19 18,24 22,36 13,53 763,00 278.495,00 327.641,00 4.449.995,00 667.499,00 5.117.494,00
2023 291,23 267,69 86,49 71,78 18,24 22,36 13,53 771,00 281.415,00 331.076,00 4.781.071,00 717.161,00 5.498.232,00
2024 294,17 272,40 88,25 72,95 18,24 22,95 13,53 782,00 285.430,00 335.800,00 5.116.871,00 767.531,00 5.884.402,00
2025 296,52 276,52 89,43 73,54 18,83 22,95 14,12 792,00 289.080,00 340.094,00 5.456.965,00 818.545,00 6.275.510,00
2026 299,46 281,22 90,60 74,72 18,83 23,53 14,12 802,00 292.730,00 344.388,00 5.801.353,00 870.203,00 6.671.556,00
2027 302,40 285,34 91,78 75,31 19,42 24,12 14,12 812,00 296.380,00 348.682,00 6.150.035,00 922.505,00 7.072.540,00

OCUPAÇÃO DO ATERRORESÍDUOS ENCAMINNHADOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (t/dia)



Anexo EAnexo E--4. Revisão da vida útil do Aterro Sanitário Privado Sul4. Revisão da vida útil do Aterro Sanitário Privado Sul
FATORES DE REDUÇÃO

61,90%
38,10%

42,50%
39,00%
41,17%

29,75%
39,00%
33,27%

0,85 t/m³

15,00%

Densidade Aparente

% Material de cobertura
% de solo no Aterro

Lixo Domiciliar:
Lixo Público:

Proporção de Resíduos

Fatores de Redução
Lixo Domiciliar:
Lixo Público:
Global:

γ aparente no Aterro

Fatores de Redução só para Recife e 
Jaboatão

Lixo Domiciliar:
Lixo Público:
Global:

ANO Recife Jaboatão dos 
Guararapes

Moreno Camaragibe S.L.da Mata C.Sto. 
Agostinho

Ipojuca (*) Total        
t/dia

Total        
t/ano

Total        
m³/ano

Acumulado    
m³

Solo de 
Cobertura       

m³

Volume 
Requerido     

m³
2008 1.050,93 483,09 32,95 94,13 59,42 105,31 60,60 1.886,00 688.390,00 809.871,00 809.871,00 121.481,00 931.352,00
2009 1.058,94 491,77 33,54 96,49 60,01 107,08 61,19 1.909,00 696.785,00 819.747,00 1.629.618,00 244.443,00 1.874.061,00
2010 1.066,28 500,44 34,12 98,25 60,01 108,84 62,36 1.930,00 704.450,00 828.765,00 2.458.383,00 368.757,00 2.827.140,00
2011 1.073,62 509,78 34,12 100,02 60,60 110,02 62,95 1.951,00 712.115,00 837.782,00 3.296.165,00 494.425,00 3.790.590,00
2012 1.081,62 518,46 34,71 101,78 61,19 111,78 64,13 1.974,00 720.510,00 847.659,00 4.143.824,00 621.574,00 4.765.398,00
2013 1.088,96 527,13 35,30 104,14 61,78 112,96 64,72 1.995,00 728.175,00 856.676,00 5.000.500,00 750.075,00 5.750.575,00
2014 1.096,97 535,81 35,89 105,90 61,78 114,73 65,89 2.017,00 736.205,00 866.124,00 5.866.624,00 879.994,00 6.746.618,00
2015 1.104,31 545,15 35,89 107,67 62,36 115,90 67,07 2.038,00 743.870,00 875.141,00 6.741.765,00 1.011.265,00 7.753.030,00
2016 1.112,32 553,82 36,48 109,43 62,95 117,67 67,66 2.060,00 751.900,00 884.588,00 7.626.353,00 1.143.953,00 8.770.306,00
2017 1.119,66 562,50 37,07 111,78 62,95 118,84 68,84 2.082,00 759.930,00 894.035,00 8.520.388,00 1.278.058,00 9.798.446,00
2018 1.127,00 571,17 37,65 113,55 63,54 120,61 69,42 2.103,00 767.595,00 903.053,00 9.423.441,00 1.413.516,00 10.836.957,00
2019 1.135,01 580,51 37,65 115,31 64,13 122,37 70,60 2.126,00 775.990,00 912.929,00 10.336.370,00 1.550.456,00 11.886.826,00
2020 1.142,34 589,19 38,24 117,08 64,13 123,55 71,19 2.146,00 783.290,00 921.518,00 11.257.888,00 1.688.683,00 12.946.571,00
2021 1.150,35 597,86 38,83 118,84 64,72 125,32 72,37 2.168,00 791.320,00 930.965,00 12.188.853,00 1.828.328,00 14.017.181,00
2022 1.157,69 606,54 38,83 121,20 65,31 126,49 72,95 2.189,00 798.985,00 939.982,00 13.128.835,00 1.969.325,00 15.098.160,00
2023 1.165,03 615,88 39,42 122,96 65,89 128,26 74,13 2.212,00 807.380,00 949.859,00 14.078.694,00 2.111.804,00 16.190.498,00
2024 1.173,04 624,55 40,01 124,73 65,89 129,43 74,72 2.232,00 814.680,00 958.447,00 15.037.141,00 2.255.571,00 17.292.712,00
2025 1.180,38 633,23 40,60 126,49 66,48 131,20 75,90 2.254,00 822.710,00 967.894,00 16.005.035,00 2.400.755,00 18.405.790,00
2026 1.188,39 641,90 40,60 128,85 67,07 132,38 76,48 2.276,00 830.740,00 977.341,00 16.982.376,00 2.547.356,00 19.529.732,00
2027 1.195,73 651,24 41,18 130,61 67,07 134,14 77,66 2.298,00 838.770,00 986.788,00 17.969.164,00 2.695.375,00 20.664.539,00

OCUPAÇÃO DO ATERRORESÍDUOS ENCAMINNHADOS PARA O ATERRO SANITÁRIO (t/dia)



 

AAnneexxoo  EE--55..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  ddaa  EETTTTCC--11  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ADEQUAÇÃO DA ÁREA

1.1 Geometrização, regularização e compactação da área a ser ocupada com a unidade de 
transbordo, triagem e compostagem m² 10.959,00 2,00                 21.918,00                 

65.754,00                 1.2 Fornecimento e compactação de material de jazida para adequação do terreno. Inclui 
exploração, carga, transporte,  espalhamento, homogeneização e compactação.  m3 5.479,50 12,00               

1.3
Fornecimento e Implantação de um sistema de iluminação de pontos estratégicos do local 
composto por postes de 12m de altura com luminarias de vapor de sódio ou mercurio. 
Inclui rede elétrica e conexão na rede principal.

Vb 1,00 30.000,00        

1.4
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de concreto 
de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com argamassa 
traço 1: 3.

ml 371,00 20,00               

1.5

Portão de acesso em duas folhas de abrir com 2.5m cada em tela de arame galvanizado
numero 10, com malha de 4 polegadas, fixado em tubo de ferro galvanizado de uma
polegada e meia no perímetro e em uma das diagonais principais, inclusive pilares de
concre

m2 9,00 200,00             

1.6
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma dupla 
fileira de Sabiá a cada 1m e eucalipto a cada 2m. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 742,00 7,00                 

1.7 Construção do sistema de drenagem superficial, e outras redes de serviços Vb 1,00 26.716,00      

Sub-total item 1 158.802,00         

2 INFRA-ESTRUTURA FÍSIC

30.000,00                 

7.420,00                   

1.800,00                   

5.194,00                   

26.716,00                 

A
2.1 GALPÃO DE TRIAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m e dois níveis, 
inclui cobertura em telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 216,00 150,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 21,60 250,00           
2.1.4 Fechamento do galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 330,00 30,00              
2.1.5

32.400,00                 

5.400,00                   
9.900,00                   

Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 7.155,00        

2.2 GALPÃO DE ESTOCAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m , inclui cobertura 
em telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 336,00 120,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 33,60 250,00             
2.1.4 Fechamento do galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 380,00 30,00               
2.1.5 Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 9.018,00          

2.3 GALPÃO DE SERVIÇOS

2.3.1
Construção de um galpão de serviçom com divisorias internas para  almoxarifado,  
sanitário / vestiário masculino, 1 sanitário / vestiário feminino, 1 cozinha, 1 depósito, 1 
corredor, 1 ambulatório e refeitorio.

m² 252,00 300,00             

2.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS
2.4.1 Construção de estrutura de concreto armado para transbordo de lixo Fck > 25Mpa m² 64,80 500,00           
2.4.2 Coberta metálica em telha de fibrocimento de 5mm m² 54,00 100,00           
2.4.3 Sistema hidraúlico de comporta inferior para abertura do transbordo Und 1,00 30.000,00      

2.5 DIQUE DE LAVAGEM DE VEÍCULO E MANUTEN

7.155,00                   

40.320,00                 

8.400,00                   
11.400,00                 
9.018,00                   

75.600,00                 

32.400,00                 
5.400,00                   

30.000,00                 

ÇÃO

2.5.1 Construção de dique de lavegem e de manutenção de veículos em estrutura metálico m² 50,00 110,00             

2.6 BLOCO ADMINISTRATIVO

2.6.1 Construção de um bloco administrativo de 50m², para administração e pessagem. 
Estrutura convencional de alvenaria e concreto Vb 50,00 350,00             

2.6.2 Implantação de balança de pessagem com toda a infra-estrutura requerida para controle 
elétronico do sistema e conferência on-line de todas as prefeituras envolvidas Vb 1,00 60.000,00        

2.7 PAISAGISMO
2.7.1 Execução de obras de paisagismo e recuperação de infra-estrutura no local Vb 1,00 20.000,00      

Sub-total item 2 370.393,00         

3 PATIOS E ACESSOS

3.1.1

5.500,00                   

17.500,00                 

60.000,00                 

20.000,00                 

Adequação de Pátio de compostagem incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento 
do pátio com uma base de solo-cimento de 15cm de espessura  m² 6.010,00 15,00               

3.1.2
Adequação de Pátio de resíduos públicos incluindo melhoramento do sub-leito e 
revestimento do pátio em concreto magro 1:4:8 formando retícula de 2x2 de 10cm de 
espessura. 

m² 492,00 30,00               

3.1.3 Adequação de um sistema viario interno com largura de vias de 9,0m em paralelepipedo 
de granito, incluindo melhoramento do sub-leito, base de brita e pó de pedra.   m² 547,95 50,00               

3.1.4 construção de rampa para descarrego de resíduos, em aterro compactado e 
pavimentação em concreto de 0,15m de espessura. m² 120,00 160,00             

3.1.4 construção de fosso de descarrego de resíduos, em aterro compactado, piso em concreto 
de 0,15m de espessura e coberta metálica com telha ondulada de alumínio. m² 54,00 230,00             

Sub-total item 3 163.927,50         

4 EQUIPAMENTOS DA USIN

90.150,00                 

14.760,00                 

27.397,50                 

19.200,00                 

12.420,00                 

A
4.1 Acquisição e instalação de Esteiras Eletricas para triagem de resíduos ml 22,00 5.500,00        
4.2

121.000,00               
Acquisição de prensas hidraúlicas para densificação de resíduos sólidos recicláveis Und 1,00 25.000,00      

4.3 Equipamentos menores para apoio da triagem Vb 1,00 4.380,00        

Sub-total item 4 150.380,00         

5 PROJETO E LICENCIAMENTO
5.1 Elaboração do Projeto Executivo da Unidade Vb 1,00 40.000,00        
5.2 Elaboração de EIA/RIMA e PBA's Vb 1,00 80.000,00      
5.3 Custo de licenças Vb 1,00 40.000,00      

Sub-total item 5 160.000,00         

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI R$ 1.003.503,00      

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO DE TRANSBORDO- ETTC-1 (Igarassu)

25.000,00                 
4.380,00                   

40.000,00                 
80.000,00                 
40.000,00                 

 



 

AAnneexxoo  EE--66..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  ddaa  EETTTTCC--11  

  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ORGANOGRAMA

1.1 Custos Diretos
1.1 Gerente da Unidade mês 1,00 2.500,00          2.500,00                    

690,00                       
700,00                       
800,00                       

1.300,00                    
-                             

2.800,00                    
2.250,00                    

4.680,00                    

9.052,80                    

6.787,00                    

5.414,00                    

2.440,00                    

500,00                       

2.000,00                    

2.000,00                    

1.000,00                    

500,00                       

1.852,00                    

2.256,00                    

1.2 Assessor da área social para interrelação com cooperativas mês 0,30 2.300,00          
1.3 Secretaria mês 1,00 700,00             
1.4 Balanceiro mês 1,00 800,00             
1.5 Supervisor Técnico mês 1,00 1.300,00          
1.6 Encarregado da frente de descarrego mês 1,00
1.7 Vigias mês 4,00 700,00             
1.8 Auxiliares Gerais mês 5,00 450,00             

1.9 Apoio as atividades de triagem. Fornecimento de uma cesta básicas por mês, 
fardamento e EPI's und 36,00 130,00             

1.2 Encargos Sociais
1.1 Encargos Sociais da mão de obra % 82,00% 11.040,00        

Sub-total item 1 24.772,80           

2 MAQUINARIA

2.3 Trator Bobcat para apoiar a operação de descarrego. Inclui manutenção, 
operador e óleo Diesel mês 1,00 6.787,00          

2.4 Caçamba basculante de 8m³. Inclui manutenção, operador e óleo Diesel mês 0,50 10.828,00        

2.5 Veículo de passeio para apoio administrativo. Inclui manutenção e 
combustível mês 1,00 2.440,00          

Sub-total item 2 14.641,00           

3 ADMINISTRAÇÃO E OUTROS CUSTOS
3.1 Custos Administrativos

3.1.1 Pagamento de Impostos mês 1,00 500,00             

3.1.2 Consumo de energia eletrica mês 1,00 2.000,00          

3.1.3 Taxas de água e esgoto da Concessionária mês 1,00 2.000,00          

3.1.4 Utilização de sistemas de comunicação ( telefonia, internet, etc ) mês 1,00 1.000,00          

3.1.5 Papelaria, impressão, material de escritorio, produtos de limpeza mês 1,00 500,00             

3.2 Custos de Manutenção

3.2.1 Manutenção da infra-estrutura instalada, cortina arbórea, pavimentos, 
drenagem, etc (% do valor das obras) Vb 1,00 1.852,00          

3.2.2 Manutenção do sistema de Esteiras e de Transbordo (% do valor das 
máquinas) Vb 1,00 2.256,00          

Sub-total item 3 10.108,00           

CUSTOS DIRETOS DA OPERAÇÃO R$ 49.522,00           

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OPERAÇÃO MENSAL DA ETTC - 1  IGARASSU

 
 

 

 

 



  AAnneexxoo  EE--77..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  ddaa  EETTTTCC--22  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ADEQUAÇÃO DA ÁREA

1.1 Geometrização, regularização e compactação da área a ser ocupada com a unidade de 
transbordo, triagem e compostagem m² 35.000,00 2,00                 70.000,00                 

504.000,00               1.2
Fornecimento e compactação de material de jazida para cobertura dos setores 
remediados do local e conformação do terreno em platôs. Inclui exploração, carga, 
transporte,  espalhamento, homogeneização e compactação.  

m3 42.000,00 12,00               

1.3
Fornecimento e Implantação de um sistema de iluminação de pontos estratégicos do local 
composto por postes de 12m de altura com luminarias de vapor de sódio ou mercurio. 
Inclui rede elétrica e conexão na rede principal.

Vb 1,00 50.000,00        

1.4
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de concreto 
de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com argamassa 
traço 1: 3.

ml 904,00 20,00               

1.5

Portão de acesso em duas folhas de abrir com 2.5m cada em tela de arame galvanizado
numero 10, com malha de 4 polegadas, fixado em tubo de ferro galvanizado de uma
polegada e meia no perímetro e em uma das diagonais principais, inclusive pilares de
concre

m2 9,00 200,00             

1.6
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma dupla 
fileira de Sabiá a cada 1m e eucalipto a cada 2m. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 1.808,00 7,00                 

1.7 Construção do sistema de drenagem superficial, e outras redes de serviços Vb 1,00 81.336,00      

Sub-total item 1 737.872,00         

2 INFRA-ESTRUTURA FÍSIC

50.000,00                 

18.080,00                 

1.800,00                   

12.656,00                 

81.336,00                 

A
2.1 GALPÃO DE TRIAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 8,0m e dois níveis, 
inclui cobertura em telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 520,00 150,00             

2.1.2 Estrutura métálica para adequação das esteiras e sistema de triagem no Galpão m² 520,00 80,00              
2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 52,00 250,00            
2.1.4 Fechamento do 

78.000,00                 

41.600,00                 
13.000,00                 

galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 848,00 30,00              
2.1.5 Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 23.706,00      

2.2 GALPÃO DE ESTOCAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 6,50m , inclui cobertura 
em telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 920,00 120,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 92,00 250,00             
2.1.4 Fechamento do galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 819,00 30,00               
2.1.5 Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 23.696,00        

2.3 GALPÃO DE SERVIÇOS

2.3.1
Construção de um galpão de serviçom com divisorias internas para  almoxarifado,  
sanitário / vestiário masculino, 1 sanitário / vestiário feminino, 1 cozinha, 1 depósito, 1 
corredor, 1 ambulatório e refeitorio.

m² 420,00 350,00             

2.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS
2.4.1 Construção de estrutura de concreto armado para transbordo de lixo Fck > 25Mpa m² 124,80 500,00            
2.4.2 Coberta metálica em telha de fibrocimento de 5mm m² 104,00 100,00            
2.4.3 Sistema hidraúlico de comporta inferior para abertura do transbordo Und 1,00 60.000,00      

2.5 DIQUE DE LAVAGEM DE VEÍCULO E MANUTEN

25.440,00                 
23.706,00                 

110.400,00               

23.000,00                 
24.570,00                 
23.696,00                 

147.000,00               

62.400,00                 
10.400,00                 
60.000,00                 

ÇÃO

2.5.1 Construção de dique de lavegem e de manutenção de veículos em estrutura metálico m² 200,00 110,00             

2.6 BLOCO ADMINISTRATIVO

2.6.1 Construção de um bloco administrativo de 50m², para administração e pessagem. 
Estrutura convencional de alvenaria e concreto Vb 50,00 350,00             

2.6.2 Adequação da balança de pessagem com toda a infra-estrutura requerida para controle 
elétronico do sistema e conferência on-line de todas as prefeituras envolvidas Vb 1,00 40.000,00        

2.7 PAISAGISMO
2.7.1 Execução de obras de paisa

22.000,00                 

17.500,00                 

40.000,00                 

gismo e recuperação de infra-estrutura no local Vb 1,00 100.000,00    

Sub-total item 2 822.712,00         

3 PATIOS E ACESSOS

3.1.1 Adequação de Pátio de compostagem incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento 
do pátio com uma base de solo-cimento de 15cm de espessura  m² 34.669,00 15,00               

3.1.2
Adequação de Pátio de resíduos públicos incluindo melhoramento do sub-leito e 
revestimento do pátio em concreto magro 1:4:8 formando retícula de 2x2 de 10cm de 
espessura. 

m² 2.800,00 30,00               

3.1.3 Adequação de um sistema viario interno com largura de vias de 9,0m em paralelepipedo 
de granito, incluindo melhoramento do sub-leito, base de brita e pó de pedra.   m² 1.750,00 50,00               

3.1.4 construção de rampa para descarrego de resíduos, em aterro compactado e 
pavimentação em concreto de 0,15m de espessura. m² 427,00 160,00             

3.1.4 construção de fosso de descarrego de resíduos, em aterro compactado, piso em concreto 
de 0,15m de espessura e coberta metálica com telha ondulada de alumínio. m² 192,00 230,00             

Sub-total item 3 804.015,00         

4 EQUIPAMENTOS DA USIN

100.000,00               

520.035,00               

84.000,00                 

87.500,00                 

68.320,00                 

44.160,00                 

A
4.1 Acquisição e instalação de Esteiras Eletricas para triagem de resíduos ml 70,00 5.500,00        
4.2 Acquisição de prensas hidraúlicas para densificação de resíduos sólidos recicláveis Und 2,00 25.000,00      
4.3 Equipamentos menores para apoio da triagem Vb 1,00 13.050,00      

Sub-total item 4 448.050,00         

5 PROJETO E LICENCIAMENTO
5.1 Elaboração do Pro

385.000,00               
50.000,00                 
13.050,00                 

jeto Executivo da Unidade Vb 1,00 50.000,00      
5.2 Elaboração de EIA/RIMA e PBA's Vb 1,00 100.000,00    
5.3 Custo de licenças Vb 1,00 50.000,00      

Sub-total item 5 200.000,00         

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI R$ 3.012.649,00      

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO DA ETTC - 2  (PAULISTA)

50.000,00                 
100.000,00               
50.000,00                 

  

 



 

AAnneexxoo  EE--88..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  ddaa  EETTTTCC--22  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ORGANOGRAMA

1.1 Custos Diretos
1.1 Gerente da Unidade mês 1,00 2.500,00          2.500,00                    

3.450,00                    
700,00                       
700,00                       

2.400,00                    
1.300,00                    
2.400,00                    

800,00                       
4.200,00                    
3.600,00                    

31.200,00                  

18.081,00                  

14.095,00                  

11.528,00                  

15.030,00                  

12.495,00                  

2.440,00                    

1.000,00                    

8.000,00                    

5.000,00                    

1.000,00                    

1.000,00                    

4.114,00                    

4.481,00                    

1.2 Assessor da área social para interrelação com cooperativas mês 1,50 2.300,00          
1.3 Auxiliar Administrativo mês 1,00 700,00             
1.4 Secretaria mês 1,00 700,00             
1.5 Balanceiro mês 3,00 800,00             
1.6 Supervisor Técnico mês 1,00 1.300,00          
1.7 Encarregado da frente de descarrego mês 3,00 800,00             
1.8 Encarregado do ponto de transbordo mês 1,00 800,00             
1.9 Vigias mês 6,00 700,00             

1.10 Auxiliares Gerais mês 8,00 450,00             

1.11 Apoio as atividades de triagem. Fornecimento de uma cesta básicas 
por mês, fardamento e EPI's und 240,00 130,00             

1.2 Encargos Sociais
1.1 Encargos Sociais da mão de obra % 82,00% 22.050,00        

Sub-total item 1 71.331,00           

2 MAQUINARIA

2.1 Pá carregadeira sobre pneus com capacidade de carga de 1,7m³. Inclui 
manutenção, operador e óleo Diesel mês 1,00 14.095,00        

2.2 Trator para reviramento de leiras de compostagem. Inclui manutenção, 
operador e óleo Diesel mês 1,00 11.528,00        

2.3 Trator Bobcat para apoiar a operação de descarrego. Inclui 
manutenção, operador e óleo Diesel mês 2,00 7.515,00          

2.4 Caçamba basculante de 8m³. Inclui manutenção, operador e óleo 
Diesel mês 1,00 12.495,00        

2.5 Veículo de passeio para apoio administrativo. Inclui manutenção e 
combustível mês 1,00 2.440,00          

Sub-total item 2 55.588,00           

3 ADMINISTRAÇÃO E OUTROS CUSTOS
3.1 Custos Administrativos

3.1.1 Pagamento de Impostos mês 1,00 1.000,00          

3.1.2 Consumo de energia eletrica mês 1,00 8.000,00          

3.1.3 Taxas de água e esgoto da Concessionária mês 1,00 5.000,00          

3.1.4 Utilização de sistemas de comunicação ( telefonia, internet, etc ) mês 1,00 1.000,00          

3.1.5 Papelaria, impressão, material de escritorio, produtos de limpeza mês 1,00 1.000,00          

3.2 Custos de Manutenção

3.2.1 Manutenção da infra-estrutura instalada, cortina arbórea, pavimentos, 
drenagem, etc (% do valor das obras) Vb 1,00 4.114,00          

3.2.2 Manutenção do sistema de Esteiras e de Transbordo (% do valor das 
máquinas) Vb 1,00 4.481,00          

Sub-total item 3 24.595,00           

CUSTOS DIRETOS DA OPERAÇÃO R$ 151.514,00         

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OPERAÇÃO MENSAL DA ESTAÇÃO ETTC-2 (PAULISTA)

 



 

AAnneexxoo  EE--99..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  ddaa  EETTTTCC--33  

  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ADEQUAÇÃO DA ÁREA

1.1 Geometrização, regularização e compactação da área a ser ocupada com a unidade de transbordo, 
triagem e compostagem m² 1.479,00 2,00                 2.958,00                   

1.2 Fornecimento e compactação de material de jazida para adequação do terreno. Inclui exploração, 
carga, transporte,  espalhamento, homogeneização e compactação.  m3 444,00 12,00               

1.3
Fornecimento e Implantação de um sistema de iluminação de pontos estratégicos do local

5.328,00                   

 composto 
por postes de 12m de altura com luminarias de vapor de sódio ou mercurio. Inclui rede elétrica e 
conexão na rede principal.

Vb 1,00 20.000,00        

1.4 Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de concreto de 2.2m de 
altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com ar

20.000,00                 

gamassa traço 1: 3. ml 136,00 20,00               

1.5
Portão de acesso em duas folhas de abrir com 2.5m cada em tela de arame galvanizado numero 10,
com malha de 4 polegadas, fixado em tubo de ferro galvanizado de uma polegada e meia no perímetro
e em uma das dia

2.720,00                   

gonais principais, inclusive pilares de concre
m2 9,00 200,00             

1.6
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma dupla fileira de Sabiá 
a cada 1m e eucalipto a cada 2m. Inclui adequação do terreno, plantio, manutenção e mudas de 
reposição.

muda 272,00 7,00                 

1.7 Construção do sistema de drena

1.800,00                   

1.904,00                   

gem superficial, e outras redes de serviços Vb 1,00 7.640,00          

Sub-total item 1 42.350,00           

2 INFRA-ESTRUTURA FÍSIC

7.640,00                   

A
2.1 GALPÃO DE TRIAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m e dois níveis, inclui cobertura 
em telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 54,00 150,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 5,40 250,00             
2.1.4 Fechamento do galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 150,00 30,00               
2.1.5

8.100,00                   

1.350,00                   
4.500,00                   

Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 2.093,00          

2.2 GALPÃO DE ESTOCAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m , inclui cobertura em telha de 
fibro-cimento de 5mm de espessura m² 84,00 120,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 8,40 250,00             
2.1.4 Fechamento do 

2.093,00                   

10.080,00                 

2.100,00                   
galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 200,00 30,00               

2.1.5
6.000,00                   

Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 2.727,00          

2.3 GALPÃO DE SERVI

2.727,00                   

ÇOS

2.3.1 Construção de um galpão de serviço com divisorias internas para  almoxarifado,  sanitário / vestiário 
masculino, 1 sanitário / vestiário feminino, 1 cozinha, 1 depósito, 1 corredor, 1 ambulatório e refeitorio. m² 42,00 300,00             

2.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS
2.4.1 Construção de estrutura de concreto armado para transbordo de lixo Fck > 25Mpa m² 54,00 500,00             
2.4.2 Coberta metálica em telha de fibrocimento de 5mm m² 54,00 100,00             
2.4.3 Sistema hidraúlico de comporta inferior para abertura do transbordo Und 0,00 20.000,00        

2.5 DIQUE DE LAVAGEM DE VEÍCULO E MANUTEN

12.600,00                 

27.000,00                 
5.400,00                   

-                            

ÇÃO
2.5.1 Construção de dique de lavegem e de manutenção de veículos em estrutura metálico m² 0,00 110,00             

2.6 BLOCO ADMINISTRATIVO

2.6.1 Construção de um bloco administrativo de 30m², para administração e pessagem. Estrutura 
convencional de alvenaria e concreto Vb 30,00 350,00             

2.6.2 Implantação de balança de pessagem com toda a infra-estrutura requerida para controle elétronico do 
sistema e conferência on-line de todas as prefeituras envolvidas Vb 0,00 60.000,00        

2.7 PAISAGISMO
2.7.1 Execução de obras de paisa

-                           

10.500,00                 

-                            

gismo e recuperação de infra-estrutura no local Vb 1,00 10.000,00        

Sub-total item 2 102.450,00         

3 PATIOS E ACESSOS

3.1.1 Adequação de Pátio de compostagem incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio 
com uma base de solo-cimento de 15cm de espessura  m² 748,00 15,00               

3.1.2 Adequação de Pátio de resíduos públicos incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio 
em concreto ma

10.000,00                 

11.220,00                 

gro 1:4:8 formando retícula de 2x2 de 10cm de espessura. m² 58,00 30,00               

3.1.3 Adequação de um sistema viario interno com largura de vias de 9,0m em paralelepipedo de granito, 
incluindo melhoramento do sub-leito, base de brita e pó de pedra.   m² 74,00 50,00               

3.1.4 construção de rampa para descarrego de resíduos, em aterro compactado e pavimentação em 
concreto de 0,15m de espessura. m² 120,00 160,00             

3.1.4 construção de fosso de descarrego de resíduos, em aterro compactado, piso em concreto de 0,15m de 
espessura e coberta metálica com telha ondulada de alumínio. m² 63,00 230,00             

Sub-total item 3 50.350,00           

4 EQUIPAMENTOS DA USIN

1.740,00                   

3.700,00                   

19.200,00                 

14.490,00                 

A
4.1 Acquisição e instalação de Esteiras Eletricas para triagem de resíduos ml 0,00 5.500,00          
4.2

-                           
Acquisição de prensas hidraúlicas para densificação de resíduos sólidos recicláveis Und 1,00 25.000,00        

4.3 Equipamentos menores para apoio da triagem Vb 1,00 750,00             

Sub-total item 4 25.750,00           

5 PROJETO E LICENCIAMENTO
5.1 Elaboração do Projeto Executivo da Unidade Vb 1,00 30.000,00        
5.2 Elaboração de PC

25.000,00                 
750,00                      

30.000,00                 
A Vb 1,00 15.000,00        

5.3 Custo de licenças Vb 1,00 20.000,00        

Sub-total item 5 65.000,00           

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI R$ 285.900,00         

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO ETTC-3 (ARAÇOIABA)

15.000,00                 
20.000,00                 



  AAnneexxoo  EE--1100..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  ddaa  EETTTTCC--33 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ORGANOGRAMA

1.1 Custos Diretos
1.5 Encarregado mês 1,00 800,00             800,00                       

1.400,00                    
2.250,00                    

3.649,00                    

-                             

-                             

1.037,50                    

500,00                       

500,00                       

500,00                       

200,00                       

200,00                       

256,00                       

1.8 Vigias mês 2,00 700,00             
1.9 Mão de obra para triagem, compostagem e serviços gerais mês 5,00 450,00             
1.2 Encargos Sociais
1.1 Encargos Sociais da mão de obra % 82,00% 4.450,00          

Sub-total item 1 8.099,00             

2 MAQUINARIA

2.3 Trator Bobcat para apoiar a operação de descarrego. Inclui manutenção, 
operador e óleo Diesel mês 0,00 6.540,00          

2.4 Caçamba basculante de 8m³. Inclui manutenção, operador e óleo Diesel mês 0,00 9.640,00          

2.5 Veículo de passeio para apoio administrativo. Inclui manutenção e 
combustível mês 0,50 2.075,00          

Sub-total item 2 1.037,50             

3 ADMINISTRAÇÃO E OUTROS CUSTOS
3.1 Custos Administrativos

3.1.1 Pagamento de Impostos mês 1,00 500,00             

3.1.2 Consumo de energia eletrica mês 1,00 500,00             

3.1.3 Taxas de água e esgoto da Concessionária mês 1,00 500,00             

3.1.4 Utilização de sistemas de comunicação ( telefonia, internet, etc ) mês 1,00 200,00             

3.1.5 Papelaria, impressão, material de escritorio, produtos de limpeza mês 1,00 200,00             

3.2 Custos de Manutenção

3.2.1 Manutenção da infra-estrutura instalada, cortina arbórea, pavimentos, 
drenagem, etc (% do valor das obras) Vb 1,00 256,00             

3.2.2 Manutenção do sistema de Esteiras e de Transbordo (% do valor das 
máquinas) Vb 1,00 129,00             

Sub-total item 3 2.285,00             

CUSTOS DIRETOS DA OPERAÇÃO R$ 11.422,00           

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OPERAÇÃO MENSAL DA ESTAÇÃO ETTC-3 (ARAÇOIABA)

129,00                       

 



 

AAnneexxoo  EE--1111..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  ddaa  EETTTTCC--44 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ADEQUAÇÃO DA ÁREA

1.1 Geometrização, regularização e compactação da área a ser ocupada com a unidade de transbordo, 
triagem e compostagem m² 18.660,00 2,00                 37.320,00                 

111.960,00               1.2 Fornecimento e compactação de material de jazida para adequação do terreno. Inclui exploração, carga, 
transporte,  espalhamento, homogeneização e compactação.  m3 9.330,00 12,00               

1.3
Fornecimento e Implantação de um sistema de iluminação de pontos estratégicos do local composto por 
postes de 12m de altura com luminarias de vapor de sódio ou mercurio. Inclui rede elétrica e conexão na 
rede principal.

Vb 1,00 50.000,00        

1.4 Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de concreto de 2.2m de 
altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com argamassa traço 1: 3. ml 484,00 20,00               

1.5
Portão de acesso em duas folhas de abrir com 2.5m cada em tela de arame galvanizado numero 10, com
malha de 4 polegadas, fixado em tubo de ferro galvanizado de uma polegada e meia no perímetro e em
uma das diagonais principais, inclusive pilares de concre

m2 9,00 200,00             

1.6 Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma dupla fileira de Sabiá a 
cada 1m e eucalipto a cada 2m. Inclui adequação do terreno, plantio, manutenção e mudas de reposição. muda 968,00 7,00                 

1.7 Construção do sistema de drenagem superficial, e outras redes de serviços Vb 1,00 38.470,00        

Sub-total item 1 256.006,00         

2 INFRA-ESTRUTURA FÍSIC

50.000,00                 

9.680,00                   

1.800,00                   

6.776,00                   

38.470,00                 

A
2.1 GALPÃO DE TRIAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m e dois níveis, inclui cobertura em 
telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 342,00 150,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 34,20 250,00             
2.1.4 Fechamento do galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 470,00 30,00               
2.1.5 Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 11.093,00        

2.2 GALPÃO DE ESTOCAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m , inclui cobertura em telha de fibro-
cimento de 5mm de espessura m² 532,00 120,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 53,20 250,00             
2.1.4 Fechamento do galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 520,00 30,00               
2.1.5 Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 13.911,00        

2.3 GALPÃO DE SERVI

51.300,00                 

8.550,00                   
14.100,00                 
11.093,00                 

63.840,00                 

13.300,00                 
15.600,00                 
13.911,00                 

ÇOS

2.3.1 Construção de um galpão de serviço com divisorias internas para  almoxarifado,  sanitário / vestiário 
masculino, 1 sanitário / vestiário feminino, 1 cozinha, 1 depósito, 1 corredor, 1 ambulatório e refeitorio. m² 420,00 300,00             

2.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS
2.4.1 Construção de estrutura de concreto armado para transbordo de lixo Fck > 25Mpa m² 64,80 500,00             
2.4.2 Coberta metálica em telha de fibrocimento de 5mm m² 54,00 100,00             
2.4.3 Sistema hidraúlico de comporta inferior para abertura do transbordo Und 1,00 40.000,00        

2.5 DIQUE DE LAVAGEM DE VEÍCULO E MANUTEN

126.000,00               

32.400,00                 
5.400,00                   

40.000,00                 

ÇÃO
2.5.1 Construção de dique de lavegem e de manutenção de veículos em estrutura metálico m² 150,00 110,00             

2.6 BLOCO ADMINISTRATIVO

2.6.1 Construção de um bloco administrativo de 50m², para administração e pessagem. Estrutura convencional 
de alvenaria e concreto Vb 50,00 350,00             

2.6.2 Implantação de balança de pessagem com toda a infra-estrutura requerida para controle elétronico do 
sistema e conferência on-line de todas as prefeituras envolvidas Vb 1,00 60.000,00        

2.7 PAISAGISMO
2.7.1 Execução de obras de paisagismo e recuperação de infra-estrutura no local Vb 1,00 20.000,00        

Sub-total item 2 509.494,00         

3 PATIOS E ACESSOS

3.1.1 Adequação de Pátio de compostagem incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio com 
uma base de solo-cimento de 15cm de espessura  m² 10.321,00 15,00               

3.1.2 Adequação de Pátio de resíduos públicos incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio em 
concreto magro 1:4:8 formando retícula de 2x2 de 10cm de espessura. m² 825,00 30,00               

3.1.3 Adequação de um sistema viario interno com largura de vias de 9,0m em paralelepipedo de granito, 
incluindo melhoramento do sub-leito, base de brita e pó de pedra.   m² 933,00 50,00               

3.1.4 construção de rampa para descarrego de resíduos, em aterro compactado e pavimentação em concreto 
de 0,15m de espessura. m² 120,00 160,00             

3.1.4 construção de fosso de descarrego de resíduos, em aterro compactado, piso em concreto de 0,15m de 
espessura e coberta metálica com telha ondulada de alumínio. m² 63,00 230,00             

Sub-total item 3 259.905,00         

4 EQUIPAMENTOS DA USIN

16.500,00                 

17.500,00                 

60.000,00                 

20.000,00                 

154.815,00               

24.750,00                 

46.650,00                 

19.200,00                 

14.490,00                 

A
4.1 Acquisição e instalação de Esteiras Eletricas para triagem de resíduos ml 36,00 5.500,00          
4.2 Acquisição de prensas hidraúlicas para densificação de resíduos sólidos recicláveis Und 1,00 25.000,00        
4.3 Equipamentos menores para apoio da triagem Vb 1,00 6.690,00          

Sub-total item 4 229.690,00         

5 PROJETO E LICENCIAMENTO
5.1 Elaboração do Projeto Executivo da Unidade Vb 1,00 40.000,00        
5.2 Elaboração de EIA/RIMA e PBA's Vb 1,00 80.000,00        
5.3 Custo de licenças Vb 1,00 40.000,00        

Sub-total item 5 160.000,00         

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI R$ 1.415.095,00      

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO ETTC - 4

198.000,00               
25.000,00                 
6.690,00                   

40.000,00                 
80.000,00                 
40.000,00                 



 

AAnneexxoo  EE--1122..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  ddaa  EETTTTCC--44 

 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ORGANOGRAMA

1.1 Custos Diretos
1.1 Gerente da Unidade mês 1,00 2.500,00          2.500,00                    

2.300,00                    
700,00                       

1.600,00                    
1.300,00                    
1.600,00                    
4.200,00                    
2.700,00                    

7.800,00                    

13.858,00                  

13.574,00                  

10.828,00                  

2.440,00                    

500,00                       

2.000,00                    

2.000,00                    

1.000,00                    

500,00                       

2.547,00                    

4.594,00                    

1.2 Assessor da área social para interrelação com cooperativas mês 1,00 2.300,00          
1.3 Secretaria mês 1,00 700,00             
1.4 Balanceiro mês 2,00 800,00             
1.5 Supervisor Técnico mês 1,00 1.300,00          
1.6 Encarregado da frente de descarrego mês 2,00 800,00             
1.7 Vigias mês 6,00 700,00             
1.8 Auxiliares Gerais mês 6,00 450,00             

1.9 Apoio as atividades de triagem. Fornecimento de uma cesta básicas por mês, 
fardamento e EPI's und 60,00 130,00             

1.2 Encargos Sociais
1.1 Encargos Sociais da mão de obra % 82,00% 16.900,00        

Sub-total item 1 38.558,00           

2 MAQUINARIA

2.3 Trator Bobcat para apoiar a operação de descarrego. Inclui manutenção, 
operador e óleo Diesel mês 2,00 6.787,00          

2.4 Caçamba basculante de 8m³. Inclui manutenção, operador e óleo Diesel mês 1,00 10.828,00        

2.5 Veículo de passeio para apoio administrativo. Inclui manutenção e 
combustível mês 1,00 2.440,00          

Sub-total item 2 26.842,00           

3 ADMINISTRAÇÃO E OUTROS CUSTOS
3.1 Custos Administrativos

3.1.1 Pagamento de Impostos mês 1,00 500,00             

3.1.2 Consumo de energia eletrica mês 1,00 2.000,00          

3.1.3 Taxas de água e esgoto da Concessionária mês 1,00 2.000,00          

3.1.4 Utilização de sistemas de comunicação ( telefonia, internet, etc ) mês 1,00 1.000,00          

3.1.5 Papelaria, impressão, material de escritorio, produtos de limpeza mês 1,00 500,00             

3.2 Custos de Manutenção

3.2.1 Manutenção da infra-estrutura instalada, cortina arbórea, pavimentos, 
drenagem, etc (% do valor das obras) Vb 1,00 2.547,00          

3.2.2 Manutenção do sistema de Esteiras e de Transbordo (% do valor das 
máquinas) Vb 1,00 4.594,00          

Sub-total item 3 13.141,00           

CUSTOS DIRETOS DA OPERAÇÃO R$ 78.541,00           

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OPERAÇÃO MENSAL DA ESTAÇÃO ETTC - 4



  AAnneexxoo  EE--1133..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  ddaa  EETTTTCC--55 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ADEQUAÇÃO DA ÁREA

1.1 Geometrização, regularização e compactação da área a ser ocupada com a unidade de transbordo, triagem 
e compostagem m² 4.248,00 2,00                 8.496,00                   

1.2 Fornecimento e compactação de material de jazida para adequação do terreno. Inclui exploração, carga, 
transporte,  espalhamento, homogeneização e compactação.  m3 1.274,00 12,00               

1.3
Fornecimento e Implantação de um sistema de iluminação de pontos estratégicos do local

15.288,00                 

 composto por 
postes de 12m de altura com luminarias de vapor de sódio ou mercurio. Inclui rede elétrica e conexão na 
rede principal.

Vb 1,00 30.000,00        

1.4 Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de concreto de 2.2m de altura 
espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com ar

30.000,00                 

gamassa traço 1: 3. ml 231,00 20,00               

1.5
Portão de acesso em duas folhas de abrir com 2.5m cada em tela de arame galvanizado numero 10, com
malha de 4 polegadas, fixado em tubo de ferro galvanizado de uma polegada e meia no perímetro e em uma
das dia

4.620,00                   

gonais principais, inclusive pilares de concre
m2 9,00 200,00             

1.6 Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma dupla fileira de Sabiá a 
cada 1m e eucalipto a cada 2m. Inclui adequação do terreno, plantio, manutenção e mudas de reposição. muda 462,00 7,00                 

1.7 Construção do sistema de drena

1.800,00                   

3.234,00                   

gem superficial, e outras redes de serviços Vb 1,00 16.328,00        

Sub-total item 1 79.766,00           

2 INFRA-ESTRUTURA FÍSIC

16.328,00                

A
2.1 GALPÃO DE TRIAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m e dois níveis, inclui cobertura em 
telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 108,00 150,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 10,80 250,00             
2.1.4 Fechamento do 

16.200,00                 

2.700,00                  
galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 210,00 30,00               

2.1.5
6.300,00                  

Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 3.780,00          

2.2 GALPÃO DE ESTOCAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m , inclui cobertura em telha de fibro-
cimento de 5mm de espessura m² 168,00 120,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 16,80 250,00             
2.1.4 Fechamento do 

3.780,00                  

20.160,00                 

4.200,00                  
galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 260,00 30,00               

2.1.5
7.800,00                  

Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 4.824,00          

2.3 GALPÃO DE SERVI

4.824,00                  

ÇOS

2.3.1 Construção de um galpão de serviço com divisorias internas para  almoxarifado,  sanitário / vestiário 
masculino, 1 sanitário / vestiário feminino, 1 cozinha, 1 depósito, 1 corredor, 1 ambulatório e refeitorio. m² 112,00 300,00             

2.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS
2.4.1 Construção de estrutura de concreto armado para transbordo de lixo Fck > 25Mpa m² 54,00 500,00             
2.4.2 Coberta metálica em telha de fibrocimento de 5mm m² 54,00 100,00             
2.4.3 Sistema hidraúlico de comporta inferior para abertura do transbordo Und 1,00 20.000,00        

2.5 DIQUE DE LAVAGEM DE VEÍCULO E MANUTEN

33.600,00                 

27.000,00                
5.400,00                  

20.000,00                

ÇÃO
2.5.1 Construção de dique de lavegem e de manutenção de veículos em estrutura metálico m² 50,00 110,00             

2.6 BLOCO ADMINISTRATIVO

2.6.1 Construção de um bloco administrativo de 30m², para administração e pessagem. Estrutura convencional de 
alvenaria e concreto Vb 30,00 350,00             

2.6.2 Implantação de balança de pessagem com toda a infra-estrutura requerida para controle elétronico do 
sistema e conferência on-line de todas as prefeituras envolvidas Vb 1,00 60.000,00        

2.7 PAISAGISMO
2.7.1 Execução de obras de paisa

5.500,00                  

10.500,00                 

60.000,00                 

gismo e recuperação de infra-estrutura no local Vb 1,00 15.000,00        

Sub-total item 2 242.964,00        

3 PATIOS E ACESSOS

3.1.1 Adequação de Pátio de compostagem incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio com 
uma base de solo-cimento de 15cm de espessura  m² 2.269,00 15,00               

3.1.2 Adequação de Pátio de resíduos públicos incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio em 
concreto ma

15.000,00                

34.035,00                 

gro 1:4:8 formando retícula de 2x2 de 10cm de espessura. m² 175,00 30,00               

3.1.3 Adequação de um sistema viario interno com largura de vias de 9,0m em paralelepipedo de granito, 
incluindo melhoramento do sub-leito, base de brita e pó de pedra.   m² 212,40 50,00               

3.1.4 construção de rampa para descarrego de resíduos, em aterro compactado e pavimentação em concreto de 
0,15m de espessura. m² 120,00 160,00             

3.1.4 construção de fosso de descarrego de resíduos, em aterro compactado, piso em concreto de 0,15m de 
espessura e coberta metálica com telha ondulada de alumínio. m² 63,00 230,00             

Sub-total item 3 83.595,00          

4 EQUIPAMENTOS DA USINA
4.1

5.250,00                   

10.620,00                 

19.200,00                 

14.490,00                 

Acquisição e instalação de Esteiras Eletricas para triagem de resíduos ml 10,00 5.500,00          
4.2

55.000,00                
Acquisição de prensas hidraúlicas para densificação de resíduos sólidos recicláveis Und 1,00 25.000,00        

4.3 Equipamentos menores para apoio da tria
25.000,00                

gem Vb 1,00 2.400,00          

Sub-total item 4 82.400,00           

5 PROJETO E LICENCIAMENTO
5.1 Elaboração do Pro

2.400,00                  

jeto Executivo da Unidade Vb 1,00 30.000,00        
5.2 Elaboração de PC

30.000,00                
A Vb 1,00 15.000,00        

5.3 Custo de licenças Vb 1,00 20.000,00        

Sub-total item 5 65.000,00          

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI R$ 553.725,00         

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO ETTC-5 (Moreno)

15.000,00                
20.000,00                

 



  AAnneexxoo  EE--1144..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  ddaa  EETTTTCC--55 

 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ORGANOGRAMA

1.1 Custos Diretos
1.1 Gerente da Unidade mês 1,00 2.500,00          2.500,00                    

690,00                       
700,00                       

1.300,00                    
2.100,00                    
1.800,00                    

2.080,00                    

7.453,80                    

-                             

4.820,00                    

-                             

500,00                       

1.000,00                    

800,00                       

500,00                       

500,00                       

607,00                       

1.236,00                    

1.2 Assessor da área social para interrelação com cooperativas mês 0,30 2.300,00          
1.3 Secretaria mês 1,00 700,00             
1.4 Supervisor Técnico mês 1,00 1.300,00          
1.5 Vigias mês 3,00 700,00             
1.6 Auxiliares Gerais mês 4,00 450,00             

1.7 Apoio as atividades de triagem. Fornecimento de uma cesta básicas por mês, 
fardamento e EPI's und 16,00 130,00             

1.2 Encargos Sociais
1.1 Encargos Sociais da mão de obra % 82,00% 9.090,00          

Sub-total item 1 18.623,80           

2 MAQUINARIA

2.3 Trator Bobcat para apoiar a operação de descarrego. Inclui manutenção, 
operador e óleo Diesel mês 6.540,00          

2.4 Caçamba basculante de 8m³. Inclui manutenção, operador e óleo Diesel mês 0,50 9.640,00          

2.5 Veículo de passeio para apoio administrativo. Inclui manutenção e 
combustível mês 2.075,00          

Sub-total item 2 4.820,00             

3 ADMINISTRAÇÃO E OUTROS CUSTOS
3.1 Custos Administrativos

3.1.1 Pagamento de Impostos mês 1,00 500,00             

3.1.2 Consumo de energia eletrica mês 1,00 1.000,00          

3.1.3 Taxas de água e esgoto da Concessionária mês 1,00 800,00             

3.1.4 Utilização de sistemas de comunicação ( telefonia, internet, etc ) mês 1,00 500,00             

3.1.5 Papelaria, impressão, material de escritorio, produtos de limpeza mês 1,00 500,00             

3.2 Custos de Manutenção

3.2.1 Manutenção da infra-estrutura instalada, cortina arbórea, pavimentos, 
drenagem, etc (% do valor das obras) Vb 1,00 607,00             

3.2.2 Manutenção do sistema de Esteiras e de Transbordo (% do valor das 
máquinas) Vb 1,00 1.236,00          

Sub-total item 3 5.143,00             

CUSTOS DIRETOS DA OPERAÇÃO R$ 28.587,00           

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OPERAÇÃO MENSAL DA ESTAÇÃO ETTC - 5 (Moreno)

 



  AAnneexxoo  EE--1155..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  ddaa  EETTTTCC--66 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ADEQUAÇÃO DA ÁREA

1.1 Geometrização, regularização e compactação da área a ser ocupada com a unidade de transbordo, 
triagem e compostagem m² 19.998,00 2,00                 39.996,00                 

119.988,00               1.2 Fornecimento e compactação de material de jazida para adequação do terreno. Inclui exploração, 
carga, transporte,  espalhamento, homogeneização e compactação.  m3 9.999,00 12,00               

1.3
Fornecimento e Implantação de um sistema de iluminação de pontos estratégicos do local composto 
por postes de 12m de altura com luminarias de vapor de sódio ou mercurio. Inclui rede elétrica e 
conexão na rede principal.

Vb 1,00 50.000,00        

1.4 Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de concreto de 2.2m de 
altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com argamassa traço 1: 3. ml 501,00 20,00               

1.5
Portão de acesso em duas folhas de abrir com 2.5m cada em tela de arame galvanizado numero 10,
com malha de 4 polegadas, fixado em tubo de ferro galvanizado de uma polegada e meia no
perímetro e em uma das dia

50.000,00                 

10.020,00                 

gonais principais, inclusive pilares de concre
m2 9,00 200,00             

1.6
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma dupla fileira de 
Sabiá a cada 1m e eucalipto a cada 2m. Inclui adequação do terreno, plantio, manutenção e mudas 
de reposição.

muda 1.002,00 7,00                 

1.7 Construção do sistema de drenagem superficial, e outras redes de serviços Vb 1,00 39.357,00        

Sub-total item 1 268.175,00         

2 INFRA-ESTRUTURA FÍSIC

1.800,00                   

7.014,00                   

39.357,00                 

A
2.1 GALPÃO DE TRIAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m e dois níveis, inclui cobertura 
em telha de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 342,00 150,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 34,20 250,00             
2.1.4 Fechamento do galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 470,00 30,00               
2.1.5 Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 11.093,00        

2.2 GALPÃO DE ESTOCAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 5,0m , inclui cobertura em telha de 
fibro-cimento de 5mm de espessura m² 532,00 120,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 53,20 250,00             
2.1.4 Fechamento do 

51.300,00                 

8.550,00                   
14.100,00                 
11.093,00                 

63.840,00                 

13.300,00                
galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 520,00 30,00               

2.1.5 Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 13.911,00        

2.3 GALPÃO DE SERVIÇOS

2.3.1 Construção de um galpão de serviço com divisorias internas para  almoxarifado,  sanitário / vestiário 
masculino, 1 sanitário / vestiário feminino, 1 cozinha, 1 depósito, 1 corredor, 1 ambulatório e refeitorio. m² 420,00 300,00             

2.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS
2.4.1 Construção de estrutura de concreto armado para transbordo de lixo Fck > 25Mpa m² 64,80 500,00             
2.4.2 Coberta metálica em telha de fibrocimento de 5mm m² 54,00 100,00             
2.4.3 Sistema hidraúlico de comporta inferior para abertura do transbordo Und 1,00 40.000,00        

2.5 DIQUE DE LAVAGEM DE VEÍCULO E MANUTENÇÃO
2.5.1 Construção de dique de lavegem e de manutenção de veículos em estrutura metálico m² 150,00 110,00             

2.6 BLOCO ADMINISTRATIVO

2.6.1 Construção de um bloco administrativo de 50m², para administração e pessagem. Estrutura 
convencional de alvenaria e concreto Vb 50,00 350,00             

2.6.2 Implantação de balança de pessagem com toda a infra-estrutura requerida para controle elétronico do 
sistema e conferência on-line de todas as prefeituras envolvidas Vb 1,00 60.000,00        

2.7 PAISAGISMO
2.7.1 Execução de obras de paisa

15.600,00                
13.911,00                 

126.000,00               

32.400,00                 
5.400,00                  

40.000,00                

16.500,00                 

17.500,00                 

60.000,00                 

gismo e recuperação de infra-estrutura no local Vb 1,00 20.000,00        

Sub-total item 2 509.494,00         

3 PATIOS E ACESSOS

3.1.1 Adequação de Pátio de compostagem incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio 
com uma base de solo-cimento de 15cm de espessura  m² 11.146,00 15,00               

3.1.2 Adequação de Pátio de resíduos públicos incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do 
pátio em concreto magro 1:4:8 formando retícula de 2x2 de 10cm de espessura. m² 892,00 30,00               

3.1.3 Adequação de um sistema viario interno com largura de vias de 9,0m em paralelepipedo de granito, 
incluindo melhoramento do sub-leito, base de brita e pó de pedra.   m² 1.000,00 50,00               

3.1.4 construção de rampa para descarrego de resíduos, em aterro compactado e pavimentação em 
concreto de 0,15m de espessura. m² 120,00 160,00             

3.1.4 construção de fosso de descarrego de resíduos, em aterro compactado, piso em concreto de 0,15m 
de espessura e coberta metálica com telha ondulada de alumínio. m² 63,00 230,00             

Sub-total item 3 277.640,00         

4 EQUIPAMENTOS DA USINA
4.1 Acquisição e instalação de Esteiras Eletricas para tria

20.000,00                

167.190,00               

26.760,00                 

50.000,00                 

19.200,00                 

14.490,00                 

gem de resíduos ml 36,00 5.500,00          
4.2 Acquisição de prensas hidraúlicas para densificação de resíduos sólidos recicláveis Und 1,00 25.000,00        
4.3 Equipamentos menores para apoio da triagem Vb 1,00 6.690,00          

Sub-total item 4 229.690,00         

5 PROJETO E LICENCIAMENTO
5.1 Elaboração do Projeto Executivo da Unidade Vb 1,00 40.000,00        
5.2 Elaboração de EIA/RIMA e PBA's Vb 1,00 80.000,00        
5.3 Custo de licenças Vb 1,00 40.000,00        

Sub-total item 5 160.000,00         

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI R$ 1.444.999,00      

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO DA ETTC - 6

198.000,00              
25.000,00                

6.690,00                   

40.000,00                 
80.000,00                 
40.000,00                 

 



  AAnneexxoo  EE--1166..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  ddaa  EETTTTCC--66 

 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ORGANOGRAMA

1.1 Custos Diretos
1.1 Gerente da Unidade mês 1,00 2.500,00          2.500,00                    

2.300,00                    
700,00                       

1.600,00                    
1.300,00                    
1.600,00                    
4.200,00                    
2.700,00                    

7.800,00                    

13.858,00                  

13.574,00                  

10.828,00                  

2.440,00                    

500,00                       

2.000,00                    

2.000,00                    

1.000,00                    

500,00                       

1.274,00                    

2.297,00                    

1.2 Assessor da área social para interrelação com as cooperativas mês 1,00 2.300,00          
1.3 Secretaria mês 1,00 700,00             
1.4 Balanceiro mês 2,00 800,00             
1.5 Supervisor Técnico mês 1,00 1.300,00          
1.6 Encarregado da frente de descarrego mês 2,00 800,00             
1.7 Vigias mês 6,00 700,00             
1.8 Auxiliares Gerais mês 6,00 450,00             

1.9 Apoio as atividades de triagem. Fornecimento de uma cesta básicas por mês, 
fardamento e EPI's und 60,00 130,00             

1.2 Encargos Sociais
1.1 Encargos Sociais da mão de obra % 82,00% 16.900,00        

Sub-total item 1 38.558,00           

2 MAQUINARIA

2.3 Trator Bobcat para apoiar a operação de descarrego. Inclui manutenção, 
operador e óleo Diesel mês 2,00 6.787,00          

2.4 Caçamba basculante de 8m³. Inclui manutenção, operador e óleo Diesel mês 1,00 10.828,00        

2.5 Veículo de passeio para apoio administrativo. Inclui manutenção e 
combustível mês 1,00 2.440,00          

Sub-total item 2 26.842,00           

3 ADMINISTRAÇÃO E OUTROS CUSTOS
3.1 Custos Administrativos

3.1.1 Pagamento de Impostos mês 1,00 500,00             

3.1.2 Consumo de energia eletrica mês 1,00 2.000,00          

3.1.3 Taxas de água e esgoto da Concessionária mês 1,00 2.000,00          

3.1.4 Utilização de sistemas de comunicação ( telefonia, internet, etc ) mês 1,00 1.000,00          

3.1.5 Papelaria, impressão, material de escritorio, produtos de limpeza mês 1,00 500,00             

3.2 Custos de Manutenção

3.2.1 Manutenção da infra-estrutura instalada, cortina arbórea, pavimentos, 
drenagem, etc (% do valor das obras) Vb 1,00 1.274,00          

3.2.2 Manutenção do sistema de Esteiras e de Transbordo (% do valor das 
máquinas) Vb 1,00 2.297,00          

Sub-total item 3 9.571,00             

CUSTOS DIRETOS DA OPERAÇÃO R$ 74.971,00           

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OPERAÇÃO MENSAL DA ESTAÇÃO ETTC-6 (Ipojuca)

 



  AAnneexxoo  EE--1177..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  ddaa  EETTTTCC--77 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ADEQUAÇÃO DA ÁREA

1.1 Geometrização, regularização e compactação da área a ser ocupada com a unidade de transbordo, triagem e 
compostagem m² 80.302,00 2,00                 160.604,00               

963.624,00               1.2
Fornecimento e compactação de material de jazida para cobertura dos setores remediados do local e 
conformação do terreno em platôs. Inclui exploração, carga, transporte,  espalhamento, homogeneização e 
compactação.  

m3 80.302,00 12,00               

1.3
Fornecimento e Implantação de um sistema de iluminação de pontos estratégicos do local composto por postes 
de 12m de altura com luminarias de vapor de sódio ou mercurio. Inclui rede elétrica e conexão na rede 
principal.

Vb 1,00 50.000,00        

1.4 Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de concreto de 2.2m de altura 
espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com ar

50.000,00                 

gamassa traço 1: 3. ml 1.005,00 20,00               

1.5
Portão de acesso em duas folhas de abrir com 2.5m cada em tela de arame galvanizado numero 10, com
malha de 4 polegadas, fixado em tubo de ferro galvanizado de uma polegada e meia no perímetro e em uma
das dia

20.100,00                 

gonais principais, inclusive pilares de concre
m2 9,00 200,00             

1.6 Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma dupla fileira de Sabiá a cada 
1m e eucalipto a cada 2m. Inclui adequação do terreno, plantio, manutenção e mudas de reposição. muda 2.010,00 7,00                 

1.7 Construção do sistema de drena

1.800,00                   

14.070,00                 

gem superficial, e outras redes de serviços Vb 1,00 132.111,00      

Sub-total item 1 1.342.309,00      

2 INFRA-ESTRUTURA FÍSIC

132.111,00              

A
2.1 GALPÃO DE TRIAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 8,0m e dois níveis, inclui cobertura em telha 
de fibro-cimento de 5mm de espessura m² 595,00 150,00             

2.1.2 Estrutura métálica para adequação das esteiras e sistema de tria

89.250,00                 

gem no Galpão m² 595,00 80,00               
2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 59,50 250,00             
2.1.4 Fechamento do 

47.600,00                
14.875,00                

galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 832,00 30,00               
2.1.5

24.960,00                
Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 26.503,00        

2.2 GALPÃO DE ESTOCAGEM

2.1.1 Galpão em estrutura pré-moldada de concereto com pé direito de 6,50m , inclui cobertura em telha de fibro-
cimento de 5mm de espessura m² 945,00 120,00             

2.1.3 Contrapiso em concreto 1:4:8 m³ 94,50 250,00             
2.1.4 Fechamento do 

26.503,00                

113.400,00               

23.625,00                
galpão em alvenaria ou com outra tecnologia mais econômica m² 806,00 30,00               

2.1.5
24.180,00                

Acabamentos, iluminação e outros serviços Vb 1,00 24.181,00        

2.3 GALPÃO DE SERVI

24.181,00                

ÇOS

2.3.1 Construção de um galpão de serviçom com divisorias internas para  almoxarifado,  sanitário / vestiário 
masculino, 1 sanitário / vestiário feminino, 1 cozinha, 1 depósito, 1 corredor, 1 ambulatório e refeitorio. m² 378,00 350,00             

2.4 TRANSBORDO DE RESÍDUOS
2.4.1 Construção de estrutura de concreto armado para transbordo de lixo Fck > 25Mpa m² 163,20 500,00             
2.4.2 Coberta metálica em telha de fibrocimento de 5mm m² 136,00 100,00             
2.4.3 Sistema hidraúlico para compactação de resíduos na unidade de transbordo Und 1,00 300.000,00      

2.5 CONSTRU

132.300,00               

81.600,00                
13.600,00                

300.000,00              

ÇÃO DE COBERTURA PARA COMPOSTAGEM
2.5.1 Construção de cobertura para a usina de compostagem m² 7.000,00 70,00               

2.6 DIQUE DE LAVAGEM DE VEÍCULO E MANUTEN

490.000,00              

ÇÃO
2.6.1 Construção de dique de lavagem e de manutenção de veículos em estrutura metálico m² 200,00 110,00             

2.7 PAISAGISMO
2.7.1 Execução de obras de paisa

22.000,00                

gismo e recuperação de infra-estrutura no local Vb 1,00 100.000,00      

Sub-total item 2 1.528.074,00      

3 PATIOS E ACESSOS

3.1.1 Adequação de Pátio de compostagem incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio com uma 
base de solo-cimento de 15cm de espessura  m² 43.647,00 15,00               

3.1.2 Adequação de Pátio de resíduos públicos incluindo melhoramento do sub-leito e revestimento do pátio em 
concreto ma

100.000,00              

654.705,00               

gro 1:4:8 formando retícula de 2x2 de 10cm de espessura. m² 7.300,00 30,00               

3.1.3 Adequação de um sistema viario interno com largura de vias de 9,0m em paralelepipedo de granito, incluindo 
melhoramento do sub-leito, base de brita e pó de pedra.   m² 2.409,00 50,00               

3.1.4 construção de rampa para descarrego de resíduos, em aterro compactado e pavimentação em concreto de 
0,15m de espessura. m² 160,00             

3.1.4 construção de fosso de descarrego de resíduos, em aterro compactado, piso em concreto de 0,15m de 
espessura e coberta metálica com telha ondulada de alumínio. m² 240,00 500,00             

Sub-total item 3 1.114.155,00      

4 EQUIPAMENTOS DA USINA
4.1

219.000,00               

120.450,00               

-                            

120.000,00               

Acquisição e instalação de Esteiras Eletricas para triagem de resíduos ml 90,00 5.500,00          
4.2

495.000,00              
Acquisição de prensas hidraúlicas para densificação de resíduos sólidos recicláveis Und 3,00 25.000,00        

4.3 Implantação de um sistema de composta
75.000,00                

gem aereada Und 1,00 300.000,00      
4.4 Implantação de um sistema de peneiramento do composto Und 1,00 100.000,00      
4.5 Equipamentos menores para apoio da tria

300.000,00              
100.000,00              

gem Vb 1,00 17.100,00        

Sub-total item 4 987.100,00         

5 PROJETO E LICENCIAMENTO
5.1 Elaboração do Pro

17.100,00                

jeto Executivo da Unidade Vb 1,00 50.000,00        
5.2 Elaboração de EIA/RIMA e PBA's Vb 1,00 100.000,00      
5.3 Custo de licenças Vb 1,00 50.000,00        

Sub-total item 5 200.000,00        

CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO SEM BDI R$ 5.171.638,00      

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
IMPLANTAÇÃO ESTAÇÃO ETTC - 7

50.000,00                
100.000,00              
50.000,00                

 

 



 

AAnneexxoo  EE--1188..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  ddaa  EETTTTCC--77 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 ORGANOGRAMA

1.1 Custos Diretos
1.1 Gerente da Unidade mês 1,00 3.000,00          3.000,00                    

4.600,00                    
1.400,00                    

700,00                       
3.200,00                    
3.900,00                    
2.400,00                    
2.400,00                    
5.600,00                    

11.250,00                  

52.650,00                  

31.529,00                  

48.920,00                  

11.498,00                  

-                             

41.424,00                  

2.551,00                    

1.500,00                    

20.000,00                  

12.000,00                  

5.000,00                    

2.000,00                    

1.000,00                    

9.168,00                    

14.807,00                  

1.2 Assessor da área social para interrelação com cooperativas mês 2,00 2.300,00          
1.3 Auxiliar Administrativo mês 2,00 700,00             
1.4 Secretaria mês 1,00 700,00             
1.5 Balanceiro mês 4,00 800,00             
1.6 Supervisor Técnico mês 3,00 1.300,00          
1.7 Encarregado da frente de descarrego mês 3,00 800,00             
1.8 Encarregado do ponto de transbordo mês 3,00 800,00             
1.9 Vigias mês 8,00 700,00             

1.10 Auxiliares Gerais mês 25,00 450,00             

1.11 Apoio as atividades de triagem. Fornecimento de uma cesta básicas 
por mês, fardamento e EPI's und 405,00 130,00             

1.2 Encargos Sociais
1.1 Encargos Sociais da mão de obra % 82,00% 38.450,00        

Sub-total item 1 122.629,00         

2 MAQUINARIA

2.1 Pá carregadeira sobre pneus com capacidade de carga de 1,7m³. Inclui 
manutenção, operador e óleo Diesel mês 2,50 19.568,00        

2.2 Trator para reviramento de leiras de compostagem. Inclui manutenção, 
operador e óleo Diesel mês 1,00 11.498,00        

2.3 Trator Bobcat para apoiar a operação de descarrego. Inclui 
manutenção, operador e óleo Diesel mês 7.552,00          

2.4 Caçamba basculante de 8m³. Inclui manutenção, operador e óleo 
Diesel mês 3,00 13.808,00        

2.5 Veículo de passeio para apoio administrativo. Inclui manutenção e 
combustível mês 1,00 2.551,00          

Sub-total item 2 104.393,00         

3 ADMINISTRAÇÃO E OUTROS CUSTOS
3.1 Custos Administrativos

3.1.1 Pagamento de Impostos mês 1,00 1.500,00          

3.1.2 Aluguel da área mês 1,00 20.000,00        

3.1.3 Consumo de energia eletrica mês 1,00 12.000,00        

3.1.4 Taxas de água e esgoto da Concessionária mês 1,00 5.000,00          

3.1.5 Utilização de sistemas de comunicação ( telefonia, internet, etc ) mês 1,00 2.000,00          

3.1.6 Papelaria, impressão, material de escritorio, produtos de limpeza mês 1,00 1.000,00          

3.2 Custos de Manutenção

3.2.1 Manutenção da infra-estrutura instalada, cortina arbórea, pavimentos, 
drenagem, etc (% do valor das obras) Vb 1,00 9.168,00          

3.2.2 Manutenção do sistema de Esteiras e de Transbordo (% do valor das 
máquinas) Vb 1,00 14.807,00        

Sub-total item 3 65.475,00           

CUSTOS DIRETOS DA OPERAÇÃO R$ 292.497,00         

PLANILHA  DE ESTIMATIVA DE CUSTOS
OPERAÇÃO MENSAL DA ESTAÇÃO  ETTC - 7 (Jaboatão)

 
 



 

  AAnneexxoo  EE--1199..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  11  --    IIggaarraassssuu  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 LICENCIAMENTO E PROJETO E PRELIMNARES

1.1 LICENCIAMENTO
1.1.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Aterro Vb 1,00 30.000,00        30.000,00              

50.000,00              
30.000,00             
47.447,55             

84.275,00              

20.304,00              

1.800,00                

10.152,00              

1.1.2 Elaboração de estudos ambientais Vb 1,00 50.000,00        
1.1.3 Custo do licenciamento Ambiental Vb 1,00 30.000,00        
1.1.4 Acquisição da área há 15,82 3.000,00          

2 ACESSO AO ATERRO

2,1
Adequação de um acesso de 1,5km com largura de vía de 7m e calçamento em bica 
corrida de e=0,20m. Inclui todos os serviços de corte aterro, fornecimento de material 
drenagem, estabilidade geotecnica. 

km 1,00 84.275,00        

3 CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL

3.1
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de 
concreto de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com 
argamassa traço 1: 3.

ml 1.692,00 12,00               

3.2 Portão deslizante em ferro, incluindo trilho, inclui também a instalação de uma
cancela m2 9,00 200,00             

3.3
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma 
dupla fileira de espécies de crescimento rápido. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 1.692,00 6,00                 

4 IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO ATERRO DE RESÍDUOS CLASSE IIA
4.1 Conformação de células

4.1.1 Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, para conformação das
células m3 134.603,00 2,50                 

4.1.2 Fornecimento e compactação de um aterro de nivelamento e impermeabilização no 
fundo da célula m2 33.651,00 8,00                 

4.1.3 Fornecimento e implantação de uma manta geomembrana de 1,5mm de espessura 
texturizada. Inclui adequação da superficie dos taludes para instalaçao da manta. m2 67.301,00 18,00               

4.1.4
Fornecimento e compactação de um aterro de proteção mecânica da manta de 0,5m 
de espessura. Inclui o aproveitamento do material de escavação , carga, transporte,  
espalhamento, homogeneização e compactação.

m3 20.190,60 8,00                 

4.2 Drenagem de Chorume

4.2.1 Construção de dreno principal em brita No 4  de 1,00 x 0,60 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 293,00 80,00               

4.2.2 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 920,00 35,00               

4.2.3 construção de caixa de acumulação de chorume em concreto armado Fck 25Mpa 
com dimensões internas de 4x2x2m Und 1,00 15.000,00        

4.2.4 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em concreto FCK = 
25MP

336.507,50            

269.208,00            

1.211.418,00         

161.524,80            

23.440,00              

32.200,00              

15.000,00              

A Und 8,00 301,00             

4.2.5 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para condução de chorume 
até a ETE. Incui escavação, instalação e reaterro apiloado da vala. ml 450,00 22,00               

4.3 Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

4.3.1
Implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo especificações 
do projeto, incluindo o fornecimento de todos os matérias necessários, obra civil e 
montagem mecânica de e conexão elétrica.

Vb 1,00 51.456,00        

4.4 Sistema Viario

4.3.1 Conformação de um sistema viario interno com largura de 7m e calçamento em 
macadame hidraúlico. Inclui corte, aterro, revestimento e sistema de drenagem. ml 879,00 84,00               

4.5 Drenagem Superficial

4.5.1 Conformação de um sistema de drenagem superficial em canaleta meia cana de 
concreto ml 920,00 25,00               

5 EQUIPAMENTOS DE BENEFIAMENTO DE RESÍDUOS
5.1 Beneficiamento de Entulho (Resíduos Classe IIB)

5.1.1
Adequação de uma área de através de corte e aterro, inclui a proteção superficial 
com uma camada de bica corrida de 7cm de espessura, incluindo drenagem 
superficial

m2 7.067,00 15,00               

5.2.3

Fornecimento de um triturador de galhos de até 6" (15cm) com motor radial de 2500 rpm,

lâminas reafiáveis em aço carbono, bica de saída giratória à 360º, acoplamento de

polia/correia com proteção das correias, com rodeiro de 2 rodas e 2 pneus, acionado po

Und 1,00 40.000,00        

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA 2.629.882,00 

PLANILHA  DE ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ATERRO IGARASSU

2.408,00                

9.900,00                

51.456,00              

73.836,00              

23.000,00              

106.005,00            

40.000,00              



 

  AAnneexxoo  EE--2200..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  11  --  IIggaarraassssuu  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 INSUMOS E MATERIAIS PARA OPERAÇÃO

1.1 Fornecimento de Material de jazida para cobertura diaria

1.1.1
Fornecimento de material de cobertura diaria para  recobrimento dos 
resíduos, e= 0,12m, inclui fornecimento do material até os pontos de 
cobertura.

m3 134.234,00 10,00         1.342.340,00                 

50.224,00                      

115.744,00                    

10.800,00                      

39.787,00                      

79.574,00                      

13.035,00                      

9.600,00                        

27.432,00                      

240.000,00                    

1.200,00                        
-                                 

600,00                           
1.350,00                        

2.583,00                        

-                                 
27.900,00                      

-                                 

12.900,00                      
14.400,00                      

2.144,00                        

1.608,00                        

1.3 Drenagem de gás

1.3.1
Fornecimento e instalação de drenos verticais de gás com diâmetro 
externo de 1,00m e tubulação interna perfurada de concreto de 0,40m, 
incluindo o flare para queima de gás na saída.

ml 292,00 172,00       

1.4 Sistema de Captação de Líquidos Percolados

1.4.1 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado 
com tubulação drenante de PVC de 4" ml 3.617,00 32,00         

1.4.2 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em 
concreto FCK = 25MPA und 36,00 300,00       

1.4.3
Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para 
condução de chorume até a ETE. Incui escavação, instalação e 
reaterro apiloado da vala.

ml 1.808,50 22,00         

1.3 Drenagem Superficial

1.3.1 Construção de canaleta triangular com revestimento em concreto 
magro ml 3.617,00 22,00         

1.3.2 Canaleta de transição em colchão reno para descida de taludes ml 395,00 33,00         

1.3.3

Caixa de passagem, em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços 
prensados -(ref. Dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,7 x 
0,7 x 0,7 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do 
material excedente.

Und 24,00 400,00       

1.4 Paisagismo e Fechamento

1.4.1 Fornecimento e plantio de grama de burro para proteção da fase externa dos
taludes m2 2.286,00 12,00         

1.4.2 Fornecimento de material de cobertura e compactação da camada 
final de cobertura com 1,0m de espessura m3 16.000,00 15,00         

TOTAL INSUMOS PARA 20 ANOS DE OPERAÇÃO 240 MESES 1.928.536,00        
TOTAL INSUMOS / mês 8.036,00               

2 OPERAÇÃO DO ATERRO
2.1 Organograma do Aterro Sanitário

2.1.1 Encarregado  Operacional do Aterro mês 1,00 1.200,00    
2.1.2 Auxiliar de Operação mês 800,00       
2.1.3 Topografo mês 0,50 1.200,00    
2.1.4 Ajudantes mês 3,00 450,00       

2.1.5 Encargos sociais mês 82,00% 3.150,00    

2.2 Equipamentos Mínimos - Operação Mensal
2.2.1 Trator de esteira modelo D6 (1), incluindo combustível e operador hora/mês 140,00       
2.2.2 Trator de esteira modelo D4 , incluindo combustível e operador hora/mês 300,00 93,00         

2.2.4 Escavadeira hidráulica sobre esteira cap. 0,85 m3, incluindo 
combustível e operador hora/mês 110,00       

2.2.5 Retroescavadeira de pneus hora/mês 150,00 86,00         
2.2.6 Caçambas Basculantes, incluindo combustível e operador hora/mês 200,00 72,00         

2.3 Custos Ambientais

2.4.1

Monitoramento ambiental do Local, incluindo leitura de poços, ensaios 
de água superficial e subterrânea, monitoramento geotecnico, 
monitoramento da operação do Aterro, incluindo geração de relatorio 
mensal.

mês 1,00 2.144,00    

2.4.2 Aplicação dos PBA's exigidos no EIA/RIMA, educação ambiental, 
comunicação social, reflorestamento, etc mês 1,00 1.608,00    

TOTAL  MÊS OPERAÇÃO 64.685,00             

TOTAL OPERAÇÃO ANO (1+2) 72.721,00              



 

  AAnneexxoo  EE--2211..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  22  --  PPaauulliissttaa  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 LICENCIAMENTO E PROJETO E PRELIMNARES

1.1 LICENCIAMENTO
1.1.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Aterro Vb 1,00 40.000,00        40.000,00             

60.000,00             
40.000,00             

136.971,84            

476.000,00            

280.000,00           

84.275,00              

34.488,00              

1.800,00                

42.000,00              

1.1.2 Elaboração de estudos ambientais Vb 1,00 60.000,00        
1.1.3 Custo do licenciamento Ambiental Vb 1,00 40.000,00        
1.1.4 Acquisição da área há 45,66 3.000,00          
1.2 Adequação do lixão e custos ambientais

1.2.1 Geometrização do lixo existente e cobertura da superficie com uma camada de solo 
de 0,5m de espessura m² 68.000,00 7,00                 

1.2.2 Compensação da supressão de vegetação de mata atlântica há 20,00 14.000,00        

2 ACESSO AO ATERRO

2,1
Adequação de um acesso de 1,5km com largura de vía de 7m e calçamento em bica 
corrida de e=0,20m. Inclui todos os serviços de corte aterro, fornecimento de material 
drenagem, estabilidade geotecnica. 

km 1,00 84.275,00        

3 CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL

3.1
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de 
concreto de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com 
argamassa traço 1: 3.

ml 2.874,00 12,00               

3.2 Portão deslizante em ferro, incluindo trilho, inclui também a instalação de uma
cancela m2 9,00 200,00             

3.3
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma 
dupla fileira de espécies de crescimento rápido. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 7.000,00 6,00                 

4 IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO ATERRO DE RESÍDUOS CLASSE IIA
4.1 Conformação de células

4.1.1 Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, para conformação das
células m3 388.573,00 2,50                 

4.1.2 Fornecimento e compactação de um aterro de nivelamento e impermeabilização no 
fundo da célula m2 97.143,00 8,00                 

4.1.3 Fornecimento e implantação de uma manta geomembrana de 1,5mm de espessura 
texturizada. Inclui adequação da superficie dos taludes para instalaçao da manta. m2 194.286,00 18,00               

4.1.4
Fornecimento e compactação de um aterro de proteção mecânica da manta de 0,5m 
de espessura. Inclui o aproveitamento do material de escavação , carga, transporte,  
espalhamento, homogeneização e compactação.

m3 58.285,80 8,00                 

4.2 Drenagem de Chorume

4.2.1 Construção de dreno principal em brita No 4  de 1,00 x 0,60 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 497,00 80,00               

4.2.2 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 1.563,00 35,00               

4.2.3 construção de caixa de acumulação de chorume em concreto armado Fck 25Mpa 
com dimensões internas de 4x2x2m Und 1,00 15.000,00        

4.2.4 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em concreto FCK = 
25MPA Und 8,00 301,00             

4.2.5 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para condução de chorume 
até a ETE. Incui escavação, instalação e reaterro apiloado da vala. ml 450,00 22,00               

4.3 Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

4.3.1
Implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo especificações 
do projeto, incluindo o fornecimento de todos os matérias necessários, obra civil e 
montagem mecânica de e conexão elétrica.

Vb 1,00 296.023,00      

4.4 Sistema Viario

4.3.1 Conformação de um sistema viario interno com largura de 7m e calçamento em 
macadame hidraúlico. Inclui corte, aterro, revestimento e sistema de drenagem. ml 1.491,00 84,00               

4.5 Drenagem Superficial

4.5.1 Conformação de um sistema de drenagem superficial em canaleta meia cana de 
concreto ml 1.563,00 25,00               

5 EQUIPAMENTOS DE BENEFIAMENTO DE RESÍDUOS
5.1 Beneficiamento de Entulho (Resíduos Classe IIB)

5.1.1
Adequação de uma área de através de corte e aterro, inclui a proteção superficial 
com uma camada de bica corrida de 7cm de espessura, incluindo drenagem 
superficial

m2 20.400,00 15,00               

5.2.3

Fornecimento de um triturador de galhos de até 6" (15cm) com motor radial de 2500 rpm,
lâminas reafiáveis em aço carbono, bica de saída giratória à 360º, acoplamento de
polia/correia com proteção das correias, com rodeiro de 2 rodas e 2 pneus, acionado por
motor diesel estacionário.

Und 1,00 40.000,00        

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA 7.835.661,00 

PLANILHA  DE ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ATERRO CTR - PAULISTA

971.432,50            

777.144,00            

3.497.148,00         

466.286,40            

39.760,00              

54.705,00              

15.000,00              

2.408,00                

9.900,00                

296.023,00            

125.244,00            

39.075,00              

306.000,00            

40.000,00              



 

AAnneexxoo  EE--2222..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  22  --  PPaauulliissttaa  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 INSUMOS E MATERIAIS PARA OPERAÇÃO

1.1 Fornecimento de Material de jazida para cobertura diaria

1.1.1
Fornecimento de material de cobertura diaria para  recobrimento dos 
resíduos, e= 0,12m, inclui fornecimento do material até os pontos de 
cobertura.

m3 772.233,00 10,00         7.722.330,00                 

318.544,00                    

410.336,00                    

38.400,00                      

141.053,00                    

1.3 Drenagem de gás

1.3.1
Fornecimento e instalação de drenos verticais de gás com diâmetro 
externo de 1,00m e tubulação interna perfurada de concreto de 0,40m, 
incluindo o flare para queima de gás na saída.

ml 1.852,00 172,00       

1.4 Sistema de Captação de Líquidos Percolados

1.4.1 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado 
com tubulação drenante de PVC de 4" ml 12.823,00 32,00         

1.4.2 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em 
concreto FCK = 25MPA und 128,00 300,00       

1.4.3
Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para 
condução de chorume até a ETE. Incui escavação, instalação e 
reaterro apiloado da vala.

ml 6.411,50 22,00         

1.3 Drenagem Superficial

1.3.1 Construção de canaleta triangular com revestimento em concreto 
magro ml 12.823,00 22,00         

1.3.2 Canaleta de transição em colchão reno para descida de taludes ml 869,00 33,00         

1.3.3

Caixa de passagem, em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços 
prensados -(ref. Dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,7 x 
0,7 x 0,7 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do 
material excedente.

Und 85,00 400,00       

1.4 Paisagismo e Fechamento

1.4.1 Fornecimento e plantio de grama de burro para proteção da fase externa dos
taludes m2 3.684,00 12,00         

1.4.2 Fornecimento de material de cobertura e compactação da camada 
final de cobertura com 1,0m de espessura m3 22.000,00 15,00         

TOTAL INSUMOS PARA 20 ANOS DE OPERAÇÃO 240 MESES 9.349.654,00        
TOTAL INSUMOS / mês 38.957,00            

2 OPERAÇÃO DO ATERRO
2.1 Organograma do Aterro Sanitário

2.1.1 Encarregado  Operacional do Aterro mês 2,00 1.200,00    
2.1.2 Auxiliar de Operação mês 2,00 800,00       
2.1.3 Topografo mês 1,00 1.200,00    
2.1.4 Ajudantes mês 8,00 450,00       

2.1.5 Encargos sociais mês 82,00% 8.800,00    

2.2 Equipamentos Mínimos - Operação Mensal
2.2.1 Trator de esteira modelo D6, incluindo combustível e operador hora/mês 400,00 140,00       
2.2.2 Trator de esteira modelo D4 , incluindo combustível e operador hora/mês 150,00 93,00         

2.2.4 Escavadeira hidráulica sobre esteira cap. 0,85 m3, incluindo 
combustível e operador hora/mês 150,00 110,00       

2.2.5 Retroescavadeira de pneus hora/mês 100,00 86,00         
2.2.6 Caçambas Basculantes, incluindo combustível e operador hora/mês 300,00 72,00         

2.3 Custos Ambientais

2.4.1

Monitoramento ambiental do Local, incluindo leitura de poços, ensaios 
de água superficial e subterrânea, monitoramento geotecnico, 
monitoramento da operação do Aterro, incluindo geração de relatorio 
mensal.

mês 1,00 6.167,00    

2.4.2 Aplicação dos PBA's exigidos no EIA/RIMA, educação ambiental, 
comunicação social, reflorestamento, etc mês 1,00 9.251,00    

TOTAL  MÊS OPERAÇÃO 148.084,00           

TOTAL OPERAÇÃO ANO (1+2) 187.041,00           

282.106,00                    

28.677,00                      

34.000,00                      

44.208,00                      

330.000,00                    

2.400,00                        
1.600,00                        
1.200,00                        
3.600,00                        

7.216,00                        

56.000,00                      
13.950,00                      

16.500,00                      

8.600,00                        
21.600,00                      

6.167,00                        

9.251,00                        

 



 

AAnneexxoo  EE--2233..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  --  AArraaççooiiaabbaa  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 LICENCIAMENTO E PROJETO E PRELIMNARES

1.1 LICENCIAMENTO
1.1.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Aterro Vb 1,00 30.000,00        30.000,00              

30.000,00              
15.000,00             
14.339,30             

42.137,50              

11.160,00              

1.800,00                

5.580,00                

1.1.2 Elaboração de estudos ambientais Vb 1,00 30.000,00        
1.1.3 Custo do licenciamento Ambiental Vb 1,00 15.000,00        
1.1.4 Acquisição da área há 4,78 3.000,00          

2 ACESSO AO ATERRO

2,1
Adequação de um acesso de 1,5km com largura de vía de 7m e calçamento em bica 
corrida de e=0,20m. Inclui todos os serviços de corte aterro, fornecimento de material 
drenagem, estabilidade geotecnica. 

km 0,50 84.275,00        

3 CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL

3.1
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de 
concreto de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com 
argamassa traço 1: 3.

ml 930,00 12,00               

3.2 Portão deslizante em ferro, incluindo trilho, inclui também a instalação de uma
cancela m2 9,00 200,00             

3.3
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma 
dupla fileira de espécies de crescimento rápido. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 930,00 6,00                 

4 IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO ATERRO DE RESÍDUOS CLASSE IIA
4.1 Conformação de células

4.1.1 Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, para conformação das
células m3 40.679,00 2,50                 

4.1.2 Fornecimento e compactação de um aterro de nivelamento e impermeabilização no 
fundo da célula m2 8.136,00 8,00                 

4.1.3 Fornecimento e implantação de uma manta geomembrana de 1,5mm de espessura 
texturizada. Inclui adequação da superficie dos taludes para instalaçao da manta. m2 18,00               

4.1.4
Fornecimento e compactação de um aterro de proteção mecânica da manta de 0,5m 
de espessura. Inclui o aproveitamento do material de escavação , carga, transporte,  
espalhamento, homogeneização e compactação.

m3 4.881,60 8,00                 

4.2 Drenagem de Chorume

4.2.1 Construção de dreno principal em brita No 4  de 1,00 x 0,60 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 161,00 80,00               

4.2.2 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 506,00 35,00               

4.2.3 construção de caixa de acumulação de chorume em concreto armado Fck 25Mpa 
com dimensões internas de 4x2x2m Und 1,00 15.000,00        

4.2.4 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em concreto FCK = 
25MP

101.697,50            

65.088,00              

-                         

39.052,80              

12.880,00              

17.710,00              

15.000,00              

A Und 8,00 301,00             

4.2.5 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para condução de chorume 
até a ETE. Incui escavação, instalação e reaterro apiloado da vala. ml 450,00 22,00               

4.3 Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

4.3.1
Implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo especificações 
do projeto, incluindo o fornecimento de todos os matérias necessários, obra civil e 
montagem mecânica de e conexão elétrica.

Vb 1,00 6.173,00          

4.4 Sistema Viario

4.3.1 Conformação de um sistema viario interno com largura de 7m e calçamento em 
macadame hidraúlico. Inclui corte, aterro, revestimento e sistema de drenagem. ml 483,00 84,00               

4.5 Drenagem Superficial

4.5.1 Conformação de um sistema de drenagem superficial em canaleta meia cana de 
concreto ml 506,00 25,00               

5 EQUIPAMENTOS DE BENEFIAMENTO DE RESÍDUOS
5.1 Beneficiamento de Entulho (Resíduos Classe IIB)

5.1.1
Adequação de uma área de através de corte e aterro, inclui a proteção superficial 
com uma camada de bica corrida de 7cm de espessura, incluindo drenagem 
superficial

m2 2.136,00 15,00               

5.2.3

Fornecimento de um triturador de galhos de até 6" (15cm) com motor radial de 2500 rpm,

lâminas reafiáveis em aço carbono, bica de saída giratória à 360º, acoplamento de

polia/correia com proteção das correias, com rodeiro de 2 rodas e 2 pneus, acionado po

Und 1,00 40.000,00        

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA 545.188,00   

PLANILHA  DE ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ATERRO CTR - ARAÇOIABA

2.408,00                

9.900,00                

6.173,00                

40.572,00              

12.650,00              

32.040,00              

40.000,00              



 

  AAnneexxoo  EE--2244..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  --  AArraaççooiiaabbaa 

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 INSUMOS E MATERIAIS PARA OPERAÇÃO

1.1 Fornecimento de Material de jazida para cobertura diaria

1.1.1
Fornecimento de material de cobertura diaria para  recobrimento dos 
resíduos, e= 0,12m, inclui fornecimento do material até os pontos de 
cobertura.

m3 16.103,00 6,00           96.618,00                      

6.020,00                        

27.008,00                      

2.400,00                        

9.284,00                        

1.3 Drenagem de gás

1.3.1
Fornecimento e instalação de drenos verticais de gás com diâmetro 
externo de 1,00m e tubulação interna perfurada de concreto de 0,40m, 
incluindo o flare para queima de gás na saída.

ml 35,00 172,00       

1.4 Sistema de Captação de Líquidos Percolados

1.4.1 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado 
com tubulação drenante de PVC de 4" ml 844,00 32,00         

1.4.2 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em 
concreto FCK = 25MPA und 8,00 300,00       

1.4.3
Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para 
condução de chorume até a ETE. Incui escavação, instalação e 
reaterro apiloado da vala.

ml 422,00 22,00         

1.3 Drenagem Superficial

1.3.1 Construção de canaleta triangular com revestimento em concreto 
magro ml 844,00 22,00         

1.3.2 Canaleta de transição em colchão reno para descida de taludes ml 158,00 33,00         

1.3.3

Caixa de passagem, em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços 
prensados -(ref. Dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,7 x 
0,7 x 0,7 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do 
material excedente.

Und 6,00 400,00       

1.4 Paisagismo e Fechamento

1.4.1 Fornecimento e plantio de grama de burro para proteção da fase externa dos
taludes m2 1.333,00 12,00         

1.4.2 Fornecimento de material de cobertura e compactação da camada 
final de cobertura com 1,0m de espessura m3 8.000,00 15,00         

TOTAL INSUMOS PARA 20 ANOS DE OPERAÇÃO 240 MESES 303.508,00           
TOTAL INSUMOS / mês 1.265,00              

2 OPERAÇÃO DO ATERRO
2.1 Organograma do Aterro Sanitário

2.1.1 Encarregado  Operacional do Aterro mês 1.200,00    
2.1.2 Auxiliar de Operação mês 800,00       
2.1.3 Topografo mês 0,30 1.200,00    
2.1.4 Ajudantes mês 2,00 450,00       

2.1.5 Encargos sociais mês 82,00% 1.260,00    

2.2 Equipamentos Mínimos - Operação Mensal
2.2.1 Trator de esteira modelo D6, incluindo combustível e operador hora/mês 140,00       
2.2.2 Trator de esteira modelo D4 , incluindo combustível e operador hora/mês 60,00 93,00         

2.2.4 Escavadeira hidráulica sobre esteira cap. 0,85 m3, incluindo 
combustível e operador hora/mês 110,00       

2.2.5 Retroescavadeira de pneus hora/mês 32,00 86,00         
2.2.6 Caçambas Basculantes, incluindo combustível e operador hora/mês 60,00 72,00         

2.3 Custos Ambientais

2.4.1

Monitoramento ambiental do Local, incluindo leitura de poços, ensaios 
de água superficial e subterrânea, monitoramento geotecnico, 
monitoramento da operação do Aterro, incluindo geração de relatorio 
mensal.

mês 1,00 129,00       

2.4.2 Aplicação dos PBA's exigidos no EIA/RIMA, educação ambiental, 
comunicação social, reflorestamento, etc mês 1,00 193,00       

TOTAL  MÊS OPERAÇÃO 15.267,00             

TOTAL OPERAÇÃO ANO (1+2) 16.532,00             

18.568,00                      

5.214,00                        

2.400,00                        

15.996,00                      

120.000,00                    

-                                 
-                                 

360,00                           
900,00                           

1.033,20                        

-                                 
5.580,00                        

-                                 

2.752,00                        
4.320,00                        

129,00                           

193,00                           

 

 

 



 

  AAnneexxoo  EE--2255..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  --  SSããoo  LLoouurreennççoo  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 LICENCIAMENTO E PROJETO E PRELIMNARES

1.1 LICENCIAMENTO
1.1.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Aterro Vb 1,00 30.000,00        30.000,00                   

30.000,00                   
25.000,00                   
65.290,45                   

1.1.2 Elaboração de estudos ambientais Vb 1,00 30.000,00        
1.1.3 Custo do licenciamento Ambiental Vb 1,00 25.000,00        
1.1.4 Acquisição da área há 21,76 3.000,00          
1.2 Adequação do lixão e custos ambientais

1.2.2 Compensação da supressão de vegetação de mata atlântica há 4,35 14.000,00        

2 ACESSO AO ATERRO

2,1
Adequação de um acesso de 1,5km com largura de vía de 7m e calçamento em bica 
corrida de e=0,20m. Inclui todos os serviços de corte aterro, fornecimento de material 
drenagem, estabilidade geotecnica. 

km 3,00 84.275,00        

3 CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL

3.1
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de 
concreto de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com 
argamassa traço 1: 3.

ml 1.984,00 12,00               

3.2 Portão deslizante em ferro, incluindo trilho, inclui também a instalação de uma
cancela m2 9,00 200,00             

3.3
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma 
dupla fileira de espécies de crescimento rápido. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 1.984,00 6,00                 

4 IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO ATERRO DE RESÍDUOS CLASSE II

60.937,75                   

252.825,00                  

23.808,00                    

1.800,00                      

11.904,00                    

A
4.1 Conformação de células

4.1.1 Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, para conformação das
células m3 370.442,00 2,50                 

4.1.2 Fornecimento e compactação de um aterro de nivelamento e impermeabilização no 
fundo da célula m2 22.227,00 8,00                 

4.1.3 Fornecimento e implantação de uma manta geomembrana de 1,5mm de espessura 
texturizada. Inclui adequação da superficie dos taludes para instalaçao da manta. m2 55.566,00 18,00               

4.1.4
Fornecimento e compactação de um aterro de proteção mecânica da manta de 0,5m 
de espessura. Inclui o aproveitamento do material de escavação , carga, transporte,  
espalhamento, homogeneização e compactação.

m3 22.227,00 8,00                 

4.2 Drena

926.105,00                  

177.816,00                  

1.000.188,00               

177.816,00                  

gem de Chorume

4.2.1 Construção de dreno principal em brita No 4  de 1,00 x 0,60 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 343,00 80,00               

4.2.2 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 1.079,00 35,00               

4.2.3 construção de caixa de acumulação de chorume em concreto armado Fck 25Mpa 
com dimensões internas de 4x2x2m Und 1,00 15.000,00        

4.2.4 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em concreto FCK = 
25MPA Und 8,00 301,00             

4.2.5 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para condução de chorume 
até a ETE. Incui escavação, instalação e reaterro apiloado da vala. ml 450,00 22,00               

4.3 Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

4.3.1
Implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo especificações 
do projeto, incluindo o fornecimento de todos os matérias necessários, obra civil e 
montagem mecânica de e conexão elétrica.

Vb 1,00 73.481,00        

4.4 Sistema Viario

4.3.1 Conformação de um sistema viario interno com largura de 7m e calçamento em 
macadame hidraúlico. Inclui corte, aterro, revestimento e sistema de drena

27.440,00                    

37.765,00                    

15.000,00                    

2.408,00                      

9.900,00                      

73.481,00                    

gem. ml 1.029,00 84,00               

4.5 Drena

86.436,00                    

gem Superficial

4.5.1 Conformação de um sistema de drenagem superficial em canaleta meia cana de 
concreto ml 1.079,00 25,00               

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO 3.062.895,00      

PLANILHA  DE ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ATERRO CTR - SÃO LOURENÇO

26.975,00                    



 

AAnneexxoo  EE--2266..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  --  SSããoo  LLoouurreennççoo  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 INSUMOS E MATERIAIS PARA OPERAÇÃO

1.1 Fornecimento de Material de jazida para cobertura diaria

1.1.1
Fornecimento de material de cobertura diaria para  recobrimento dos 
resíduos, e= 0,12m, inclui fornecimento do material até os pontos de 
cobertura.

m3 226.601,00 10,00         2.266.010,00                 

88.408,00                      

170.720,00                    

15.900,00                      

58.685,00                      

1.3 Drenagem de gás

1.3.1
Fornecimento e instalação de drenos verticais de gás com diâmetro 
externo de 1,00m e tubulação interna perfurada de concreto de 0,40m, 
incluindo o flare para queima de gás na saída.

ml 514,00 172,00       

1.4 Sistema de Captação de Líquidos Percolados

1.4.1 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado 
com tubulação drenante de PVC de 4" ml 5.335,00 32,00         

1.4.2 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em 
concreto FCK = 25MPA und 53,00 300,00       

1.4.3
Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para 
condução de chorume até a ETE. Incui escavação, instalação e 
reaterro apiloado da vala.

ml 2.667,50 22,00         

1.3 Drenagem Superficial

1.3.1 Construção de canaleta triangular com revestimento em concreto 
magro ml 5.335,00 22,00         

1.3.2 Canaleta de transição em colchão reno para descida de taludes ml 505,60 33,00         

1.3.3

Caixa de passagem, em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços 
prensados -(ref. Dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,7 x 
0,7 x 0,7 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do 
material excedente.

Und 36,00 400,00       

1.4 Paisagismo e Fechamento

1.4.1 Fornecimento e plantio de grama de burro para proteção da fase externa dos
taludes m2 2.634,00 12,00         

1.4.2 Fornecimento de material de cobertura e compactação da camada 
final de cobertura com 1,0m de espessura m3 18.000,00 15,00         

TOTAL INSUMOS PARA 20 ANOS DE OPERAÇÃO 240 MESES 3.049.785,80        
TOTAL INSUMOS / mês 12.707,00             

2 OPERAÇÃO DO ATERRO
2.1 Organograma do Aterro Sanitário

2.1.1 Encarregado  Operacional do Aterro mês 1,00 1.200,00    
2.1.2 Auxiliar de Operação mês 1,00 800,00       
2.1.3 Topografo mês 1,00 1.200,00    
2.1.4 Ajudantes mês 5,00 450,00       

2.1.5 Encargos sociais mês 82,00% 5.450,00    

2.2 Equipamentos Mínimos - Operação Mensal
2.2.1 Trator de esteira modelo D6, incluindo combustível e operador hora/mês 180,00 140,00       
2.2.2 Trator de esteira modelo D4 , incluindo combustível e operador hora/mês 180,00 93,00         

2.2.4 Escavadeira hidráulica sobre esteira cap. 0,85 m3, incluindo 
combustível e operador hora/mês 110,00       

2.2.5 Retroescavadeira de pneus hora/mês 140,00 86,00         
2.2.6 Caçambas Basculantes, incluindo combustível e operador hora/mês 140,00 72,00         

2.3 Custos Ambientais

2.4.1

Monitoramento ambiental do Local, incluindo leitura de poços, ensaios 
de água superficial e subterrânea, monitoramento geotecnico, 
monitoramento da operação do Aterro, incluindo geração de relatorio 
mensal.

mês 1,00 1.810,00    

2.4.2 Aplicação dos PBA's exigidos no EIA/RIMA, educação ambiental, 
comunicação social, reflorestamento, etc mês 1,00 2.714,00    

TOTAL  MÊS OPERAÇÃO 78.503,00             

TOTAL OPERAÇÃO ANO (1+2) 91.210,00             

117.370,00                    

16.684,80                      

14.400,00                      

31.608,00                      

270.000,00                    

1.200,00                        
800,00                           

1.200,00                        
2.250,00                        

4.469,00                        

25.200,00                      
16.740,00                      

-                                 

12.040,00                      
10.080,00                      

1.810,00                        

2.714,00                        

  



 

  AAnneexxoo  EE--2277..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  --  MMoorreennoo  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 LICENCIAMENTO E PROJETO E PRELIMNARES

1.1 LICENCIAMENTO
1.1.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Aterro Vb 1,00 30.000,00        30.000,00                   

30.000,00                   
25.000,00                   
25.556,50                   

1.1.2 Elaboração de estudos ambientais Vb 1,00 30.000,00        
1.1.3 Custo do licenciamento Ambiental Vb 1,00 25.000,00        
1.1.4 Acquisição da área há 8,52 3.000,00          
1.2 Adequação do lixão e custos ambientais

1.2.2 Compensação da supressão de vegetação de mata atlântica há 1,70 14.000,00        

2 ACESSO AO ATERRO

2,1
Adequação de um acesso de 1,5km com largura de vía de 7m e calçamento em bica 
corrida de e=0,20m. Inclui todos os serviços de corte aterro, fornecimento de material 
drenagem, estabilidade geotecnica. 

km 3,00 84.275,00        

3 CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL

3.1
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de 
concreto de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com 
argamassa traço 1: 3.

ml 1.242,00 12,00               

3.2 Portão deslizante em ferro, incluindo trilho, inclui também a instalação de uma
cancela m2 9,00 200,00             

3.3
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma 
dupla fileira de espécies de crescimento rápido. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 1.242,00 6,00                 

4 IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO ATERRO DE RESÍDUOS CLASSE II

23.852,73                   

252.825,00                  

14.904,00                    

1.800,00                      

7.452,00                      

A
4.1 Conformação de células

4.1.1 Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, para conformação das
células m3 54.376,00 2,50                 

4.1.2 Fornecimento e compactação de um aterro de nivelamento e impermeabilização no 
fundo da célula m2 6.525,00 8,00                 

4.1.3 Fornecimento e implantação de uma manta geomembrana de 1,5mm de espessura 
texturizada. Inclui adequação da superficie dos taludes para instalaçao da manta. m2 18,00               

4.1.4
Fornecimento e compactação de um aterro de proteção mecânica da manta de 0,5m 
de espessura. Inclui o aproveitamento do material de escavação , carga, transporte,  
espalhamento, homogeneização e compactação.

m3 6.525,00 8,00                 

4.2 Drena

135.940,00                  

52.200,00                    

-                               

52.200,00                    

gem de Chorume

4.2.1 Construção de dreno principal em brita No 4  de 1,00 x 0,60 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 215,00 80,00               

4.2.2 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 675,00 35,00               

4.2.3 construção de caixa de acumulação de chorume em concreto armado Fck 25Mpa 
com dimensões internas de 4x2x2m Und 1,00 15.000,00        

4.2.4 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em concreto FCK = 
25MPA Und 8,00 301,00             

4.2.5 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para condução de chorume 
até a ETE. Incui escavação, instalação e reaterro apiloado da vala. ml 450,00 22,00               

4.3 Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

4.3.1
Implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo especificações 
do projeto, incluindo o fornecimento de todos os matérias necessários, obra civil e 
montagem mecânica de e conexão elétrica.

Vb 1,00 36.741,00        

4.4 Sistema Viario

4.3.1 Conformação de um sistema viario interno com largura de 7m e calçamento em 
macadame hidraúlico. Inclui corte, aterro, revestimento e sistema de drena

17.200,00                    

23.625,00                    

15.000,00                    

2.408,00                      

9.900,00                      

36.741,00                    

gem. ml 645,00 84,00               

4.5 Drena

54.180,00                    

gem Superficial

4.5.1 Conformação de um sistema de drenagem superficial em canaleta meia cana de 
concreto ml 675,00 25,00               

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO 827.659,00        

PLANILHA  DE ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ATERRO MORENO

16.875,00                    



 

AAnneexxoo  EE--2288..  CCuussttooss  ddee  OOppeerraaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  ––  MMoorreennoo  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 INSUMOS E MATERIAIS PARA OPERAÇÃO

1.1 Fornecimento de Material de jazida para cobertura diaria

1.1.1
Fornecimento de material de cobertura diaria para  recobrimento dos 
resíduos, e= 0,12m, inclui fornecimento do material até os pontos de 
cobertura.

m3 47.922,00 10,00         479.220,00                    

1.3 Drenagem de gás

1.3.1
Fornecimento e instalação de drenos verticais de gás com diâmetro 
externo de 1,00m e tubulação interna perfurada de concreto de 0,40m, 
incluindo o flare para queima de gás na saída.

ml 107,00 172,00       

1.4 Sistema de Captação de Líquidos Percolados

1.4.1 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado 
com tubulação drenante de PVC de 4" ml 1.833,00 32,00         

1.4.2 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em 
concreto FCK = 25MPA und 18,00 300,00       

1.4.3
Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para 
condução de chorume até a ETE. Incui escavação, instalação e 
reaterro apiloado da vala.

ml 916,50 22,00         

1.3 Drenagem Superficial

1.3.1 Construção de canaleta triangular com revestimento em concreto 
ma

18.404,00                      

58.656,00                      

5.400,00                        

20.163,00                      

gro ml 1.833,00 22,00         

1.3.2 Canaleta de transição em colchão reno para descida de taludes ml 268,60 33,00         

1.3.3

Caixa de passagem, em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços 
prensados -(ref. Dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,7 x 
0,7 x 0,7 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do 
material excedente.

Und 12,00 400,00       

1.4 Paisagismo e Fechamento

1.4.1 Fornecimento e plantio de grama de burro para proteção da fase externa dos
taludes m2 1.703,00 12,00         

1.4.2 Fornecimento de material de cobertura e compactação da camada 
final de cobertura com 1,0m de espessura m3 10.000,00 15,00         

TOTAL INSUMOS PARA 20 ANOS DE OPERAÇÃO 240 MESES 806.268,80           
TOTAL INSUMOS / mês 3.359,00               

2 OPERAÇÃO DO ATERRO
2.1 Organograma do Aterro Sanitário

2.1.1 Encarregado  Operacional do Aterro mês 1.200,00    
2.1.2 Auxiliar de Operação mês 800,00       
2.1.3 Topografo mês 0,50 1.200,00    
2.1.4 Ajudantes mês 3,00 450,00       

2.1.5 Encargos sociais mês 82,00% 1.950,00    

2.2 Equipamentos Mínimos - Operação Mensal
2.2.1 Trator de esteira modelo D6, incluindo combustível e operador hora/mês 140,00       
2.2.2 Trator de esteira modelo D4 , incluindo combustível e operador hora/mês 140,00 93,00         

2.2.4 Escavadeira hidráulica sobre esteira cap. 0,85 m3, incluindo 
combustível e operador hora/mês 110,00       

2.2.5 Retroescavadeira de pneus hora/mês 100,00 86,00         
2.2.6 Caçambas Basculantes, incluindo combustível e operador hora/mês 100,00 72,00         

2.3 Custos Ambientais

2.4.1

Monitoramento ambiental do Local, incluindo leitura de poços, ensaios 
de água superficial e subterrânea, monitoramento geotecnico, 
monitoramento da operação do Aterro, incluindo geração de relatorio 
mensal.

mês 1,00 383,00       

2.4.2 Aplicação dos PBA's exigidos no EIA/RIMA, educação ambiental, 
comunicação social, reflorestamento, etc mês 1,00 574,00       

TOTAL  MÊS OPERAÇÃO 33.326,00             

TOTAL OPERAÇÃO ANO (1+2) 36.685,00             

40.326,00                      

8.863,80                        

4.800,00                        

20.436,00                      

150.000,00                    

-                                 
-                                 

600,00                           
1.350,00                        

1.599,00                        

-                                 
13.020,00                      

-                                 

8.600,00                        
7.200,00                        

383,00                           

574,00                           



 

AAnneexxoo  EE--2299..  CCuussttooss  ddee  IImmppllaannttaaççããoo  AAtteerrrroo  SSaanniittáárriioo  ––  CCTTRR  --  IIppoojjuuccaa  

ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 LICENCIAMENTO E PROJETO E PRELIMNARES

1.1 LICENCIAMENTO
1.1.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Aterro Vb 1,00 30.000,00        30.000,00                   

30.000,00                   
25.000,00                   
67.592,02                   

1.1.2 Elaboração de estudos ambientais Vb 1,00 30.000,00        
1.1.3 Custo do licenciamento Ambiental Vb 1,00 25.000,00        
1.1.4 Acquisição da área há 22,53 3.000,00          
1.2 Adequação do lixão e custos ambientais

1.2.2 Compensação da supressão de vegetação de mata atlântica há 4,51 14.000,00        

2 ACESSO AO ATERRO

2,1
Adequação de um acesso de 1,5km com largura de vía de 7m e calçamento em bica 
corrida de e=0,20m. Inclui todos os serviços de corte aterro, fornecimento de material 
drenagem, estabilidade geotecnica. 

km 3,00 84.275,00        

3 CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL

3.1
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de 
concreto de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com 
ar

63.085,88                   

252.825,00                  

gamassa traço 1: 3.
ml 2.019,00 12,00               

3.2 Portão deslizante em ferro, incluindo trilho, inclui também a instalação de uma
cancela m2 9,00 200,00             

3.3
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma 
dupla fileira de espécies de crescimento rápido. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 2.019,00 6,00                 

4 IMPLANTA

24.228,00                    

1.800,00                      

12.114,00                    

ÇÃO DA 1 ETAPA DO ATERRO DE RESÍDUOS CLASSE IIA
4.1 Conformação de células

4.1.1 Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, para conformação das
células m3 383.501,00 2,50                 

4.1.2 Fornecimento e compactação de um aterro de nivelamento e impermeabilização no 
fundo da célula m2 23.010,00 8,00                 

4.1.3 Fornecimento e implantação de uma manta geomembrana de 1,5mm de espessura 
texturizada. Inclui adequação da superficie dos taludes para instalaçao da manta. m2 57.525,00 18,00               

4.1.4
Fornecimento e compactação de um aterro de proteção mecânica da manta de 0,5m 
de espessura. Inclui o aproveitamento do material de escavação , carga, transporte,  
espalhamento, homo

958.752,50                  

184.080,00                  

1.035.450,00               

geneização e compactação.
m3 23.010,00 8,00                 

4.2 Drena

184.080,00                  

gem de Chorume

4.2.1 Construção de dreno principal em brita No 4  de 1,00 x 0,60 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 349,00 80,00               

4.2.2 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 1.098,00 35,00               

4.2.3 construção de caixa de acumulação de chorume em concreto armado Fck 25Mpa 
com dimensões internas de 4x2x2m Und 1,00 15.000,00        

4.2.4 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em concreto FCK = 
25MPA Und 8,00 301,00             

4.2.5 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para condução de chorume 
até a ETE. Incui escavação, instalação e reaterro apiloado da vala. ml 450,00 22,00               

4.3 Esta

27.920,00                    

38.430,00                    

15.000,00                    

2.408,00                      

9.900,00                      

ção de Tratamento de Efluentes - ETE

4.3.1
Implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo especificações 
do projeto, incluindo o fornecimento de todos os matérias necessários, obra civil e 
montagem mecânica de e conexão elétrica.

Vb 1,00 73.481,00        

4.4 Sistema Viario

4.3.1 Conformação de um sistema viario interno com largura de 7m e calçamento em 
macadame hidraúlico. Inclui corte, aterro, revestimento e sistema de drena

73.481,00                    

gem. ml 1.047,00 84,00               

4.5 Drena

87.948,00                    

gem Superficial

4.5.1 Conformação de um sistema de drenagem superficial em canaleta meia cana de 
concreto ml 1.098,00 25,00               

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO 3.151.544,00      

PLANILHA  DE ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ATERRO CTR - IPOJUCA

27.450,00                    
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ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 INSUMOS E MATERIAIS PARA OPERAÇÃO

1.1 Fornecimento de Material de jazida para cobertura diaria

1.1.1
Fornecimento de material de cobertura diaria para  recobrimento dos 
resíduos, e= 0,12m, inclui fornecimento do material até os pontos de 
cobertura.

m3 243.347,00 10,00         2.433.470,00                 

1.3 Drenagem de gás

1.3.1
Fornecimento e instalação de drenos verticais de gás com diâmetro 
externo de 1,00m e tubulação interna perfurada de concreto de 0,40m, 
incluindo o flare para queima de gás na saída.

ml 548,00 172,00       

1.4 Sistema de Captação de Líquidos Percolados

1.4.1 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado 
com tubulação drenante de PVC de 4" ml 5.583,00 32,00         

1.4.2 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em 
concreto FCK = 25MPA und 56,00 300,00       

1.4.3
Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para 
condução de chorume até a ETE. Incui escavação, instalação e 
reaterro apiloado da vala.

ml 2.791,50 22,00         

1.3 Drenagem Superficial

1.3.1 Construção de canaleta triangular com revestimento em concreto 
ma

94.256,00                      

178.656,00                    

16.800,00                      

61.413,00                      

gro ml 5.583,00 22,00         

1.3.2 Canaleta de transição em colchão reno para descida de taludes ml 521,40 33,00         

1.3.3

Caixa de passagem, em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços 
prensados -(ref. Dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,7 x 
0,7 x 0,7 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do 
material excedente.

Und 37,00 400,00       

1.4 Paisagismo e Fechamento

1.4.1 Fornecimento e plantio de grama de burro para proteção da fase externa dos
taludes m2 2.673,00 12,00         

1.4.2 Fornecimento de material de cobertura e compactação da camada 
final de cobertura com 1,0m de espessura m3 18.000,00 15,00         

TOTAL INSUMOS PARA 20 ANOS DE OPERAÇÃO 240 MESES 3.241.503,20        
TOTAL INSUMOS / mês 13.506,00            

2 OPERAÇÃO DO ATERRO
2.1 Organograma do Aterro Sanitário

2.1.1 Encarregado  Operacional do Aterro mês 1,00 1.200,00    
2.1.2 Auxiliar de Operação mês 1,00 800,00       
2.1.3 Topografo mês 1,00 1.200,00    
2.1.4 Ajudantes mês 5,00 450,00       

2.1.5 Encargos sociais mês 82,00% 5.450,00    

2.2 Equipamentos Mínimos - Operação Mensal
2.2.1 Trator de esteira modelo D6, incluindo combustível e operador hora/mês 180,00 140,00       
2.2.2 Trator de esteira modelo D4 , incluindo combustível e operador hora/mês 180,00 93,00         

2.2.4 Escavadeira hidráulica sobre esteira cap. 0,85 m3, incluindo 
combustível e operador hora/mês 110,00       

2.2.5 Retroescavadeira de pneus hora/mês 140,00 86,00         
2.2.6 Caçambas Basculantes, incluindo combustível e operador hora/mês 140,00 72,00         

2.3 Custos Ambientais

2.4.1

Monitoramento ambiental do Local, incluindo leitura de poços, ensaios 
de água superficial e subterrânea, monitoramento geotecnico, 
monitoramento da operação do Aterro, incluindo geração de relatorio 
mensal.

mês 1,00 1.943,00    

2.4.2 Aplicação dos PBA's exigidos no EIA/RIMA, educação ambiental, 
comunicação social, reflorestamento, etc mês 1,00 2.915,00    

TOTAL  MÊS OPERAÇÃO 78.837,00            

TOTAL OPERAÇÃO ANO (1+2) 92.343,00            

122.826,00                    

17.206,20                      

14.800,00                      

32.076,00                      

270.000,00                    

1.200,00                        
800,00                           

1.200,00                        
2.250,00                        

4.469,00                        

25.200,00                      
16.740,00                      

-                                 

12.040,00                      
10.080,00                      

1.943,00                        

2.915,00                        
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ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 LICENCIAMENTO E PROJETO E PRELIMNARES

1.1 LICENCIAMENTO
1.1.1 Elaboração de Projeto Básico e Executivo do Aterro Vb 1,00 40.000,00        40.000,00                   

-                              
40.000,00                   

-                              

1.1.2 Elaboração de estudos ambientais Vb 60.000,00        
1.1.3 Custo do licenciamento Ambiental Vb 1,00 40.000,00        
1.1.4 Acquisição da área há 3.000,00          
1.2 Adequação do lixão e custos ambientais

1.2.2 Compensação da supressão de vegetação de mata atlântica há 20,00 14.000,00        

2 ACESSO AO ATERRO

2,1
Adequação de um acesso de 1,5km com largura de vía de 7m e calçamento em bica 
corrida de e=0,20m. Inclui todos os serviços de corte aterro, fornecimento de material 
drenagem, estabilidade geotecnica. 

km 0,50 84.275,00        

3 CERCAMENTO E ISOLAMENTO DO LOCAL

3.1
Fornecimento e instalação de cerca com 9 fios de arame farpado  e mourôes de 
concreto de 2.2m de altura espaçados  a cada 3.0m, enterrados e chumbados com 
argamassa traço 1: 3.

ml 3.320,00 12,00               

3.2 Portão deslizante em ferro, incluindo trilho, inclui também a instalação de uma
cancela m2 9,00 200,00             

3.3
Conformação de um cinturão verde acompanhando a cerca, consistente em uma 
dupla fileira de espécies de crescimento rápido. Inclui adequação do terreno, plantio, 
manutenção e mudas de reposição.

muda 3.320,00 6,00                 

4 IMPLANTAÇÃO DA 1 ETAPA DO ATERRO DE RESÍDUOS CLASSE II

280.000,00                 

42.137,50                    

39.840,00                    

1.800,00                      

19.920,00                    

A
4.1 Conformação de células

4.1.1 Escavação e carga mecânicas de material de primeira categoria, para conformação das
células m3 1.178.776,00 2,50                 

4.1.2 Fornecimento e compactação de um aterro de nivelamento e impermeabilização no 
fundo da célula m2 106.090,00 8,00                 

4.1.3 Fornecimento e implantação de uma manta geomembrana de 1,5mm de espessura 
texturizada. Inclui adequação da superficie dos taludes para instalaçao da manta. m2 353.633,00 18,00               

4.1.4
Fornecimento e compactação de um aterro de proteção mecânica da manta de 0,5m 
de espessura. Inclui o aproveitamento do material de escavação , carga, transporte,  
espalhamento, homogeneização e compactação.

m3 106.090,00 8,00                 

4.2 Drena

2.946.940,00               

848.720,00                  

6.365.394,00               

848.720,00                  

gem de Chorume

4.2.1 Construção de dreno principal em brita No 4  de 1,00 x 0,60 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 707,00 80,00               

4.2.2 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado com tubulação 
drenante de PVC de 4" ml 2.222,00 35,00               

4.2.3 construção de caixa de acumulação de chorume em concreto armado Fck 25Mpa 
com dimensões internas de 4x2x2m Und 1,00 15.000,00        

4.2.4 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em concreto FCK = 
25MPA Und 8,00 301,00             

4.2.5 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para condução de chorume 
até a ETE. Incui escavação, instalação e reaterro apiloado da vala. ml 450,00 22,00               

4.3 Estação de Tratamento de Efluentes - ETE

4.3.1
Implantação de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), segundo especificações 
do projeto, incluindo o fornecimento de todos os matérias necessários, obra civil e 
montagem mecânica de e conexão elétrica.

Vb 1,00 834.784,00      

4.4 Sistema Viario

4.3.1 Conformação de um sistema viario interno com largura de 7m e calçamento em 
macadame hidraúlico. Inclui corte, aterro, revestimento e sistema de drena

56.560,00                    

77.770,00                    

15.000,00                    

2.408,00                      

9.900,00                      

834.784,00                  

gem. ml 2.121,00 84,00               

4.5 Drena

178.164,00                  

gem Superficial

4.5.1 Conformação de um sistema de drenagem superficial em canaleta meia cana de 
concreto ml 2.222,00 25,00               

CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO 12.703.608,00    

PLANILHA  DE ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS
IMPLANTAÇÃO ATERRO CTR - JABOATÃO

55.550,00                    
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ITEM Discriminação  UND QUANTIDADE VR. UNIT VR. TOTAL
1 INSUMOS E MATERIAIS PARA OPERAÇÃO

1.1 Fornecimento de Material de jazida para cobertura diaria

1.1.1
Fornecimento de material de cobertura diaria para  recobrimento dos 
resíduos, e= 0,12m, inclui fornecimento do material até os pontos de 
cobertura.

m3 2.177.697,00 10,00         21.776.970,00               

878.576,00                    

802.560,00                    

75.300,00                      

275.880,00                    

551.760,00                    

39.105,00                      

66.800,00                      

63.396,00                      

780.000,00                    

3.200,00                        
2.600,00                        
1.600,00                        
1.000,00                        
4.500,00                        

10.578,00                      

140.000,00                    
27.900,00                      

22.000,00                      

25.800,00                      
43.200,00                      

17.391,00                      

26.087,00                      

20.000,00                      

1.3 Drenagem de gás

1.3.1
Fornecimento e instalação de drenos verticais de gás com diâmetro 
externo de 1,00m e tubulação interna perfurada de concreto de 0,40m, 
incluindo o flare para queima de gás na saída.

ml 5.108,00 172,00       

1.4 Sistema de Captação de Líquidos Percolados

1.4.1 Construção de dreno anelar em brita No 4  de 0,50 x 0,50 reforçado 
com tubulação drenante de PVC de 4" ml 25.080,00 32,00         

1.4.2 Construção de caixa de passagem de percolado de 0,6x0,6x0,6 em 
concreto FCK = 25MPA und 251,00 300,00       

1.4.3
Fornecimento e instalação de tubulação de PVC 150mm para 
condução de chorume até a ETE. Incui escavação, instalação e 
reaterro apiloado da vala.

ml 12.540,00 22,00         

1.3 Drenagem Superficial

1.3.1 Construção de canaleta triangular com revestimento em concreto 
magro ml 25.080,00 22,00         

1.3.2 Canaleta de transição em colchão reno para descida de taludes ml 1.185,00 33,00         

1.3.3

Caixa de passagem, em alvenaria de 1 vez - tijolos maciços 
prensados -(ref. Dr-01-obras recife) nas dimensões internas de 0,7 x 
0,7 x 0,7 m, inclusive escavação, reaterro compactado e remoção do 
material excedente.

Und 167,00 400,00       

1.4 Paisagismo e Fechamento

1.4.1 Fornecimento e plantio de grama de burro para proteção da fase externa dos
taludes m2 5.283,00 12,00         

1.4.2 Fornecimento de material de cobertura e compactação da camada 
final de cobertura com 1,0m de espessura m3 52.000,00 15,00         

TOTAL INSUMOS PARA 20 ANOS DE OPERAÇÃO 240 MESES 25.310.347,00      
TOTAL INSUMOS / mês 105.460,00           

2 OPERAÇÃO DO ATERRO
2.1 Organograma do Aterro Sanitário

2.1.1 Encarregado  Operacional do Aterro mês 2,00 1.600,00    
2.1.2 Responsáveis de meio ambiente e operação mês 2,00 1.300,00    
2.1.3 Auxiliar de Operação mês 2,00 800,00       
2.1.4 Topografo mês 1,00 1.000,00    
2.1.5 Ajudantes mês 10,00 450,00       

2.1.5 Encargos sociais mês 82,00% 12.900,00  

2.2 Equipamentos Mínimos - Operação Mensal
2.2.1 Trator de esteira modelo D6, incluindo combustível e operador hora/mês 1.000,00 140,00       
2.2.2 Trator de esteira modelo D4 , incluindo combustível e operador hora/mês 300,00 93,00         

2.2.4 Escavadeira hidráulica sobre esteira cap. 0,85 m3, incluindo 
combustível e operador hora/mês 200,00 110,00       

2.2.5 Retroescavadeira de pneus hora/mês 300,00 86,00         
2.2.6 Caçambas Basculantes, incluindo combustível e operador hora/mês 600,00 72,00         

2.3 Custos Ambientais

2.4.1

Monitoramento ambiental do Local, incluindo leitura de poços, ensaios 
de água superficial e subterrânea, monitoramento geotecnico, 
monitoramento da operação do Aterro, incluindo geração de relatorio 
mensal.

mês 1,00 17.391,00  

2.4.2 Aplicação dos PBA's exigidos no EIA/RIMA, educação ambiental, 
comunicação social, reflorestamento, etc mês 1,00 26.087,00  

2.4.3 Aluguel da área mês 1,00 20.000,00  

TOTAL  MÊS OPERAÇÃO 345.856,00           

TOTAL OPERAÇÃO ANO (1+2) 451.316,00            
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