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RESUMO 

 

 ix 

 
 
 

 
O tratamento e a destinação final do lixo urbano constituem um problema em 

escala mundial e vêm ocupando crescente espaço na agenda das gestões municipais 
brasileiras. Com a recente aprovação do Protocolo de Kyoto, criou-se uma oportunidade 
rara de financiamento de tais serviços, provocando o interesse de grandes grupos 
privados nacionais e internacionais. Por outro lado, com o agravamento da questão 
energética nacional, a geração distribuída entrou no cenário do planejamento energético 
brasileiro. As empresas passaram a preocupar-se com a geração própria de energia 
elétrica por meios convencionais ou de fontes alternativas. Nesse cenário, o 
aproveitamento energético do lixo urbano, mediante técnicas de co-geração de energia, 
apresenta-se como oportunidade para a realização desse objetivo.  A gestão dos resíduos 
sólidos urbanos, no município do Recife, principalmente em sua destinação final, com a 
presença de catadores trabalhando em lixões e aterros controlados, ou mesmo nas ruas, 
da cidade tem chamado a atenção da população para um desafio, que vai além dos 
aspectos ambientais e econômicos. Este trabalho objetivou caracterizar o problema do 
tratamento e destinação final do lixo, na cidade do Recife, sob a ótica do planejamento 
institucional e da elaboração de soluções integradas, que tenham, simultânea e 
comprovadamente, viabilidade de uso comercial e atendam a aspectos sociais, 
ambientais, tecnológicos e econômicos. Em face disso, o modelo proposto por esta 
dissertação foi analisado pelos recursos técnicos dos métodos de Valor Presente 
Líquido, Taxa Interna de retorno e Análise de Sensibilidade. Os resultados alcançados 
demonstraram a viabilidade das combinações de alternativas sugeridas no estudo, sob os 
aspectos  sociais, ambientais, tecnológicos e econômicos. 

 
 
 
 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Administração; Destinação; Energia; Lixo; Meio-Ambiente; 
Planejamento; Tecnologia. 

 
 
 



ABSTRACT 

 

 x 

 

 

 

 Both treatment and destination of the municipal solid waste are worldwide 
problems, so they have made part of the Brazilian municipal administrative agenda. On 
one hand, due to the recent approval of Kyoto Protocol, a rare opportunity to finance 
those types of services was created, raising the interest from national and international 
private entrepreneurs. On the other hand, because of the aggravation of the national 
energy question, the distributed electric generation became part of the Brazilian 
energetic planning scenario. Companies started to worry about generating their own 
electric energy by conventional means or using alternative sources.  Taking into account 
this scenario, the use of energetic resources from the urban garbage, by means of energy 
co-generation techniques, appeared to be an opportunity to achieve that goal. The 
management of urban solid residue, in the municipality of Recife, is done at its final 
destination, by non-official garbage collectors working at controlled areas where the 
garbage is discarded, and even on the streets of the city, which has called the 
population’s attention to a challenge that goes beyond the environmental and economic 
aspects.  The main aim of this thesis is to characterize the problem of treatment and 
final destination of the garbage in the city of Recife, in the view of an institutional 
planning and the elaboration of integrated solutions, which can both simultaneously and 
evidently be feasible for commercial use by attending the environmental, technological, 
economic and social aspects. As a result, the model proposed in this thesis was analyzed 
by technical resources from methods such as:  Valor Presente Líquido (Net Present 
value), Taxa Interna de Retorno (Return internal tax) and Análise de Sensibilidade 
(Sensibility analysis).  The results achieved proved the feasibility of the combinations of 
those alternatives suggested in this essay, taking into account the environmental, 
technological, economic and social aspects.  
 

 

 

 

KEYWORDS: Administration; Destination; Energy; Municipal solid waste; 

Environment; Planning; Technology. 
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Um dos principais problemas das grandes cidades brasileiras é a destinação final 
do lixo urbano, também denominado resíduos sólidos. Nele estão envolvidos, entre 
vários outros, fatores ambientais (contaminantes do solo e das águas subterrâneas e 
superficiais, como o chorume e gases tóxicos decorrentes da decomposição da matéria 
orgânica) e fatores sociais (identificados com a presença de catadores de materiais 
recicláveis, nos lixões a céu aberto ou mesmo nos aterros controlados, assim como nas 
ruas, avenidas e principais pontos comerciais e residenciais das cidades brasileiras, 
ocasionando um descontrole urbano nas populações e arranjos produtivos). Além disso, 
as soluções atualmente utilizadas demandam recursos financeiros consideráveis, 
ocasionando a diminuição de investimentos básicos, nas áreas de saúde, saneamento, 
habitação e educação.  

 
A evolução das políticas públicas, no Brasil, referentes à limpeza urbana 

apresentou fases distintas. As políticas governamentais para o setor de saneamento 
básico, principalmente até à década de 1960, foram caracterizadas por medidas 
esporádicas e localizadas, segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico (PNSB), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
em 2000. Entre os anos de 1964 e 1985, a centralização das ações no âmbito federal 
esvaziou a atuação dos Estados, que se tornaram meros gestores da política central. E é 
importante destacar que, na década de 1970, toda a política do setor praticamente se  
restringiu ao abastecimento de água, ficando a drenagem urbana, o esgotamento 
sanitário e a limpeza urbana (inclusive a destinação final do lixo), relegados a segundo 
plano.  

 
Com o acelerado crescimento urbano e a correspondente retração de áreas livres, 

os terrenos, onde se despejam os resíduos, estão cada vez mais próximos das 
comunidades urbanas, acarretando a necessidade de maior controle e melhor tratamento. 
Assim, a precariedade do atendimento, sobretudo no que respeita à destinação final do 
lixo urbano, devido à falta de investimento no setor, tem-se feito sentir nas taxas de 
mortalidade infantil e na deterioração sanitária de muitas localidades. Aproximadamente 
5,2 milhões de pessoas (das quais 4,0 milhões são crianças) morrem, por ano, de 
doenças relacionadas com o lixo, uma vez que metade da população urbana, nos países 
em desenvolvimento não tem serviço de destinação de resíduos sólidos.1 

 
A cidade do Recife conta com um aterro controlado, localizado no município 

vizinho de Jaboatão dos Guararapes, denominado “Aterro da Muribeca”. Ao longo dos 
últimos 20 anos de utilização2, a área de 60,23 HECTARES passou por diversas 
transformações, desde um lixão “a céu aberto” até um aterro controlado, nos dias de 
hoje. Foram lá despejados cerca de 10 milhões de toneladas de lixo, no período de 1994 
a 20043. Quase 1.900 toneladas de lixo são depositadas diariamente na área, somente 
pelo município do Recife. Aproximadamente 1.800 catadores de materiais recicláveis4 
(dentre eles crianças e adolescentes), trabalham no Aterro da Muribeca, junto às áreas 
de descarrego de lixo, além de um número significativo de catadores que trabalham nas 
ruas da cidade, sem as condições de higiene e segurança necessárias. 

 

�����������������������������������������

1 Dados: Agenda 21. 
2 Início de operação no ano de 1985.  
3 Fonte: EMLURB – Relatório Anual. 
4 Fonte: EMLURB – Aterro da Muribeca. 
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De modo geral, o problema da destinação final do lixo urbano, no Brasil, é  
muito grande e demanda soluções urgentes. A cidade do Recife encontra-se numa 
situação ainda mais difícil: devido à falta de uma área física disponível, que lhe garanta 
autonomia política para a efetiva resolução do problema. É o que justifica o presente 
trabalho.  

 
Constata-se, no Recife a necessidade de uma intervenção pública inovadora, por 

meio dos setores municipais responsáveis, visando a soluções criativas, que contemplem 
os diversos aspectos envolvidos, notadamente os ambientais, sociais e econômicos, e 
possam obter vantagens e benefícios, como por exemplo, a venda de créditos de 
carbono a organismos internacionais, a obtenção do ICMS sócio-ambiental, a venda de 
energia elétrica e utilidades (vapor, água gelada etc.) a clientes particulares ou ao 
próprio município, a consecução de receitas diretas e indiretas e a redução de custos 
indiretos não-contabilizados (com  a diminuição do número de internações na rede 
pública de saúde, decorrentes do  manuseio e contato com o lixo), dentre outros. 

 
Na década de 1990, cresceu a preocupação da comunidade acadêmica e 

científica com os problemas causados pelo lixo urbano. Deu-se isso, principalmente, 
entre os profissionais ligados às áreas de saneamento e geotecnia ambiental. Nesses 
campos, os estudos, realizados no Brasil, têm-se relacionado às principais tecnologias 
de disposição e tratamento final dos resíduos sólidos gerados diariamente. 

 
Alguns esforços vêm-se concentrando, no objetivo de garantir uma abordagem 

econômica à questão dos resíduos sólidos. Motta & Sayago (1998), por exemplo, 
abordaram o tema por meio de um estudo sobre possíveis instrumentos econômicos a 
serem aplicados, na promoção da reciclagem, no País. Já foram realizados trabalhos  de 
mestrado e doutorado, abrangendo os aspectos econômicos. Calderoni (1999) 
evidenciou a viabilidade econômica da reciclagem do lixo, a partir da mensuração dos 
ganhos que cada agente envolvido com a atividade poderia obter, no município de São 
Paulo. 

 
Trabalho realizado por Valverde (1995) estudou as alternativas de recuperação 

de energia, por meio do tratamento dos resíduos sólidos domiciliares. A autora aplicou a 
avaliação econômica e a análise energética às alternativas de aterro sanitário, 
incineração e reciclagem com compostagem, do Rio de Janeiro. 

 
No Estado de Pernambuco e, mais especificamente, no município do Recife, 

existem alguns trabalhos, abordando aspectos econômicos das formas de tratamento e 
disposição final dos resíduos, como o desenvolvido por Maciel (2002), que avaliou  a 
implantação de aterros com aproveitamento energético. 

 
Lucena (2004) fez uma abordagem econômica a respeito do custo-benefício da 

reciclagem dos resíduos urbanos, nos municípios do Recife e Jaboatão dos Guararapes. 
A autora utiliza um enfoque multidisciplinar, abrangendo não só os diferentes atores da 
sociedade, mas também a forma como cada um percebe o seu meio, pela valoração que, 
além de incluir os aspectos econômicos convencionais, traduzidos nos custos 
operacionais e nos custos de fatores (como energia e matéria-prima), incorpora aspectos 
ambientais. 
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Já existem inúmeras teses e dissertações a respeito, sobretudo acerca dos  
aspectos ambientais da destinação final, no aterro da Muribeca, sob a responsabilidade 
do Grupo de Resíduos Sólidos (GRS) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
coordenado pelo Professor Fernando Jucá, que conta com uma equipe multidisciplinar, 
formada por engenheiros, químicos e geólogos, dentre outras categorias de 
profissionais. 

 
Por outro lado, persistem, nos diferentes estudos feitos, muitas dúvidas sobre 

questões importantes, quando analisados os aspectos do planejamento institucional. 
Citem-se, dentre elas, as seguintes: a viabilidade econômica das soluções, para os 
diversos agentes envolvidos; a efetiva comprovação das soluções, para uso comercial; a 
competitividade do empreendimento e sua sustentabilidade no longo prazo; a eficácia 
do tratamento dos efluentes (líquidos, sólidos e gasosos), atendendo às normas e 
exigências ambientais vigentes; a inserção social e a melhoria da qualidade de vida dos 
catadores de materiais recicláveis; o controle urbano e a conscientização ambiental. 

 
A presente dissertação diferencia-se dos trabalhos referidos por  mais enfatizar o 

planejamento institucional e assume a feição de um projeto técnico operativo. Nesse 
sentido, o Mestrado Profissionalizante em Engenharia de Produção constitui uma boa 
oportunidade, no sentido da realização de objetivos, que, sem abandono dos modelos e 
paradigmas teóricos e científicos, se concentram na busca de soluções técnicas e 
práticas dos problemas enfrentados. De fato, a Engenharia de Produção dá uma visão 
clara e abrangente a respeito dos fatores tecnológicos envolvidos nas inovações 
necessárias, nos recursos da informação, na busca da qualidade e na produção integrada, 
analisando toda a cadeia produtiva considerada  e seus diversos atores. 

 
Assim, o objetivo geral deste trabalho é elaborar um modelo institucional 

inovador de gestão da disposição final do lixo produzido na cidade do Recife, de modo 
a atender aos requisitos de viabilidade econômica, efetividade tecnológica, 
sustentabilidade ambiental e eqüidade social. Isso implica a realização dos seguintes 
objetivos específicos: (i) apreender as peculiaridades do problema da destinação final 
do lixo e do seu tratamento, na cidade do Recife; (ii) avaliar os diversos instrumentos de 
planejamento institucional e administrativo atualmente utilizados, quanto à sua 
viabilidade prática, nos aspectos técnicos, ambientais, econômicos e sociais; (iii) propor 
um modelo institucional como uma das alternativas ao problema da disposição final e 
tratamento do lixo, na cidade do Recife; e (iv) avaliar a viabilidade econômica desse 
modelo, relativamente a alguns atores sociais nele envolvidos.  

 
Na estruturação do presente estudo, levou-se em conta uma combinação de 

alternativas de tratamento do lixo, envolvendo a reciclagem (pela coleta seletiva e 
triagem de materiais), a destruição térmica (por meio de técnicas de co-geração de 
energia), o aterro sanitário (para recebimento das cinzas do processo ou utilização de 
forma temporária) e a compostagem (utilizada como subproduto não-contabilizado 
financeiramente).  

 
Os dados e fontes, utilizados nas análises e avaliações necessárias, foram 

disponibilizados, sobretudo, por agentes municipais responsáveis pelas atividades de 
limpeza urbana, na cidade do Recife, empresas privadas do setor e agentes sociais, 
notadamente organizações não-governamentais e movimentos sociais, que trabalham 
diretamente com a atividade de coleta seletiva de materiais recicláveis. 
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Os métodos do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de Retorno 

(TIR), bem como o de Análise de Sensibilidade foram empregados na avaliação dos 
aspectos econômicos do modelo proposto, relativamente a alguns atores sociais nele 
envolvidos os catadores de lixo (tratados, no modelo, como “catadores de material 
reciclável”, organizados em núcleos de cooperativas), a concessionária dos serviços (de 
destinação final de resíduos urbanos) e a Prefeitura da Cidade do Recife (analisada sob 
diversos aspectos econômicos e político-institucionais). 
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A cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, possui uma população de 
1.486.869 habitantes, correspondente a cerca de 18% do contingente demográfico 
estadual e 43% do efetivo humano da sua Região Metropolitana.2 Sua área territorial é 
de, aproximadamente, 217km², na quase totalidade urbanizada e dividida em cerca de 
94 bairros. 

 
De 1950 até 1970, os resíduos do Recife eram depositados em um grande lixão, 

na Rua da Regeneração, bairro de Água Fria. Além desse lixão, existiam fornos 
crematórios  (um na Rua do Pombal, quatro no bairro de Casa Amarela, um no bairro do 
Pacheco e um no bairro de Tejipió). Com o crescimento urbano, as populações dessas 
localidades começaram a construir moradias próximas aos fornos, que, sem  
aperfeiçoamento técnico, para reduzir a poluição, foram desativados, em razão das 
doenças respiratórias por ela provocadas. 

 
Durante a década de 1960, foram implantadas duas usinas de triagem e 

compostagem do lixo orgânico: uma, no bairro do Curado (Usina de Lixo Gonçalves 
Cavalcanti) e a outra, no bairro do IPSEP (atual Diretoria de Limpeza Urbana da 
EMLURB - Recife), onde se separava o material reciclável e se produzia composto 
orgânico. No início da década de 1980, foi interditada esta última usina, porquanto a 
presença de urubus atrapalhava o tráfego aéreo no Aeroporto dos Guararapes, que fica 
nas proximidades. 

 
No início da década de 1970, os resíduos do Recife deixaram de ser depositados 

na Rua da Regeneração e passaram a ser enviados a um Aterro, localizado no município 
do Paulista (Região Metropolitana do Recife). Isso perdurou até 1979, quando os 
resíduos passaram a ser depositados em Prazeres. Após uma invasão de catadores nesse 
terreno, a Prefeitura da Cidade do Recife, no final do ano de 1984, decidiu-se pelo 
Aterro da Muribeca, município de Jaboatão dos Guararapes (também integrante da 
RMR). 

 
O Aterro da Muribeca iniciou sua operação em 1985, de forma descontrolada, 

funcionando como lixão até 1994, quando teve início, a cargo da EMLURB, um 
programa de recuperação ambiental da área, por meio de biorremediação3. 
Desencadeou-se então, o processo de transformação de lixão para aterro controlado. 
Para tanto, foram construídas nove células, com dimensões de 200m de comprimento 
por 200m de largura e espessura variável entre 20 e 30m. Também passou a funcionar o 
tratamento do chorume pela técnica de recirculação, nas referidas células. Todo lixo das 
células passou a ter uma compactação mecânica e também uma cobertura de argila. 

 
Até 2001, todo o chorume4 gerado no Aterro era descartado no Rio 

Muribequinha (Classe I)5, de onde se capta água para abastecimento público. O projeto 
atual do Aterro, que orienta a operação e disposição do lixo nas células, bem como o 

�����������������������������������������

2  Fonte : IBGE - 2002. 
3 Técnica que consiste na aplicação de processos biodegradáveis no tratamento de resíduos, para 

recuperar e regenerar ambientes, principalmente água e solo, que sofreram impactos negativos, 
mantendo o equilíbrio biológico em ecossistemas. 

4 Líquido percolado, resultante da ação enzimática dos microorganismos e dos produtos resultantes da 
degradação dos resíduos e da infiltração de água nos aterros. 

5  Classe I: Águas destinadas ao abastecimento doméstico, sem tratamento prévio ou com simples 
desinfecção segundo a classificação CPRH. 
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tratamento do chorume, foi elaborado pela empresa paulista EPAL e aprovado pela 
CPRH em 2001. A concepção do projeto prevê uma elevação da cota de lixo nas 
células, de forma a permitir um aumento da vida útil, dentro da área original da 
EMLURB, que é de 60 hectares. No final de 2001, foi inaugurada a Estação de 
Tratamento de Chorume, que permitiu o tratamento e descarte dele, por meio de um 
emissário de 600m, no Rio Jaboatão (Classe III). 

 
O Aterro da Muribeca recebe cerca de 2.350t de resíduos sólidos6, por dia, 

lançados sobre as nove células existentes. No local, vivem cerca de 1.800 catadores, que 
acarretam não só problemas de ordem social, mas também problemas técnicos, durante 
a operação do lixo, como a má compactação e a impossibilidade da cobertura diária da 
massa de lixo. A falta de compactação do lixo conduz a um aumento de volume, o que 
traz, como conseqüência, a redução do tempo de vida útil do Aterro e compromete a 
estabilidade das células.. 

 
Quando o lixo se encontra exposto a céu aberto, também há uma emissão de 

gases tóxicos, para os trabalhadores do Aterro e para a população, que mora nas 
proximidades. O fato acentua-se, na medida em que o Aterro eleva sua cota a valores 
superiores à topografia da área. Esses aspectos mostram a importância da cobertura 
diária do lixo, além da necessidade de  executar-se a drenagem eficiente do gás gerado 
nas células (para evitar-se o risco de explosões, provocadas por seu acúmulo) e realizar-
se o tratamento dos referidos gases tóxicos, com o uso de queimadores (tipo “flare”) ou 
com o aproveitamento energético. Além disso, a exposição a céu aberto do lixo, também 
ocasiona a proliferação de insetos e aves no local. 

 
A falta de uma cobertura das células, com solo argiloso e vegetação (gramas), 

aliada à ausência da drenagem de águas pluviais, provoca, nas épocas de chuva, arrastes 
de argila que obstruem os drenos, condutores do chorume para a Estação de Tratamento, 
fazendo com que ele, o chorume, seja escoado diretamente para o rio Muribequinha. 
Vale ressaltar que esse rio tem servido à pesca e ao abastecimento humano (por isso 
considerado de Classe I). 

 
A cobertura vegetal (gramas) é utilizada para evitar erosão e o conseqüente 

arraste de argila, além de evitar a exposição do lixo. Já a drenagem de água pluvial 
serve para evitar que a água da chuva penetre nos resíduos aterrados. As águas de chuva 
devem ser encaminhadas para os rios, evitando-se que se misturem com o chorume, o 
que acarretaria o aumento do percolado a ser tratado, sobrecarregando-se a Estação de 
Tratamento (ETC). Atualmente, como as águas de chuva se misturam com o chorume, 
existe uma sobrecarga na ETC, reduzindo sua eficiência, não só pelo excesso de volume 
de líquidos, como pelo curto período de tratamento (tempo de detenção), em cada etapa 
prevista para ele, conforme detectado nos ensaios realizados e relatados mensalmente 
pelo Grupo de Resíduos Sólidos (GRS) da UFPE.  

 
Em relação ao tratamento do chorume, existem parâmetros técnicos de avaliação 

dos volumes lançados no Rio Jaboatão. Com freqüência, os volumes estão acima do 
permitido. Diante desse quadro, para que a ETC funcione de modo a atender às 
exigências legais em vigor, algumas ações deverão ser implementadas, tanto em termos 
de modificação da sua estrutura física, quanto no que diz respeito aos seus aspectos 

�����������������������������������������

6 Fonte: EMLURB, dados de 2004. 
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operacionais. É importante salientar que existem no Brasil referenciais ou modelos 
adotados em algumas unidades dessa natureza em operação com funcionamento e 
controle ambiental adequado. Existem sistemas bem mais sofisticados, com eficiência já 
comprovada, para volumes de chorume muito inferiores aos existentes no Aterro da 
Muribeca.  

 
Outro aspecto relevante é a composição do lixo aterrado na Muribeca: ele sofre, 

na sua constituição, os efeitos dos resíduos industriais dispostos no Aterro, e 
autorizados pelo órgão ambiental de Pernambuco. Tais resíduos, além de elevar a 
concentração dos contaminantes inorgânicos, inibem de forma significativa a atividade 
bacteriana, que faz o tratamento dos resíduos orgânicos, através da biodegradação. 

 
A presença de crianças e adolescentes no Aterro tem sido um problema a mais. 

Em maio de 2002, montou-se uma operação para retirar 318 jovens, que trabalhavam no 
local. Todos foram cadastrados, para inclusão em programas sociais. Entretanto, mantê-
los afastados tem sido muito difícil. A grande maioria desses jovens é arrimo de família 
e não tem outra forma de garantir renda para o seu sustento. Cerca de 90% deles 
voltaram a trabalhar no Aterro, mesmo com os esforços, na época, da Polícia 
Rodoviária, na fiscalização dos veículos que se dirigiam ao local, bem como das rondas 
sistemáticas realizadas, nas células, pela Polícia Militar. 

 
Em 2003, firmou-se um convênio entre a Prefeitura da Cidade do Recife e a 

Polícia Militar, pelo qual se assegurou remuneração financeira aos policiais militares, 
em regime de folga nas escalas nos batalhões, a fim de impedir o trabalho infantil e 
solucionar outros problemas surgidos: a violência entre os catadores e o uso do local 
como esconderijo de presidiários fugitivos. A eficiência da ação pode ser sentida nos 
períodos diurnos, principalmente no que se refere ao trabalho infantil e à violência. 
Entretanto, a falta de luminosidade nas células, à noite, compromete o controle dos 
menores e da ação de marginais. 

 
O rendimento médio dos cerca de 1.800 catadores que trabalham no Aterro da 

Muribeca, é de cerca de R$ 15,00 a R$ 20,00 diários por indivíduo7. O volume coletado, 
diariamente, chega, em média, a 50kg/pessoa de materiais recicláveis.8 Em média, 
portanto, a quantidade de material selecionado por esses trabalhadores, sem nenhuma 
condição humana digna, corresponde a cerca de 3,8% do total de resíduos depositados 
no local diariamente.     

 
Quanto à operação geral do Aterro, que está sob a responsabilidade da Prefeitura 

da Cidade do Recife, impõe-se considerar que, apesar dos investimentos realizados, com 
destaque para o tratamento do chorume, o controle da entrada dos resíduos, a cobertura 
parcial das células e a implantação da drenagem de líquidos nas células, os esforços não 
têm sido suficientes para a obtenção do benefício fiscal concedido pelo Governo do 
Estado e assegurado pelo Decreto nº  23.941, de 11 de janeiro de 2002. Esse Decreto 
egulamentou a Lei nº 12.008, de 01 de junho de 2001, que dispõe sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos. Tal benefício é aplicado aos municípios que tenham um 
tratamento adequado de destinação final de resíduos, dentro das normas ambientais 
vigentes, e possuam licenciamento do órgão ambiental estadual. 

�����������������������������������������

7 Dados: Setor de Assistência Social do Aterro da Muribeca, 2003. 
8 Dados:  Setor de Assistência Social do Aterro da Muribeca, 2003. 
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Em média, foram recebidos no Aterro da Muribeca, em 2004, 948.733 toneladas 
de resíduos, sendo 692.816t referentes à limpeza urbana, conforme dados do DPAO/ 
EMLURB/ Recife9 (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Aterro da Muribeca - Demonstrativo Mensal  dos Resíduos Recebidos 

(em toneladas) 
2004 

 
RECIFE 

MÊS DLU DMU Outros Total JABOATÃO 
FIRMAS 

PARTICU-
LARES 

TOTAL 
GERAL 

Janeiro 59.070 2.317 95 61.482 15.545 4.370 81.397 
Fevereiro 54.766 2.424 70 57.260 13.554 3.722 74.536 

Março 59.921 2.569 94 62.584 15.556 4.523 82.663 
Subtotal-1 173.757 7.310 259 181.326 44.655 12.615 238.596 

Abril 55.506 2.417 95 58.018 14.014 3.885 75.917 
Maio 58.684 11.717 95 70.496 15.128 5.043 90.667 
Junho 60.758 3.959 81 64.798 14.347 5.007 84.152 

Subtotal-2 174.948 18.093 271 193.312 43.489 13.935 250.736 
Julho 60.856 909 86 61.851 15.563 4.891 82.305 

Agosto 59.585 1.036 55 60.676 13.886 4.452 79.014 
Setembro 55.329 1.265 104 56.698 13.791 4.224 74.713 
Subtotal-3 175.770 3.210 245 179.225 43.240 13.567 236.032 
Outubro 53.171 806 26 54.003 12.479 4.364 70.846 

Novembro 55.087 1.059 34 56.180 12.847 4.269 73.296 
Dezembro 60.083 1.134 30 61.247 13.763 4.217 79.227 
Subtotal-4 168.341 2.999 90 171.430 39.089 12.850 223.369 

Acumulado 692.816 31.612 865 725.293 170.473 52.967 948.733 
    Fonte: DPAO/EMLURB - Recife - 2004. 

 
O custo de operação do Aterro da Muribeca está determinado, segundo dados da 

EMLURB, em cerca de R$ 10,00/t10, o que representa cerca de R$ 9.500.000,00 anuais, 
inteiramente cobertos pela Prefeitura da Cidade do Recife. 

 
No ano de 2002, a Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes proibiu a 

entrada, no Aterro da Muribeca, de caminhões de lixo provenientes do município do 
Recife, sob o argumento do grande passivo ambiental, não remunerado adequadamente. 
A situação provocou, na época, um colapso no serviço de limpeza urbana, na cidade do 
Recife, que teve de deslocar a sua disposição final de resíduos para um terreno próximo 
ao município de Camaragibe (Região Metropolitana do Recife), onde já funcionava, 
precariamente, a área de disposição final desse município. A questão só foi contornada 
pela interferência do Ministério Público, que induziu as duas prefeituras a assinarem um 
Termo de Ajustamento de Conduta, em que ambas ficaram obrigadas a providenciar 
várias ações no Aterro, bem como a instituir a denominada “Gestão Compartilhada” (até 
hoje deficiente).  Na execução do referido Termo de Ajustamento, é importante ressaltar 
que apenas a Prefeitura do Recife cumpriu com as determinações impostas, não tendo 
sido executadas as obrigações determinadas à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e 

�����������������������������������������

9 DPAO – Departamento de Planejamento e Apoio Operacional - EMLURB/Recife. 
10 Fonte: EMLURB/Recife. 
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ao Governo do Estado, respectivamente as ações sociais atinentes aos catadores do local 
e os investimentos na drenagem pluvial do Aterro. 

 
Considerando-se as condições operacionais do Aterro da Muribeca, com a 

presença de catadores dificultando as operações técnicas recomendadas, e a 
impossibilidade de aumento da altura das células, na área em utilização, acima de 45m, 
conforme determinado recentemente pela CPRH11, contrariando, aliás, o que havia 
aprovado, na ocasião da apresentação do Projeto da EPAL, a vida útil do referido Aterro 
encontra-se atualmente comprometida. Além disso, as condições de monitoramento 
ambiental, com padrões exigidos pela legislação de crimes ambientais (Lei 9.605/98, 
que obriga à correta destinação de todos os tipos de resíduos, principalmente no 
tratamento do chorume e de gases), exigem uma solução de curto prazo,  que leve em 
conta as questões sociais, ambientais e financeiras e de gestão das prefeituras 
envolvidas. 

 
No caso da Prefeitura da Cidade do Recife, a gravidade da situação acentua-se, 

quando, além de todos os problemas relatados, se soma o fato de encontrar-se  a sua 
área de disposição final do lixo em um município vizinho (Jaboatão dos Guararapes) e 
de ainda estar em discussão no Congresso Nacional12 o projeto de convivência 
metropolitana,  fragilizando consideravelmente sua autonomia política sobre a questão. 

 
Em relação à Região Metropolitana, onde é o maior gerador de resíduos, o 

Recife poderia tomar a iniciativa, em médio prazo, de elaborar e propor uma política 
metropolitana para os resíduos sólidos, considerando a descentralização da destinação 
final para três áreas: uma na Zona Norte (em Paulista, atendendo também a Olinda e ao 
Norte do Recife), outra na Zona Oeste (em São Lourenço da Mata, atendendo também a 
Camaragibe e ao Oeste do Recife) e a ampliação do Muribeca, na Zona Sul. Nesse caso, 
existe espaço para alternativas tecnológicas de aproveitamento energético dos resíduos, 
interligado com um projeto sócio-ambiental, além de uma política de investimentos com 
participação direta da iniciativa privada, como da comercialização dos créditos de 
carbono, do tratamento dos resíduos da construção civil etc. 

 
Em resumo, no campo da limpeza urbana, os principais problemas do município 

do Recife são: a falta de área no seu território ou fora dele, a médio prazo, para a 
destinação final dos seus resíduos, devido à urbanização; as precárias condições 
ambientais de tratamento e disposição final desses resíduos, devido à falta de 
investimentos públicos compatíveis, e gestão empresarial, no Aterro da Muribeca; e o 
inexpressivo compromisso social com a gestão do lixo na cidade.  

�����������������������������������������

11 CPRH: Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos e Meio Ambiente.  
12 Adequação à NBR 10.004, 10.315/87 e à Política Nacional de Resíduos Sólidos (em discussão). 
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O delineamento de um modelo técnico e institucional de destinação final e 
tratamento dos resíduos sólidos urbanos pressupõe uma compreensão precisa dos termos 
desse problema e das alternativas para enfrentá-lo. Seus muitos ângulos ou aspectos 
tornam complexa a solução. Com efeito, além dos fatores tecnológicos envolvidos, há 
os ambientais, os econômicos, os sociais e, com relevância não menor, os políticos. Daí 
a magnitude do desafio para os estudiosos, planejadores e gestores públicos. 

 
3.1 - O PROBLEMA 
 
O volume de resíduos sólidos tem aumentado, ao longo dos últimos anos, no 

Brasil. Este crescimento deve-se, em grande parte, ao aumento do consumo e aos novos 
hábitos alimentares, decorrentes, por sua vez, da redução dos índices inflacionários no 
País. Os brasileiros geram quase 228.500 toneladas diárias de resíduos. Em um ano, 
portanto, são produzidos mais de 80 milhões de toneladas de lixo (Tabela 2). 

Tabela 2 – Brasil - Estimativa de Geração de Resíduos Sólidos 
2000 

BRASIL E 
REGIÕES 

POPULAÇÃO TOTAL GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS 

GERAÇÃO 

Per Capita 
 Nº Abs. 

(hab) 
Percentual 

(%) 
Volume 
(t/dia) 

Percentual 
(%) 

(kg/hab/dia) 

Brasil 169.799.170 100,0 228.413 100.0 1.35 
Norte 12.900.704 7,6 11.067 4,8 0,86 

Nordeste 47.741.711 28,1 41.558 18,2 0,87 
Sudeste 72.412.411 42,6 141.617 62,0 1,96 

Sul 25.107.616 14,8 19.875 8,7 0,79 
Centro-Oeste 11.636.728 6,9 14.297 6,3 1,23 

Fonte: PNSB/IBGE - 2000. 
 
A região Nordeste, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico -  

PNSB13, é responsável por 18% dos resíduos gerados, no Brasil. O Sudeste responde 
por  62%, enquanto as demais regiões contribuem com os restantes 20% . 

 
No Nordeste, a relação é de 0,87 kg/hab/dia de resíduos, bem abaixo da média 

brasileira (1,35 kg/hab/dia). Considerando-se que, na União Européia, a geração per 
capita é de 1,38 kg/hab/dia e, nos EUA, de 2,05 kg/hab/dia14, o maior problema acerca 
da gestão dos resíduos no Brasil não é a geração nem a coleta, mas, sim, a destinação 
final. 

 
Em 2002, dos 5.507 municípios brasileiros, 5.475 possuíam algum tipo de 

serviço de limpeza urbana ou coleta de lixo. Destes, 5.471 tinham sistema de coleta de 
lixo e 5.224 contavam com áreas para disposição final de resíduos (Tabela 3). 

 
 
 
 

�����������������������������������������

13 Comissão Européia, A EU e a Gestão dos Resíduos, Luxemburgo, 2000. 
14 EPA (2002) – Dados do Ano 2000. 
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Tabela 3  – Brasil - Abrangência dos Serviços de Coleta de Lixo, pelas Regiões  
1981-2002 

 
 

BRASIL E 
REGIÕES 

LIXO COLETADO 
(%) 

 1981 1990 1995 1999 2002 
Norte 36,50 59,90 58,60 81,40 88,10 
Nordeste 46,70 64,20 48,10 59,70 68,40 
Centro-Oeste 54,60 76,30 70,80 82,10 85,80 
Sudeste 72,40 85,10 82,10 90,10 93,60 
Sul 63,50 83,90 75,80 83,30 85,40 
Brasil 62,80 78,40 69,20 79,90 84,80 

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) – IBGE. 
 
 
O Gráfico 1 apresenta a distribuição (percentual) da destinação final dos 

resíduos sólidos, no Brasil, por grupos de município. 
 
 
 

Gráfico 1 - Brasil - Destinação Final do Lixo pelos Municípios 
 
 
 

 
 
 
 
 
No entanto, segundo Jucá (2002), os dados da PNSB/IBGE-2002 divergem dos 

encontrados pelo Grupo de Resíduos Sólidos − GRS, da Universidade Federal de 
Pernambuco − UFPE, conforme se pode constatar pela Tabela 4. 

 
 
 

Fonte: PNSB (2002). 
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Tabela 4 – Brasil - Produção e Destinação de Lixo em Aterro Sanitário, por 
Estado e Região e Pesquisas Realizadas 

2000 
 
 
 

BRASIL 
E 

REGIÕES 

PRODUÇÃO 
DE RESÍDUOS 

(t/dia)/ 

DESTINAÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO 

  
Pesquisa PNSB/IBGE Pesquisa GRS/UFPE 

  Volume 
(t/dia) 

% Volume 
(t/dia) 

% Órgão 
Consultado 

Brasil 228.413,0 82.640,3 36 36.071,0 16 - 
Norte 11.067,1 1.468,8 13 0,0 - - 
Rondônia 692,0 31,9 5 0,0 - Não informado 
Acre 38,9 242,7 45 0,0 - Não informado 
Amazonas 2.947,3 27,6 1 1.125,9 38 Estimativa -GRS 
Roraima 133,1 0,0 0 0,0 - Não informado 
Pará 5.181,6 1.007,5 19 1.024,4 20 Estimativa-GRS 
Amapá 455,8 0,0 0 0,0 - Não informado 
Tocantins 1201,7 159,1 13 320,0 27 Secretaria de Meio 

Ambiente 
Nordeste 41.557,8 15.030,1 38 - - - 
Maranhão 2.652,6 740,0 28 0,0 0 UFPE/GRS 
Piauí 2.431,3 90,8 4 0,0 0 Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente 
Ceará 10.150,5 7.306,5 72 3.522,2 35 Governo do Estado 
Rio Grande do 
Norte 

2.373,5 219,6 9 0,0 0 Coordenadoria do 
Meio Ambiente 

Paraíba 2.894,0 67,1 2 0,0 0 GRS/UFPE 
Pernambuco 6.281,2 2.301,3 37 200,0 3 GRS/UFPE 
Alagoas 2.999,3 185,0 6 - - GRS/UFPE 
Sergipe 1.377,1 30,0 2 0,0 0 GRS/UFPE 
Bahia 10.398,3 4.089,8 39 - - Não Informado 
Sudeste 141.616,8 52.542,3 37 - - - 
Minas Gerais 15.884,0 5.296,8 34 4.887,2 31 Fundação Estadual 

de Meio Ambiente 
Espírito Santo 2.923,6 1.330,6 46 - - Não Informado 
Rio de Janeiro 17.447,2 7.328,1 42 7.029,5 40 COMLURB 
São Paulo 105.582,0 38.586,8 37 10.000,0 10 CETESB 
Sul 19.874,8 8.046,0 40 - - - 
Paraná 2.726,9 2.726,6 36 3.017,2 40 CELEPA 
Santa Catarina 4.863,6 2.455,2 50 2.364,2 49 UFSC-Órgão 

Ambiental 
Rio Grande do 
Sul 

7.468,3 2.864,2 38 2.580,5 35 Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre 

Centro-Oeste 14.296,5 5.553,1 39 - - - 
Mato Groso do 
Sul 

1.756,5 194,2 11 - - Não Informado 

Mato Grosso 2,163,7 599,3 28 - - Não Informado 
Goiás 7.809,1 4.759,6 61 - - Não Informado 
Distrito 
Federal 

2,567,2 0,0 0 0,0 0 Secretaria de Meio 
Ambiente 

Fontes: PNSB/IBGE - 2002; GRS/UFPE. 
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Há duas hipóteses para explicar a grande discrepância de dados. A primeira 
alternativa, levantada pelo próprio IBGE, é que as fontes das informações coletadas 
foram os próprios órgãos públicos, cujos informantes se teriam revelado bastante 
otimistas, com o objetivo de evitar a exposição de eventuais deficiências no sistema. A 
outra hipótese, levantada para explicar a discrepância, seria a superioridade do volume 
de resíduos gerados nas grandes cidades e, na maioria dos casos, depositados em 
aterros, enquanto as cidades menores ainda utilizam os chamados “lixões a céu aberto”. 
De qualquer modo, os dados do GRS/UFPE referem-se aos aterros licenciados para 
operação como responsáveis por 14% dos resíduos gerados no País, ao passo que os do 
PNSB dão cerca de 36%. 

 
As regiões Sul e Sudeste respondem pela maior quantidade de resíduos 

destinados a aterros sanitários (havendo uma razoável concordância dos dados das duas 
fontes referidas). Quanto ao Nordeste, os números da PNSB estão bem acima das 
informações fornecidas por órgãos ambientais estaduais e pelos diagnósticos realizados 
pelo GRS/UFPE, no período de 2000 e 2001. 

 
 
3.2 AS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO 
 
No caso do município do Recife, as alternativas comprovadamente viáveis, 

objeto deste trabalho, limitam-se a: aterros sanitários, incineração, reciclagem, 
compostagem ou combinação das alternativas anteriores em um único processo, 
mediante a co-geração de energia com aproveitamento do combustível derivado de 
resíduos. Essa alternativa é a que constitui o objeto principal de interesse da presente 
dissertação. Todas elas, no entanto, têm vantagens e desvantagens, de variada natureza, 
merecendo, por isso, detida análise crítica.  

 

3.2.1 Aterro Sanitário 
 

As principais características positivas dos aterros de resíduos sólidos são: 

1ª.  Custos mais baixos, relativamente a outras tecnologias existentes; 

2ª.  Possibilidade de comercialização de “créditos de carbono”; 

3ª.  Possibilidade de comercialização de Energia Elétrica obtida do 
aproveitamento do gás metano; 

4ª.  Fácil operação, não necessitando de mão-de-obra qualificada; 

5ª.  Possibilidade de aproveitamento de materiais recicláveis com geração de 
empregos e renda para os catadores, mediante unidades de triagem; 

6ª.  Possibilidade de aproveitamento do composto orgânico contido nos resíduos 
para utilização em recuperação de solos; 

7ª.  Possibilidade de utilização em áreas degradadas, como pedreiras 
desativadas, no caso de aterros de inertes ou cinzas; 

Já as características negativas dos aterros de resíduos sólidos são: 

1ª.  Necessidade de grandes áreas de terra, distantes de fontes e cursos de 
águas; 
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2ª.  Preparação adequada do terreno para recebimento dos resíduos; 
3ª.   Necessidade de sistema de tratamento de líquidos (chorume), com 

possibilidade de riscos ambientais, principalmente em rios e cursos de água; 

4ª.  Necessidade de sistema de tratamento de gases efluentes; 

5ª. Necessidade de manutenção e monitoramento após a desativação; 

6ª.  Necessidade de recuperação da área, após o término de sua vida útil; 

7ª.  Produção de energia restrita a eletricidade por meio do aproveitamento 
do gás metano; 

8ª.  Baixa eficiência energética devido a distância entre geração e consumo; 

9ª.   Problemas sociais no entorno dos aterros, ou mesmo dentro dele, devido 
à presença de catadores de materiais recicláveis sem a adequada organização 
social. 

  
Na Europa15, a disposição em aterros vem sendo sistematicamente substituída 

por outras formas de tratamento. De acordo com a Diretiva Européia, aprovada em 
1996, esta seria apenas a última forma de disposição tolerada pelos países-membros. 
Apesar da prevenção européia com relação aos aterros e dos esforços para aumentar os 
níveis de reciclagem e incineração, pouca mudança tem havido nesse sentido, no 
continente. De acordo com a EEA (1999), a proporção de resíduos municipais dispostas 
em aterros, em 1995 (67%), permanece praticamente inalterada, desde meados da 
década de 1980. (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Formas de Tratamento Final de Lixo na União Européia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: OCDE, OECD environmental indicators 2001 towards sustainable 
development”. (*) Dados INR, 2000. 

 
 

�����������������������������������������

15 Comissão Européia, A EU e a Gestão dos Resíduos, Luxemburgo, 2000.  
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Um dos fatores fundamentais para a continuidade das atividades de disposição em 
aterros sanitários são os preços de construção e operação. Tanto nos países da União 
Européia, quanto nos da Europa Central e do Leste, os custos de aterramento são muito 
menores do que os de outras tecnologias, como, por exemplo, a incineração. 

 
Nos Estados Unidos16, a partir da década de 1980, vêm sendo desenvolvidos 

planos e normas para o gerenciamento integrado de resíduos, mediante programas de 
gestão, que obedecem às diretrizes de redução na fonte, reciclagem, transformação por 
tratamento, composto ou energia, e disposição final em aterros sanitários apenas dos 
resíduos inertes. Entretanto, a disposição final de resíduos sólidos em aterros sanitários 
continua sendo a técnica mais utilizada. (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 – Formas de Tratamento Final do Lixo nos Estados Unidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: EPA, Environment Police Agency, 2002  http://www.epa.org 

 
No Japão, há um dos mais modernos e caros sistemas de gestão de resíduos 

sólidos. Devido à sua pouca área livre disponível, são mínimas as áreas apropriadas para 
construção de aterros sanitários.  

 
Na América Latina e no Caribe17, as formas de disposição final e tratamento dos 

resíduos têm evoluído, muito, embora a uma velocidade muito inferior à dos países da 
Europa.  

No Brasil, mais de 80% dos municípios lançam seus resíduos em locais a céu 
aberto, em cursos de água ou em áreas ambientalmente protegidas, a maioria com a 
presença de catadores, entre eles crianças, denunciando os problemas sociais que a má 
gestão do lixo acarreta (IBAMA, 2000). 

�����������������������������������������

16 EPA, Municipal solid waste in the United State: 2000 factes and figures executive summarry, 2002. 
17 Acurio, G.; Rossin, A.; Teixeira, PF.; Zepeda F. −  Diagnóstico de la situación del manejo de resíduos 

sólidos municipales en América Latina y el Caribe, 1998, Peru.  
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Conforme referido (no Capítulo 2), a cidade do Recife possui uma extensão 
territorial de aproximadamente 217/km², praticamente toda urbanizada. Isso faz com 
que o Recife tenha extrema dificuldade em encontrar grandes áreas, em condições 
ambientais adequadas, para construir, em seu próprio território, aterros que, em geral, 
demandam áreas de grandes extensões.  

 
 
3.2.2 Incineração 
 
Incineração é um processo de redução do peso, volume e periculosidade dos 

resíduos, com a conseqüente eliminação da matéria orgânica e características de 
patogenicidade, através da combustão controlada (Lima, 1991). A redução de volume é, 
geralmente, superior a 90% e a de peso, superior a 75%. Para a garantia do meio 
ambiente, a combustão tem que ser continuamente controlada, levando-se em conta que 
o combustível (lixo urbano) é “desconhecido”, porquanto varia ao longo do tempo em 
composição, umidade, peso específico e poder calorífico. Por isso, os sistemas 
modernos de incineração de resíduos são dotados de sistemas computadorizados de 
controle contínuo das variáveis de combustão, tanto na câmara primária, quanto na de 
pós-combustão. 

 
O primeiro incinerador municipal, no Brasil, foi instalado em 1896, em Manaus, 

para processar 60/t por dia de lixo doméstico, tendo sido desativado somente em 1958, 
por problemas de manutenção, de acordo com Lima (1991). Um equipamento similar 
foi instalado em Belém e desativado em 1978, sem nunca ter funcionado. Em 1913, foi 
instalado em São Paulo, no Araçá, um incinerador com a capacidade de 40t (Calderoni, 
1999), tendo sido desativado em 1948 e demolido em 1953. Em 1949, foi instalado, em 
Pinheiros (SP), um incinerador para 200t, desativado em 1990.  Dois outros foram 
também instalados em São Paulo, ambos com capacidade de 300t. Em 1959, foi 
instalado o incinerador de Ponte Pequena e, em 1968, o do Vergueiro (PMSP/ Secretaria 
do Verde, 1993).  Esses equipamentos encontram-se paralisados, no momento.  Todas 
essas instalações contaram com tecnologias de gerações hoje ultrapassadas, não tendo a 
capacidade de atender às exigências das leis ambientais atuais.  

 
Faz parte da história da incineração a proliferação de incineradores residenciais 

prediais, ocorrida no Rio de Janeiro, a partir de 1950, com o surgimento das construções 
de prédios. Esses incineradores foram proibidos, no período de 1969/70, por não 
atenderem às especificações ambientais da época, funcionando como verdadeiras 
“caixas de queimar sem controle”.   

 
A partir de 1970, foi iniciada a fase de implantação de incineradores 

desenvolvidos para o tratamento de resíduos especiais, como: aeroportuários, 
hospitalares, industriais e outros resíduos perigosos. Nessa fase, entre outros, foram 
instalados os incineradores das indústrias químicas Ciba, Basf, Hoescht (atual Clariant), 
Bayer, Cetrel, Cinal e da Kompac, no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) e no 
Banco Central (RJ). Alguns desses incineradores, em funcionamento no momento, estão 
listados no Quadro 1, com suas características principais. 
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Quadro 1 - Características dos Principais Incineradores Industriais Instalados no Brasil 
 

LOCALIZAÇÃO 
DA 

PLANTA 

PROJETO/ 
TECNOLOGIA 

TIPO CAPACIDADE 
(t/ano) 

RESÍDUOS 
PROCESSADOS 

TRATAMENTOS 
PROCESSADOS 

CONTROLE 
DE 

EMISSÕES 

EFLUENTES 
E 

CINZAS 
BASF  
Guaratinguetá – SP 

Inter-Uhde Rotativo 2.700 R.S.L.P., exceção de 
ascaréis 

Lavadores ácido e 
alcalino 

Contínuo: O² ,   CO e S 
O² 

Cinzas: em aterro 
terceirizado 

BAYER 
Belfort Roxo – RJ 

Inter-Uhde Rotativo 3.200 R.S.L.P. incluindo 
difenilas policl. 

Lavradores ácido e 
alcalino separador de 

Contínuo: O² ,   CO Cinzas: aterro ind. 
Próprio. 
Líquidos: ETE 

CETREL 
Camaçari - BA 
ISSO 14.001 

Sulzer Rotativo 10.000 Resíduos líquidos 
organoclorados 

Lavadores ácido e 
alcalino 

Contínuo: O² ,   CO² e 
N O² 

Cinzas depositadas em 
aterro próprio 

CETREL 
Camaçari - BA 
ISO 14.001 

Andersen 2000 Rotativo 4.500 Resíduos sólidos 
Classe I 

Coletor de pó tipo 
ciclone, lavradores 
ácido e alcalino 

Contínuo: CO,  O² ,   
CO²,  NO², e  S O² 

Cinzas depositadas em 
aterro próprio 

CIBA 
Taboão da Serra - SP 

Inter-Uhde Rotativo 3.200 Resíduos Ind. e  
Organicos. Exc. 
Ascarel e radioativo 

Lavadores a´cido e 
alcalino, demister e 
ciclone 

Contínuo: NO², e 

SO², O², CO, temp., 
vazão MP 

Aterro próprio 

CINAL 
Marechal Deodoro – AL 

CBC/Nittetu  
Chemical 

Engineering (Japão) 

Câmara 
horizontal 

c/leito 
reciprocante 

11.500 R.S.L.P. incl. PCBs e 
organoclorados 

Lavadores ácido e 
alcalino 

Contínuo: CO, CO², O², 
NO²,  SO²,  MP 

Aterro próprio 

CLARIANT 
Suzano - SP 
ISO 14.001 

Inter-Uhde Rotativo 2.700 Resíduos sólidos e 
pastosos 

Lavadores ácido e 
alcalino 

Contínuo: CO, CO², 
O², NO², 

SO²,  MP 

Cinzas e escórias: 
aterro industrial em 
Resende (RJ) e ETE 

ELI LILLY 
Cosmópolis – SP 

Inter-Uhde Rotativo 10.400 Resíduos sólidos, 
líquidos e pastosos 

Lavadores ácido e 
alcalino 

Contínuo: O²,  CO, CO² Aterro próprio 
Classe I 

KOMPAC 
Fortaleza – CE 

Kompac Rotativo 10.950 Resíduos de serviços 
de saúde e industriais 

Lavadores ácido e 
alcalino 

Contínuo: CO², CO, O² 
Periódico: 
SO², NO²  HC1, HF 

Efl. Líquidos não 
descartados. 
Cinzas e escórias: 

RHODIA 
Cubatão – SP 

Rhone-Poulanc Rotativo 18.000 R.S.L.P., incluindo 
organoclorados 

Lavradores ácido e 
alcalino 

Contínuo: O², CO, 
CO²  e NO² 

Aterro próprio 
Classe I 

SILCON 
Paulinea – SP 

Hoval Leito fixo, 
pirolítico 

3.600 Resíduos de serviços 
de Saúde 

Lavadores ácido e 
alcalino 

Contínuo: O²,  CO, 
CO²  e NO² 

Aterro próprio 
Classe I 

Fonte: Cerqueira e Alves, 1999; Sanches, 2000. 
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Esses incineradores têm capacidade de processar de 0,30 a 1,8/t/hora. Dados 
levantados pela Cetesb confirmam que o Brasil gera cerca de 2,7 milhões de toneladas 
de resíduos perigosos. Entretanto, talvez o volume real possa ser superior a esse, 
considerando-se todas as dificuldades em realizar os levantamentos precisos da geração 
desses resíduos, bem como de ter o conhecimento dos resíduos estocados, tidos como 
passivos ambientais. 

 
A incineração, no Brasil, ainda se caracteriza pela existência de grande 

quantidade de incineradores de pequeno porte, instalados em hospitais, casas de saúde 
etc. São equipamentos com capacidade inferior a 0,1/t/hora. A grande maioria deles está 
hoje desativada ou incinerando de forma precária, em geral com emissões bastante 
elevadas.  A principal razão estaria no fato de serem esses equipamentos geralmente mal 
operados e mantidos de forma inadequada, pois o principal foco de uma unidade 
hospitalar está no atendimento a seus pacientes e nos problemas de ordem médica e não 
nas técnicas de gerenciamento e tratamento do lixo.   

 
Em países como Alemanha, Japão, Suíça, EUA e outros, muitas plantas de 

incineração foram construídas recentemente e outras estão em construção, 
principalmente para a geração de energia.  Essa reversão se deu, principalmente, nos 
últimos cinco anos, com o avanço das tecnologias de depuração de gases e dos controles 
“on line”, computadorizados, de todas as emissões gasosas e líquidas.   

 
Nos últimos anos, nesses paises, a maioria das instalações de tratamento de 

gases, das principais plantas foi substituída e hoje atende integralmente às mais 
exigentes normas de proteção ambiental, sendo a operação delas acompanhada de perto, 
muitas vezes pela comunidade local. 

 
É importante conhecer um pouco da evolução do processo, considerando-se as 

gerações ou estágios de desenvolvimento das plantas de incineração (Menezes, 1999): 
  
11ªª  GGeerraaççããoo  ((11995500--11996655))::  Nessa fase, a função única era ainda a de reduzir o 

volume do lixo.  Os gases eram descarregados diretamente na atmosfera sem 
tratamento algum.  Apareceram, então, as primeiras torres de água de 
refrigeração, instaladas sobre a câmara de combustão.   A concentração de 
poeira atingia níveis de 1.000mg/Nm3 (os sistemas modernos atuais atingem 
até 3/mg/Nm3).  As principais plantas dessa geração foram as de Lousanne 
(1959), Berna (1954) e Bruxelas (1957). 

 
22ªª  GGeerraaççããoo  ((11996655––11997755))::    Nessa época, aparecem os primeiros sistemas de 

proteção do meio ambiente, que reduziram as emissões a 100mg/Nm3.   
Surgem também os incineradores com câmara dupla, cujo objetivo era 
melhorar a eficiência da queima. Surgem os primeiros interesses na 
recuperação do calor para a geração de energia e as plantas de grande 
capacidade.  A Babcock apresenta o sistema de grelhas rolantes.  

  
33ªª  GGeerraaççããoo  ((11997755--11999900))::  A fase caracteriza-se, no mundo desenvolvido, pelo 

aumento da performance energética e pelo desenvolvimento das normas de 
proteção ambiental.  A população começa a estar mais atenta aos problemas 
de poluição. Introduzem-se os sistemas complexos de lavagem de gases, para 
reduzir as emissões de gases ácidos, com a neutralização de HCl, SO2, HF e 
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metais pesados.  As caldeiras são melhoradas e há a melhoria nos processos 
de combustão dos orgânicos. A automação passa a ser centralizada. 
Multiplicam-se os centros de tratamento com co-geração de energia. 

 
44ªª  GGeerraaççããoo  ((11999900--22000055))::  PPrreevviiaa--ssee  aa  aammpplliiaaççããoo  ddooss  mmoovviimmeennttooss  vveerrddeess.. O 

tratamento de gases é sofisticado ainda mais, perseguindo a meta de emissão 
Zero.  Avançam os sistemas para a remoção de outros poluentes como NO2, 
dioxinas e furanos.  Dá-se o aparecimento das tecnologias avançadas de 
tratamento para a produção de resíduos finais inertes, que podem ser 
reciclados ou dispostos sem nenhum problema para o meio ambiente, tal 
como o uso do plasma térmico. Vários processos estão-se sofisticando 
atualmente no pré-tratamento do lixo, anterior à incineração, para aumentar a 
sua homogeneização, baixar a umidade e melhorar o poder calorífico, de 
modo a transformá-lo em um combustível de qualidade para a máxima 
geração de energia.  Sofisticam-se também os processos de combustão com o 
aumento dos sistemas de turbilhonamento, secagem, ignição e controle da 
combustão. 

  
Os Quadros 2 e 3 mostram o elevado percentual de resíduos sólidos urbanos, que 

têm sido processados por incineração, nos países desenvolvidos, bem como a 
recuperação de energia. Hoje, vários países, como Suíça e Japão, de reduzida dimensão 
territorial, já projetam para, em breve, atingir mais de 90% de seus resíduos processados 
em plantas de tratamento térmico. 

 
Quadro 2 – Tendências do Tratamento Térmico de Resíduos Sólidos na Alemanha 

 
ANO PLANTAS 

(nº) 
CAPACIDADE DE 

PROCESSAMENTO 
(1.000t/a) 

PESSOAS 
 

SERVIDAS CAPACIDADE 
MÉDIA POR 

PLANTA 
(1.000t/a) 

   Nº 
(1.000 hab) 

%  

1980 42 6.343 17.730 28,9 151 
1995 52 10.870 24.300 30,0 209 
1998 54 11.900 32.400 40,0 225 
2000 63 13.933 48.600 60,0 222 
Fonte: Johnke, 1998 
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Quadro 3 – Incineração em Países Desenvolvidos 
 

INCINERADORES PAÍS POPULAÇÃO 
(milhões) 

GERAÇÃO DE 
LIXO 

(milhões t/a) 
Nº (%) 

RECUPERAÇÃO  
ENERGIA 

(%) 
Suíça 7 2,9 29 80 80 
Japão 123 44,5 1.893 72 Principais 

Dinamarca 5 2,6 32 65 100 
Suécia 9 2,7 21 59 100 
França 56 18,5 100 41 68 (da capacidade) 

Holanda 15 7,1 9 39 50 (das usinas) 
Alemanha 61 40,5 51 30 - 

Itália 58 15,6 51 17 30 (da capacidade) 
USA 248 180,0 168 19 75 (das usinas) 

Espanha 38 11,8 21 15 24 (das usinas) 
Reino Unido 57 35,0 7 5 25 (da capacidade) 

Fonte: Lima, 1994; BNDES, 1997. 
 
Na América Latina, o percentual de resíduos incinerados é inferior a 1%, 

segundo o BNDES (1997). O município do Recife utiliza, atualmente, a tecnologia de 
incineração na destruição dos resíduos hospitalares da rede municipal de saúde e de 
outras unidades estaduais e federais, mediante prestação de serviços feita por uma 
empresa privada, a SERQUIP. 

 
3.2.3. Reciclagem 
 
A prática da reciclagem e a coleta seletiva são atividades amplamente praticadas 

e divulgadas, nos principais países da Europa e América do Norte. Nesses países, as 
políticas de gestão de resíduos sólidos envolvem a utilização de instrumentos 
econômicos, que procuram levar a população a reduzir a quantidade de resíduos a serem 
dispostos em aterros ou incinerados, ao mesmo tempo em que incentivam a reciclagem. 
Tais instrumentos são implementados principalmente sob a forma de taxas sobre o 
volume gerado em cada domicílio ou sobre a utilização de matéria-prima, subsídios à 
reciclagem ou, ainda, sistemas de depósito-retorno.  

 
No Brasil, os estudos têm sido conduzidos de forma distinta das análises 

internacionais. Existe, de forma embrionária, uma ação acerca da importância de 
atitudes, como a minimização da geração de resíduos, a reciclagem, entre outros 
processos. Algumas resoluções do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) 
apontam nesse sentido, principalmente com instrumentos regulatórios, como as 
resoluções que tratam da destinação final de pneus (258/1999) e da destinação dos 
resíduos da construção civil (307/2002). 

 
Em 2004, computaram-se, no Brasil, 237 cidades com programas de coleta 

seletiva18. Em 1994, eram só 81 (Quadro 4). 
 
 
 
 
 

�����������������������������������������

18 Pesquisa disponível no site www.cempre.org.br  em Ciclosoft. 
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Quadro 4 – Brasil - Municípios com Programa de Coleta Seletiva 
 

ANO MUNICÍPIOS 
(nº) 

1994 81 
1999 135 
2002 192 
2004 237 

   Fonte: CEMPRE19, 2004. 
 
As cidades atendidas, em 100% da população, pela coleta seletiva foram: Angra 

dos Reis /RJ, Itabira /MG, Santo André /SP, Santos /SP e São Sebastião/SP, Curitiba 
/PR, Florianópolis /SC e Belo Horizonte /MG apresentaram, respectivamente, 99,5%, 
90% e 80%.  

 
Desde janeiro de 2004, o Recife vem aperfeiçoando o sistema de coleta de lixo 

domiciliar e implementando o sistema de coleta seletiva semanal, porta a porta. O 
objetivo é melhorar o manejo dos resíduos sólidos domiciliares produzidos pela 
população, bem como dar o correto encaminhamento aos resíduos recicláveis, com 
geração de renda e inserção social aos catadores de rua que, hoje, desenvolvem suas 
atividades de maneira informal. A ação consiste na implantação da coleta alternada para 
os resíduos domiciliares orgânicos e da coleta seletiva porta a porta para os resíduos 
recicláveis, em 21 bairros da cidade. Os materiais coletados são levados aos núcleos de 
triagem de catadores, a uma associação sem fins lucrativos ou à central de tratamento de 
resíduos sob responsabilidade da EMLURB (Empresa de Manutenção e Limpeza 
Urbana do Recife). O peso bruto coletado por esse programa chegou a 229t, em 2004, 
segundo dados da EMLURB/Recife20.   

 
A respeito da reciclagem, no Brasil, as informações contidas em pesquisa da 

CEMPRE21revelam, relativamente aos setores; de papel e papelão, alumínio, aço, 
plásticos, PET, PVC, vidro e pneus, os seguintes dados: 

 
1º.  Entre o segmento de papéis recicláveis, a evolução da taxa de recuperação 

aumentou de 30,7%, em 1980, para 43,9%, em 2002 (61,7% dos papéis 
recuperados constituem-se de caixas de papelão ondulado) O Brasil situa-se 
entre os 10 países com maior taxa de reciclagem de papel, ocupando a nona 
posição (base 2001); 

 
2º.  No segmento da reciclagem de alumínio, o País reciclou, no ano de 2003, 

89% de todas as latas de alumínio consumidas. Desde 2001. O Brasil é 
campeão22 na reciclagem de latinhas de alumínio, entre os países onde a 
reciclagem não é obrigatória por lei. Em 1992, esse número era de 39%; 

3º.  Em 2002, cinco milhões de toneladas de sucata de aço foram usados no 
Brasil, sendo que 3,3 milhões de toneladas se destinaram à geração de novo 
aço. A fabricação de folhas metálicas para embalagens de aço consumiu um 

�����������������������������������������

19 CEMPRE: Compromisso Empresarial para Reciclagem. 
20 EMLURB – Relatório Anual 2004. 
21 O estudo está disponível no site www.cempre.org.br em Fichas Técnicas/ Micro- cenários setoriais.  
22 Rondelli, E. 2004. “Brasil - um campeão mundial em reciclagem de alumínio”. 
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milhão de toneladas. Esses números indicam que o Brasil já dispõe de 
capacidade instalada para absorver 100% da sucata de embalagens de aço. A 
evolução do índice de reciclagem de latas de aço para bebidas foi de 49%, 
em 2001, para 75%, em 200323; 

 
4º.  De acordo com a estimativa24, a reciclagem de plásticos, pós-consumo, no 

Brasil, é de 17,5%, próxima à média européia (da ordem de 22%). No Rio 
Grande do Sul, o índice de reciclagem pós-consumo é de 27,6%; no Ceará, 
21,3%; no Rio de Janeiro, 18,6%; na Grande São Paulo, 15,8%; na Bahia, 
9,4%; e em Minas Gerais, 5,6%.  Na reciclagem de PET (Poli–Tereftalato de 
Etileno), o Brasil reciclou em 2002, 35% da resina produzida no País. O 
Brasil absorve menos de 5% da produção mundial de PET e está na 
trigésima terceira posição mundial em consumo per capita de embalagens de 
PET25. A evolução do índice de reciclagem de embalagens de PET passou de 
16% em 1994, para 35%, em 2002. O PVC tem taxa de reciclagem de cerca 
de 10%, evoluindo de 56.700t, em 1997, para 70.400t, em 200226; 

 
5º.  A reciclagem de vidro, no Brasil, atingiu o índice, em 2003, de 45%, o que 

equivale a 400 mil toneladas, levando-se em conta os três segmentos de 
vidro: plano (utilizado em janelas e tampos de mesas), de embalagem (para 
produtos como palmitos, azeitona e perfume) e especiais (aplicado em 
garrafas térmicas, lãs de vidro e tubos de televisão). A evolução do índice de 
reciclagem do vidro passou de 15%, em 1991, para 45%, em 200327; 

 
6º.  O Brasil possui sete fabricantes de pneus, que trabalham em níveis 

próximos aos das respectivas capacidades máximas de produção. Em 2003, 
foram fabricadas mais de 713 mil toneladas, sendo que 35% desse total se 
destinaram à exportação. Atualmente, 72% da produção correspondem ao 
tipo radial (ou seja, produtos que contêm aço) e 28%, ao convencional. 
Apenas cinco laminadores28 têm cadastro no Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Mais de 20, 
porém, trabalham informalmente, reciclando pneus convencionais, que são 
transformados em produtos, como solado de sapato e percinta para sofás, 
entre outros. Cerca de 70.000t de pneus foram destinadas à reciclagem, em 
2002. Estima-se que 57%29 das 175 mil toneladas de carcaça descartadas por 
ano tenham sido destinadas a fornos de cimento no Brasil. Nos Estados 
Unidos, o percentual gira em torno de 73%, ou 685.000t das 940.000 
toneladas de carcaças jogadas fora por ano. 

 
 
 
 
 

�����������������������������������������

23 Fontes: Reciclaço e Metalic, citadas pelo CEMPRE. 
24 Programa Plasticidade da Associação Brasileira da Indústria Química- Abiquim. 
25 Dados Abipet (Associação Brasileira da Indústria do PET). 
26 Fonte: Micro-cenários CEMPRE. 
27 Fonte: Abividro citada pelo CEMPRE. 
28 Fonte: Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP). 
29 CEMPRE -2004. 
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3.2.4 Compostagem 
 
Dentre as inúmeras tecnologias para a agricultura orgânica, a compostagem 

poderia ser considerada uma grande pioneira. Desde o início da civilização humana, já 
se praticava a compostagem, cujo princípio continua o mesmo: misturar diferentes 
matérias-primas, criando uma pilha de “composto”, parecendo um bolo, que será 
fermentado aerobicamente (compostagem) por microorganismos, transformando essa 
mistura em um produto mais estável com elementos nutricionais para as culturas, bem 
como matéria orgânica para o solo. 

 
O lixo domiciliar é composto por uma fração orgânica, que tem, em média, 60% 

de resíduos orgânicos de origem vegetal e animal. Além dos domicílios, onde 
normalmente os orgânicos são misturados a plásticos, vidros e outros materiais, que 
contribuem para sua contaminação, outras fontes geradoras de resíduos orgânicos 
ocorrem no meio urbano. São os restos vegetais gerados em podas, capinas e roços, 
resíduos de centrais de abastecimento, cozinhas industriais, restaurantes, agroindústrias 
e outras grandes fontes, que, na maioria das vezes, diferem do lixo domiciliar, por serem 
materiais homogêneos, reconhecidos como Resíduos Orgânicos Limpos.    

 
Caracterizados pelo seu alto potencial de biodegradação, que ocorre 

rapidamente, após ficarem expostos, no ambiente, às ações de microorganismos, os 
resíduos orgânicos, são, quando mal operados, diretamente responsáveis pelos impactos 
ambientais mais significativos, provocados pelo lixo urbano, tais como a proliferação e 
alimentação de insetos e outros animais, vetores de doenças, geração de maus odores e 
de líquidos percolados  (chorume). Controlar esses impactos pode significar ter sob 
controle grande parte da problemática ambiental da disposição final do lixo urbano. 

  
Encontram-se na composição dos resíduos orgânicos, a celulose, a hemicelulose 

e a lignina, um complexo aromático tri-dimensional, que retarda a decomposição da 
celulose e mais: polímeros compostos de açúcares, glucose, xilose, galactose. O 
potencial de biodegradabilidade dos resíduos orgânicos pode ser avaliado mediante o  
modelo matemático30: B = 0,830−0,028) X, onde X = percentagem de sólidos 
voláteis/sólidos totais, ou a percentagem de lignina encontrada na composição dos 
materiais. 

 
Vários são os métodos para a execução do processo de compostagem, entre eles:  

 
1º.  Compostagem artesanal: em pilhas ou leiras a céu aberto, removidas por 

processo manual, para a aeração das camadas interiores, mantendo sob 
relativo controle as condições de temperatura e umidade dos materiais; 

2º.   Compostagem com reviramento mecânico: as pilhas são reviradas com 
equipamentos, pá-carregadeira, ou equipamentos específicos para 
reviramento de leiras; 

3º.   Compostagem em pilhas estáticas com aeração forçada: também 
conhecido como Método de Beltsville, consiste em fazer injetar ar em pilhas 
estáticas, com controle do tempo da aeração; com o trabalho de um 

�����������������������������������������

30 Chandler et al. 1980. 
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compressor injeta-se ar na base das pilhas; com isso supre-se a demanda de 
oxigênio em intervalos regulares, durante todo o dia, em períodos de 30 dias;  

4º.   Compostagem em recintos fechados com aeração forçada: nesse método, 
os resíduos ficam em recintos fechados, em contêineres, tubulões ou silos, 
sendo mantida a aeração; a diferença do método anterior está no isolamento 
ambiental do processo; 

5º.   Compostagem com digestão anaeróbica e geração de energia: nesse 
método, a digestão orgânica de resíduos é feita por meio de microrganismos 
anaeróbicos (degradação biológica), na ausência de oxigênio, oferecendo a 
possibilidade de aproveitamento energético (valorização energética). O 
processo de compostagem anaeróbica ocorre à baixas temperaturas e, além 
de gás carbônico e água, são produzidos o metano (CH4), a amônia (NH3) e 
bens finais parcialmente reduzidos (aldeídos, álcoois etc), ocorrendo uma 
liberação de energia durante a decomposição em intensidade menor que na 
compostagem aeróbica. É geralmente feita em escala industrial. 

Os processos de compostagem têm-se desenvolvido sob a ótica tecnológica, no 
mundo todo. Conceitos, como o de que, para fazer a compostagem basta empilhar 
materiais orgânicos e remexê-los de tempos em tempos, revelam-se ultrapassados. A 
compostagem realiza-se em duas fases: a primeira, quando ocorrem as reações 
bioquímicas de oxidação mais intensas, predominantemente termofílicas; a segunda, ou 
fase de maturação, mesofílica, quando ocorre o processo de estabilização dos sólidos e 
humificação. 

O período de compostagem depende do método utilizado e do tipo de material a 
ser compostado. Geralmente, varia de 25 a 35 dias, para a primeira fase, e de mais 30 a 
50 dias, para a segunda, finda a qual o composto orgânico estará curado. Já no segundo 
dia do processo, bactérias termofílicas passam gradativamente a predominar, ao lado de 
populações de fungos termofílicos, que começam a aparecer do quinto ao décimo dia do 
processo. Nesse momento, o processo atinge a sua temperatura máxima.  A fase de 
oxidação segue, assim, até o decréscimo gradual da temperatura, que começa a ocorrer 
pouco antes do trigésimo dia. Atinge-se, então, a fase de maturação, na qual prevalecem 
as populações de actinomicetes e mofos. A atividade microbiana, em todos os métodos 
de compostagem, é praticamente similar. 

Entre os fatores que influenciam o processo estão:  

1º.  Tamanho das partículas: a redução de tamanho favorece o aumento da 
atividade microbiológica durante o processo;  

2º. Taxa de oxigenação (aeração): sendo um processo aeróbico, depende de 
oxigênio para se realizar. A demanda por oxigênio atinge o seu pico 
máximo durante a fase de oxidação (daí inclusive esse nome) do processo;  

3º. Temperatura: está relacionada com a taxa de oxigenação a ser ministrada 
para garantir o equilíbrio biológico e a eficiência do processo; devem-se 
manter as temperaturas entre 40 e 600 C, durante a fase de oxidação; (O 
esfriamento da pilha pode não significar cura e, sim, comprometimento do 
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processo de compostagem, por alterações da taxa de oxigenação, aumento 
da umidade e outros,) 

4º.  Relação carbono/nitrogênio e concentração de nutrientes: é o fator 
ambiental mais crítico para a compostagem, já que o crescimento e a 
diversificação dos microorganismos se relacionam diretamente com a 
disponibilidade de nutrientes, que suprem a energia necessária para o seu 
crescimento celular, além de outras funções. 

Uma das preocupações centrais é a sanidade do composto final, que, para ser 
considerado seguro, deve apresentar níveis não-detectáveis de salmonela e contagem 
inferior a 100 E. coli e streptococus, por grama de composto analisado (<102 
colônias/g). Pela compostagem obtêm-se produtos finais secos e estáveis, vantajosos, 
sob o ponto de vista da logística de distribuição, quando comparados aos produtos 
líquidos obtidos na biodigestão, que ocorre em meio anaeróbico.  

A compostagem é altamente favorecida em regiões subtropicais e tropicais, 
exuberantes em biodiversidade e com clima favorável. É uma tecnologia ainda 
subutilizada no Brasil, sendo o lixo urbano uma fonte contínua e interminável de 
matéria orgânica, que poderia ser convenientemente tratada e direcionada para a 
manutenção da fertilidade dos solos, além da produção de energia elétrica por meio de 
digestores anaeróbicos.. 

3.2.5 Co-geração de Energia  

O conceito de co-geração corresponde ao processo em que há produção 
simultânea de energia térmica e energia mecânica (normalmente convertida em energia 
elétrica), a partir de uma fonte de combustível (biomassa, óleo combustível, gás natural, 
resíduos industriais etc.).  

 
Os primeiros sistemas de co-geração instalados ao redor do mundo datam da 

primeira década do século XX. Nessa época, era muito rara a produção centralizada de 
energia e era comum o consumidor instalar sua própria central de geração de energia. A 
partir da década de 1940, com o avanço da tecnologia, surgiram novos conceitos de 
geração e de interligação de sistemas elétricos, otimizados de forma centralizada que, 
com o apoio das grandes centrais, conseguiam fornecer energia abundante e de baixo 
custo. Os sistemas de co-geração foram, então, gradualmente, perdendo participação no 
mercado.  

 
No entanto, nas últimas décadas, os setores energéticos passaram a conviver com 

crises sistêmicas, relacionadas com a escassez ou insuficiência de investimentos, para 
assegurar o abastecimento de energia elétrica compatível com o ritmo de crescimento 
econômico. Ao lado do aumento da demanda, os mercados vêm exigindo, cada vez 
mais, a melhoria da qualidade do fornecimento, para corresponder ao avanço da 
“robotização da economia” e da massificação do uso de computadores. Os grandes 
sistemas centralizados de geração de energia passaram, então, a ser exigidos em novas 
condições de operação e começaram a dar “sinais de vulnerabilidade”.  
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Essa tendência vem fortalecendo opiniões e promovendo decisões em favor do 
avanço dos “sistemas de geração distribuída”, pelo que os clientes finais (indústria, 
comércio e serviços), utilizando fontes de energia primária disponíveis (biomassa e/ou 
gás natural), produzem, consomem e administram as suas necessidades de energia 
elétrica e térmica.  

 
Os processos de co-geração podem ser aplicados, nas suas diferentes formas, em 

inúmeros setores de atividade: 
 
1º.  Setor Industrial – Calor de Processo – Produção de Vapor: Indústria 

Química, Petroquímica e Farmacêutica; Indústria de Alimentos e Bebidas; 
Indústria de Papel e Celulose; Indústria Têxtil; 

 
2º.  Setor Industrial – Aquecimento Direto – Forno de Alta Temperatura: 

Indústria de Vidro; Indústria de Cimento; Siderúrgica; 
 

3º.  Setor do Comércio e Serviços – Ar-Condicionado Central, Aquecimento 
de Água: Shopping Center; Centro Comercial; Supermercado; Hotel; 
Hospital; Lavanderia e Tinturaria; Clube Desportivo.  

       

O Gráfico 4 demonstra as diversas aplicações típicas de co-geração de energia. 

 
 
 
Gráfico 4 – Aplicações Típicas de Co-geração de Energia 

 

 
Fonte: MENEZES, Ricardo A.- Projetos de tratamento por destruição térmica de 
resíduos sólidos urbanos e especiais: indicadores operacionais. s/d. 

 
 
Nos sistemas de co-geração, utilizando-se combustível derivado de resíduos 

(CDR), pode-se obter, em uma tonelada de resíduos, o equivalente a 200kg de carvão ou 
250kg de combustível, 30 toneladas de água quente ou ainda 500/kWh de energia 
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elétrica, dependendo de condições tecnológicas, climáticas e características do resíduo 
domiciliar de uma determinada região. 

 

 
O Gráfico 5 apresenta um fluxograma típico de uma planta de geração de 

energia elétrica, a partir de combustível derivado de resíduos sólidos (CDR). 
 

Gráfico 5 - Fluxograma de Uma Planta de Geração de Energia Elétrica, 
a partir de CDR 

 
 

 
 Fonte: MENEZES, Ricardo A.- Projetos de tratamento por destruição térmica de 
resíduos sólidos urbanos e especiais: indicadores operacionais. s/d. 

 
Conclui-se que as diversas alternativas descritas são adequadas, quando 

executadas de maneira correta, de acordo com as condições energéticas, financeiras, 
territoriais e estratégicas de cada país. 

Os aterros sanitários e controlados, no caso do Brasil, continuam sendo a 
tecnologia mais aplicada, apesar das limitações descritas. 

O uso da incineração, de forma isolada, é também um fator limitante para os 
municípios, devido ao custo elevado. Em alguns paises, esse custo encontra-se entre 
US$ 100 e US$ 200 por tonelada de resíduos tratados.31  

No uso da incineração, de forma isolada, é também um fator limitante para os 
municípios, devido ao custo elevado. Em alguns países, esse custo encontra-se entre 
US$ 100 e US$ 200 por tonelada de resíduos32.  
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31 Fonte: MIAMI (USA) – Dade Montenay; NEW YORK (USA) – Semass Resource Recovery. 
32  Fonte: MIAMI (USA) – Dade Montenay; NEW YORK (USA) – Semass Resource Recovery. 
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No uso da tecnologia da compostagem, a limitação técnica decorre do alto custo 
operacional, da necessidade de grandes áreas, e dos  grandes riscos de mercado na 
venda do composto orgânico. 

Por outro lado, na reciclagem, há necessidade de grandes investimentos públicos 
e do desenvolvimento, na cidade, da consciência ambiental, cujos resultados só ocorrem 
em longo prazo. A reciclagem que se insere no conceito dos 3Rs (redução, ré-uso e 
reciclagem), é uma alternativa tecnológica que deve ser perseguida com políticas 
públicas.  

A propósito, feita no presente trabalho, combina algumas dessas alternativas, 
dentro de uma ótica de planejamento institucional, e tenta chegar a uma solução 
financeiramente viável, na cidade do Recife, a partir da valorização física dos resíduos 
pela reciclagem da valorização pela compostagem e da valorização energética pela 
destruição térmica. Contudo, não foi objeto desta dissertação o estudo dessa alternativa 
comparativamente ao tratamento dos resíduos em aterros sanitários. 
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O processo de decisão para uma nova política de destinação final dos resíduos 

sólidos da cidade do Recife, dentro de uma ótica de planejamento institucional, baseou-
se em quatro fatores. 

 
1º.  Fator Social: diz respeito aos agentes sociais envolvidos por meio da 

organização social, da renda e do emprego dos trabalhadores da base da cadeia 
produtiva de recicláveis, denominados catadores, e da sua inserção nesse arranjo 
produtivo, com características inovadoras e de rentabilidade financeira comprovada; 
nele, os trabalhadores se encontram sob grande exploração financeira, principalmente 
dos segmentos de intermediação (sucateiros ou agentes de depósitos); 

2º. Fator Ambiental: diz respeito aos elementos ambientais envolvidos, na 
medida em que se exige, na escolha da solução, a que apresente um sistema 
tecnologicamente adequado de tratamento dos líquidos do processo de degradação dos 
resíduos e depuração de gases finais. A solução escolhida deverá  apresentar-se como a 
melhor alternativa, em termos de sustentabilidade ambiental, em médio e longo prazo, e 
cumprimento de normas e exigências internacionais, a fim de manter-se competitiva, 
num cenário econômico cada vez mais globalizado. 

3º. Fator Tecnológico: diz respeito às inovações tecnológicas dos processos, 
mediante as técnicas de co-geração de energia, utilizando-se, como fonte alternativa, o 
lixo urbano, de modo a garantir-se a competitividade necessária ao empreendimento e 
sua sustentabilidade financeira, por um longo tempo. 

4º. Fator Econômico: diz respeito aos elementos econômicos do processo de 
escolha para alguns atores envolvidos, como a Prefeitura da Cidade do Recife 
(responsável pela destinação final dos resíduos), a iniciativa privada (responsável neste 
trabalho, pela operação e tratamento dos resíduos sólidos, com o aproveitamento 
energético, mediante concessão ou Parceria Público Privada (PPP), e compra e venda de 
energia e utilidades do processo –  água quente/ gelada e vapor) e os catadores de 
materiais recicláveis. 

 
 

4.1  O FATOR SOCIAL 
 
A coleta seletiva informal realizada pelos catadores, nas ruas do Recife, como 

em outras cidades do Brasil, já é bastante conhecida e faz parte do quotidiano da 
população. Os materiais coletados por esses trabalhadores, selecionados dos resíduos 
domiciliares, são geralmente transportados em carroças e levados aos depósitos, onde 
são comercializados com sucateiros ou com os denominados agentes intermediários de 
depósitos. Além da coleta informal nas ruas, existe o catador, que seleciona os materiais 
recicláveis, diretamente no Aterro da Muribeca, e comercializa a produção com agentes 
intermediários, que possuem representantes localizados no entorno dos aterros. Em 
todas as formas descritas, as condições de higiene, saúde e trabalho revelam o grau de 
ineficiência dos governos federal, estaduais e municipais, na busca de melhores padrões 
de vida para a população mais pobre. A presença de crianças e adolescentes na atividade 
é um problema grave. 

 
A seleção de materiais, feita por esses trabalhadores de forma inadequada, nas 

ruas da cidade, cria dificuldades para os segmentos comerciais e turísticos. A coleta 
domiciliar executada pela prefeitura da cidade é feita em períodos tanto diurnos, quanto 
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noturnos. Nos bairros residenciais, com maior poder aquisitivo, de classe média e alta, a 
coleta do lixo é, geralmente, noturna. A falta de um condicionamento adequado, após a 
seleção feita nas ruas pelos catadores, deixando os resíduos descartados expostos, 
acarreta condições inadequadas de saúde pública e uma visualização comprometedora 
aos corredores turísticos da cidade.  

 
A falta de organização desses trabalhadores faz com que a dependência aos 

agentes intermediários seja muito elevada. Além disso, o preço pago por volumes 
individualizados é bem menor do que o dos coletivos. Conclui-se que as condições 
atuais estabelecidas entre esses trabalhadores e o arranjo produtivo, do qual eles fazem 
parte, na sua grande maioria, são de exploração e manutenção da pobreza, ou seja, 
respondem pela não inserção social do segmento envolvido. Há famílias inteiras 
morando em caixas de papelão, nas ruas, e procurando material nos resíduos 
depositados nas ruas pelos munícipes. Na sua grande maioria, as crianças têm papel 
destacado nas funções de coleta e seleção. Recolher material é a única forma de tais 
pessoas sobreviverem, devido à ausência do emprego formal. 

 
Os ganhos obtidos no trabalho diário, nas ruas da Cidade, oscilam de R$ 300,00 

a  R$ 600,00 por mês, no Aterro da Muribeca, sendo que 95% dos trabalhadores não 
têm seguro social ou qualquer benefício previdenciário, nos casos de doença ou velhice. 
Segundo dados da representação municipal do Movimento Nacional dos Catadores, 
60% deles moram nas ruas da cidade e 40% vivem em condições precárias nas favelas 
do Recife. O referido movimento prega que os catadores não devem estar nos lixões ou 
aterros, pois defende que os materiais devem ser selecionados, antes de serem enviados 
aos lixões ou aterros.  

 
Nos Quadros 5 e 6, encontram-se os dados da pesquisa Água e Vida, financiada 

pela UNICEF, no ano de 2003, com relação à presença de catadores nos lixões e aterros 
e nas ruas no Brasil. 

 
 

Quadro 5 – Brasil - Presença de Catadores em Lixões ou Aterros 
2003 

 
 

LOCALIDADE PRESENÇA 
(%) 

SEM 
PRESENÇA 

(%) 

SEM 
RESPOSTA 

(%) 

Capitais 37 34 29 

Cidades c/ mais de 50.000 
habitantes. 

68 18 14 

Cidades c/ menos de 50.000 
habitantes. 

32 53 15 

   Fonte: UNICEF, 2003. 
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Quadro 6 - Brasil - Presença de Catadores nas Ruas 

2003 
 

LOCALIDADE PRESENÇA 
(%) 

SEM 
PRESENÇA 

(%) 

SEM 
RESPOSTA 

(%) 

Capitais 67 11 22 

Cidades c/ mais de 50.000 
habitantes. 

64 27 9 

Cidades c/ menos de 50.000 
habitantes. 

32 55 13 

   Fonte: UNICEF, 2003. 
 
 
O cooperativismo é uma forma de associação de longa história. O movimento 

cooperativista surgiu no Século XVIII, pretendendo apresentar-se como alternativa ao 
capitalismo, afastando o patrão, o empregado e o intermediário e assegurando aos 
cooperados a propriedade dos instrumentos de produção e a participação nos resultados 
do empreendimento. 

 
Há duas formas básicas de cooperação, embora se recorra a numerosos tipos de 

cooperativas diferentes, a fim de alcançar os seus membros: a cooperação 
socioeconômica e a cooperação comercial. Ambas podem servir à causa do 
desenvolvimento sustentável.  

 
A cooperação socioeconômica ocorre entre as pessoas que pretendem oferecer 

um serviço para elas mesmas. Normalmente, essa forma de cooperação, que oferece 
ajuda para melhorar a qualidade de vida, pode ser especialmente proveitosa para os 
desfavorecidos. Em geral, fomenta a coesão social e fortalece o poder de negociação 
dos setores economicamente mais frágeis da sociedade. A cooperação socioeconômica é 
mais útil, quando centrada no mais importante sintoma do subdesenvolvimento: o 
domínio das forças que se opõem ao desenvolvimento (elites, intermediários etc.). Sua 
eficácia tende a maximizar-se em serviços sociais comunitários, que o Estado não 
proporciona suficientemente ou deixa de proporcionar, tais como assistência sanitária, 
educação, assistência à criança e outros serviços públicos. Tal organização requer um 
grau de solidariedade muito grande. Trata-se do modelo proposto nesta dissertação. 

 
A cooperação comercial tem lugar entre homens e mulheres de negócios 

(empresários) e as pequenas e médias empresas. Recorre-se à cooperação comercial 
para incrementar a capacidade das pequenas e médias empresas, garantindo-lhes 
competitividade, em um mercado cada vez mais globalizado.  

 
O maior impacto direto das cooperativas no plano microeconômico ocorre na 

renda adicional, gerada para os sócios. Consegue-se tal renda: assegurando-se preços 
mais altos aos produtos; baixando-se os custos dos fatores de produção, de modo a 
permitir que os sócios utilizem mais fatores, consigam níveis mais altos de produção e 
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obtenham margens de lucro mais elevadas; introduzindo-se inovações; e garantindo-se 
educação (qualificação), habitação e saúde dos cooperados. 

 
Impacto macroeconômico importante das cooperativas decorre do fato de que 

não só criam novos empregos, como também protegem os empregos já existentes. Em 
1993, o Comitê Internacional de Cooperativas Industriais, Artesanais e de Serviço 
(CICOPA) estimava que existiam uns 100 milhões de sócios desse tipo de cooperativas, 
em todo o mundo (cerca de cinco milhões na Europa).33 

 
A maioria das vantagens comparativas das cooperativas sobre as organizações 

não-governamentais e as organizações empresariais convencionais pode atribuir-se ao 
fato de terem custos de transação relativamente inferiores, o que se explica por: 

 

1º. Sua forma de organização, que combina a hierarquia (na gestão executiva e 
de aplicação) com a adoção de decisões democráticas e a submissão às 
forças do mercado; 

2º. Sua capacidade de dar informações a menor custo (superando, por 
exemplo, os sistemas assimétricos de informação); 

3º. Sua capacidade de reduzir os riscos de produção e os demais riscos de 
mercado para seus sócios; 

4º. Sua aptidão para realizar investimentos dependentes das ajudas mútuas 
com preferência para os investimentos unilaterais. 

 
Por tudo isso, a constituição de cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis, na cidade do Recife, organizados em Núcleos de Triagem e localizados em 
áreas previamente definidas, afigura-se a mais adequada forma de organização social 
desses trabalhadores, bem como de geração de emprego, renda e inserção social. Ela 
também propicia uma ação mais focada do município em políticas públicas 
complementares (saúde das famílias envolvidas, educação das crianças e adultos 
analfabetos, concessão de crédito e treinamento empresarial) para que o negócio se 
torne sustentável e socialmente justo. Além disso, as áreas definidas tenderão a 
contribuir para a integração dos Núcleos à política municipal de resíduos sólidos, 
podendo receber os recursos financeiros correspondentes aos resíduos que deixam de 
ser coletados e enviados à destinação final. 

 
 
4.2 O FATOR AMBIENTAL 

  
  4.2.1 Chorume 
 
O chorume é um dos maiores contaminantes dos solos e das águas subterrâneas e 

superficiais. Também denominado líquido percolado, resulta da decomposição da 
matéria orgânica, presente nos resíduos sólidos produzida por bactérias e outros 
microorganismos, assim como por produtos variados do metabolismo celular, além de 
transformações químicas que ocorrem naturalmente na massa em decomposição. O 
desenvolvimento da atividade microbiana no interior das células, no caso de aterros, 
�����������������������������������������

33 Organização Internacional do Trabalho. 
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associado a fatores ambientais, é capaz de promover a percolação de quantidade 
significativa de chorume. Em função da elevada concentração de matéria orgânica e 
outros materiais inorgânicos, o chorume constitui um poluente extremamente agressivo 
ao ambiente, necessitando de tratamento anterior ao seu lançamento no corpo receptor 
(Pires, 2002). 

 
O percolado tende a infiltrar-se no solo, rumando em direção a um ponto 

qualquer, a jusante do depósito de lixo, onde sairá à superfície. A poluição das águas 
subterrâneas ocorre em função do volume e concentração do percolado e das suas 
variações, devido ao tempo, ao tipo de movimento das águas subterrâneas, nas áreas 
próximas aos lixões ou aterros, e aos processos que modifiquem a concentração do 
contaminante, durante o transporte do sistema de águas subterrâneas. 

 
No exemplo do aterro da Muribeca, local de destinação final de resíduos da 

cidade do Recife, o tratamento do líquido percolado é executado por uma estação com 
capacidade de receber cinco litros por segundo do líquido, utilizando lagoas 
anaeróbicas, lagoas facultativas e sistema bioquímico, que combina os efeitos da fito-
remediação (EPA, 1993; BRIX, 1994; Garcia et al., 1997, apud Jucá, 2002) com 
barreiras reativas de solos para contenção de contaminantes, além da recirculação do 
chorume nas células de lixo, em vazões de entrada superiores a 1,5 litro por segundo. O 
sistema não vem obtendo os resultados mais significativos, pela falta de drenagem 
pluvial nas células. Entretanto, mesmo em situações de normalidade de vazões do 
chorume, os resultados obtidos, apesar de bastante satisfatórios, não atendem, 
atualmente, à totalidade das exigências ambientais. Várias pesquisas estão sendo 
realizadas e teses de mestrado e doutorado estão sendo incentivados, para se alcançarem 
resultados melhores e mais próximos dos esperados. 

 
 
4.2.2. Gases Tóxicos  
 
A partir da massa da decomposição dos resíduos, produzem-se gás metano e 

outros gases, que se misturam e, mais leves que o ar, se dissipam pela atmosfera. Em 
geral, são chamados gases de efeito estufa e têm efeito poluidor, causando considerável 
dano ao meio ambiente. O resultado final da ação desses gases é o aquecimento do 
planeta, que, segundo o Protocolo de Kyoto, deve ser reduzido dentro de um 
cronograma acertado pelas nações signatárias. 

 
Dos gases de aterros e lixões, o de maior valor econômico é o metano, também 

presente no gás natural. Pode-se utilizar o metano como combustível para motores de 
combustão interna e como fonte geradora de energia elétrica. Em alguns casos,  os gases 
captados nos aterros têm sua energia convertida em eletricidade. Em muitos aterros, o 
sistema de drenagem de gases é individual (tipo aberta), empregando-se queimadores 
(do tipo flare). Há, porém, exceções, em sistemas conjugados de drenagem, com 
extração forçada de gás. O tratamento de gás com queima (no caso da aragem aberta) 
não é o mais aconselhado, porquanto a queima não é completa, como acontece nos 
queimadores enclausurados. A combustão incompleta ou a baixas temperaturas, além de 
não garantir a transformação do metano (CH4) em dióxido de carbono (CO2) – que é 
cerca de 12 ou mais vezes menos poluente que o metano –, resulta na liberação de 
compostos tóxicos, que poderiam ser destruídos pela ação de elevadas temperaturas 
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Entretanto, facilmente se constata que a eficiência da coleta de gases em aterros 
não é completa, pois não se consegue captá-los em toda a extensão da célula de lixo. 
Outro fator importante, na análise da utilização de gases em aterros, para a produção de 
energia, é que se produz tão somente energia elétrica. Além disso, constata-se baixa 
eficiência (cerca de 30-35%), devido, sobretudo, às grandes distâncias entre a geração e 
a utilização da energia pelos consumidores finais. Ressalte-se, a propósito, que os  
aterros estão localizados, na sua grande maioria, em áreas distantes dos grandes centros 
urbanos. 

 
Em síntese, soluções de engenharia, que utilizem formas de captação e geração 

de energia mais eficientes, a partir dos resíduos sólidos domiciliares – tanto em 
quantidade energética (acima de 95%), quanto em flexibilização dos produtos (energia 
elétrica, vapor, água gelada, água quente) –, determinam um fator ambiental importante, 
na medida em que reduzem, de forma significativa, em relação à tecnologia atual em 
aterros, a emissão de gases nocivos, responsáveis pelo efeito estufa. 

 
 

4.3 O FATOR TECNOLÓGICO 
 
Sabe-se que existem três estágios no processo de transformação: invenção, 

inovação e difusão. A invenção refere-se “à geração de novas idéias e seu subseqüente 
desenvolvimento até um ponto onde as dificuldades conceituais e práticas de sua 
implantação já tenham sido superadas”. A inovação “ocorre quando a empresa 
acredita que é lucrativo comercializar a invenção”.34 O terceiro estágio, a difusão, 
refere-se à propagação espaço-temporal das invenções e inovações. No pensamento 
schumpeteriano, a adoção de uma inovação em um espaço-tempo diferente do da 
inovação inicial não significa, necessariamente, cópia: a difusão é agregadora de valor, 
isto é, adotada em outras circunstâncias, em uma outra realidade,  implica não somente 
uma adaptação às condições dessa nova realidade, como também a  promoção de uma 
inovação incremental à inovação base. 

 
Os processos em que emergem as inovações tecnológicas são extremamente 

complexos e precisam de acompanhamento, não apenas da descoberta e difusão dos 
conhecimentos científicos, como também da capacidade de transformação das 
descobertas em novos produtos ou processos produtivos. Daí a importância dos 
mecanismos de interação e comunicação entre as partes interessadas, envolvendo 
ciência, tecnologia, aprendizado, produção, política e demanda..35 

 
No caso ora estudado, importa ressaltar esses três mecanismos citados: a 

invenção, enquanto idéia, desenvolvimento subseqüente e superação das dificuldades de 
implementação do emprego do lixo como biomassa36, na geração de energia e 
utilidades; a inovação, a partir da abundante disponibilidade da matéria prima 
(biomassa-lixo) e da energia em determinadas áreas no Brasil; e a difusão, enquanto  os 
entes econômicos envolvidos acreditam ser lucrativa a comercialização da invenção, na 
medida em que existe um amplo espaço à propagação das invenções e inovações. 

�����������������������������������������

34 Schumpeter. Joseph Alois – Teoria do desenvolvimento econômico.1982 
35 Martins, 1999. 
36 Biomassa é toda matéria orgânica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizada na produção de 

energia (ANEEL, 2001). 
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Sob a ótica do conhecimento, amplia-se o processo de decisão entre as opções de 

tratamento e disposição final do lixo, a partir da nova regulamentação do setor 
energético brasileiro, como também pela entrada no mercado das chamadas energias 
alternativas, com suas particularidades de disponibilidade e custo. A partir dessas 
premissas, a eficientização de sistemas, utilizando novas alternativas energéticas assume 
um papel extremamente importante na busca da competitividade, tendo a co-geração, na 
categoria de geração distribuída, como um dos instrumentos possíveis. 

 
O conceito de geração distribuída diz respeito ao emprego de tecnologia 

associada à operação de geradores elétricos, com potência normalmente igual ou 
inferior a 30MW, situados nas cercarias dos centros consumidores. A possibilidade de 
implantação dessas unidades próximas à carga torna a geração economicamente 
atraente, pela economia considerável em investimentos de transmissão de energia, maior 
confiabilidade e versatilidade e reduzidas perdas por efeito “joule”. 37 

 
A co-geração38 é um processo de produção combinada de calor e energia elétrica 

simultaneamente, a partir de um combustível único, permitindo aproveitar-se o calor 
inevitavelmente rejeitado na conversão de energia térmica em trabalho.39 Do ponto de 
vista energético, ela possui alta eficiência global, superior a 85%. Trata-se de uma 
tecnologia de eficientização energética e, do ponto de vista do planejamento elétrico, 
uma opção de geração descentralizada (ou distribuída), nos setores industrial e 
comercial.  

 
Assim, a co-geração de energia, utilizando o combustível derivado do lixo 

urbano, apresenta um alto poder inovativo, consideradas todas as dimensões da análise: 
o desenvolvimento, a difusão e o uso das inovações tecnológicas, ou, por outra, os 
aspectos econômicos (respeitados o âmbito e o grau da incerteza)40, político- 
institucionais, organizacionais e até culturais, que condicionam os processos inovativos.   

 
 

4.4  O FATOR ECONÔMICO 
 
 
A análise do fator econômico implica, no caso do Recife, a consideração de três 

atores básicos: a Prefeitura do Recife, a iniciativa privada (empresa concessionária dos 
serviços de tratamento e disposição final do lixo) e os catadores de lixo. 

 
4.4.1  Prefeitura da Cidade do Recife 
 
Um dos maiores problemas das prefeituras municipais, em todo o Brasil, é a sua 

adequação orçamentária à crescente demanda de atendimento à população. A 
obrigatoriedade de repasse, determinado por emenda constitucional, válida para Estados 

�����������������������������������������

37 Efeito “joule” refere-se ao aquecimento dos cabos pelo atrito molecular decorrente de uma maior 
quantidade de energia para transmissão. 

38 Segundo a ANNEL, co-geração é o processo de geração simultânea de energia mecânica e térmica, a 
partir de uma mesma fonte de energia. 

39 Clivelari, 2000. 
40 Freemen, 1974. 
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e municípios, de 25% dos recursos orçamentários para educação, 15% , para saúde e 5% 
para as Câmaras municipais, limita consideravelmente a capacidade de investimentos 
dos entes públicos, em outras áreas fundamentais para as cidades. A limpeza urbana e a 
destinação final de resíduos são exemplos significativos. De fato, apesar de serem 
problemas que afetam a saúde pública, não constam do rol das obrigatoriedades 
constitucionais acima descritas. O Quadro 7 apresenta os gastos com destinação final do 
lixo de algumas cidades brasileiras. 

 
Quadro 7 - Custos e Tipo de Destinação Final do Lixo de Municípios Brasileiros 

 
CIDADE/ESTADO TIPO DE 

DESTINAÇÃO 
DATA BASE CUSTOS 

(R$/toneladas) 
Brasília/ DF Aterro Março/05 16,70 

Camaçari/ BA Aterro Maio/05 20,36 
Cuiabá/ MT Aterro Abril/04 34,00 

Feira de Santana/ BA Aterro Fev/05 20,07 
Goiânia/ GO Aterro Abril/05 14,98 
Osasco/SP Aterro Jan/05 36,15 

São Paulo/SP Aterro Abril/05 17,78 
Fonte: EMLURB/Recife. 

 
A cidade do Recife gasta anualmente R$ 9.500.000,00 com as operações de 

disposição final do lixo, no Aterro da Muribeca. Ressalte-se, no entanto, que esse total 
inclui as  despesas do município de Jaboatão dos Guararapes, inteiramente cobertas pela 
Prefeitura do Recife.41 Essa importância, acrescida aos custos da coleta domiciliar (no 
valor de R$ 54.000.000,0042), corresponde a 15% dos dispêndios anuais com a limpeza 
urbana do Recife.  

 
Em suma, soluções que visem a diminuir o impacto econômico nas unidades 

públicas municipais, no médio e longo prazo, em relação aos desembolsos financeiros 
atualmente realizados em disposição final de resíduos, e coleta, deveriam ser prioritárias 
para os administradores públicos, que percebem, de forma bastante nítida, um aumento 
das necessidades de investimento nas atividades básicas destinadas a garantir à 
população uma qualidade de vida melhor. 

 
4.4.2  Iniciativa Privada 
 
Para a iniciativa privada, grande consumidora de energia elétrica, a provável 

crise no abastecimento de energia, amplamente alertada por setores especializados, traz 
à discussão a necessidade da introdução de novas fontes de energia primária na Matriz 
Energética Nacional. Esse aspecto está na base do Programa Prioritário de 
Termelétricas, concebido pelo Ministério de Minas e Energia. Entretanto, conhecem-se 
as barreiras ainda existentes para a implementação do Programa, desde a questão da 
taxa de câmbio para a importação do gás natural boliviano e a instabilidade política da 
região, até às dificuldades para a importação das turbinas a gás necessárias, em vista do 
mercado internacional aquecido. 

 
�����������������������������������������

41 Dados: EMLURB, 2004. 
42 Dados: EMLURB, 2004. 
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O Plano Decenal de Expansão (2000/2009), elaborado pela Eletrobrás, trabalha 
com dois cenários – o de referência e o de modernização seletiva –, prevendo uma 
contribuição substancial de autoprodução e conservação de energia. O cenário de 
referência estima para o crescimento da demanda uma taxa média de 5,5% para o 
período de 1999/2004 e, a partir daí, até 2009, uma taxa média de 4,4%. Até 2003,  
esperava-se um acréscimo superior a 14.000/MW na geração térmica, tendo o gás 
natural como principal fonte, e 10.500/MW na geração hidráulica, totalizando 
24.500/MW. Até 2009, o acréscimo será de aproximadamente 43.000/MW, em relação 
à potência instalada ao final de 1999. A geração baseada em carvão passará dos atuais 
1.400/MW para algo em torno de 2.600/MW, praticamente mantendo sua participação 
na geração total de eletricidade. Estima-se que, em 2009, em torno de 20% da geração 
de energia elétrica  se darão por  fontes não-renováveis, nas quais terá destaque o gás 
natural, com uma participação próxima a 10%, além do carvão, com 2,5%, e do óleo 
diesel nos sistemas isolados, com quase 1%. A tendência nacional é pela total 
substituição do óleo combustível por gás natural. Evidentemente, a energia hidrelétrica 
continuará a crescer em termos absolutos, mas sofrerá substancial queda de participação 
no total da energia elétrica gerada. A geração nuclear aumentará sua parcela na Matriz 
Energética, pela entrada em operação da usina de Angra II (em fevereiro de 2000, após 
20 anos em testes) e Angra III (provavelmente em 2006), devendo participar com algo 
em torno de 3% do total. 

 
Nesse contexto, a possibilidade de utilização da biomassa, a partir do lixo 

domiciliar urbano, como fonte alternativa de energia, aparece como uma oportunidade 
de particular importância, para colaborar na oferta de energia do sistema interligado do 
País. Trata-se de geração descentralizada e próxima aos pontos de carga, com 
equipamento e combustível nacional (resíduos de processo), vantagens que, aliadas aos 
benefícios ambientais amplamente conhecidos, fazem com que a biomassa seja uma 
opção estratégica para o Brasil, dependendo apenas de políticas adequadas para 
viabilizar-se. 

 
Além da energia elétrica, existe a oportunidade de disponibilizar-se a energia 

térmica (nas formas de frio ou calor) para potenciais compradores. Com efeito, a 
energia térmica gerada poderá ser utilizada diretamente em processos de secagem ou de 
produção, de vapor e água quente (para diversas finalidades, tais como: cocção, 
esterilização, desinfecção, calefação, aquecimento), bem como produção de água gelada 
e frio (mediante unidades de refrigeração por absorção, com a finalidade de 
climatização de ambientes, conservação de alimentos e muitas outras aplicações). Isso  
poderá beneficiar vários consumidores: indústrias cerâmicas, alimentícias, 
farmacêuticas, pólos industriais, hotéis, shopping centers, hospitais, frigoríficos, 
entrepostos e outros. 

 
A recente aprovação, pelo Congresso Nacional brasileiro, das Leis de Parceria 

Pública e Privada43 e de Consórcios Públicos Intermunicipais44, criou condições para a 
viabilidade dessas alternativas, a partir de uma regulamentação (ainda a ser feita), que 
fixe regras claras para o relacionamento das partes envolvidas, disponibilizando, com 

�����������������������������������������

43 Lei Federal 11.079/04. 
44 Lei Federal 11.707/05. 
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isso, áreas de outros municípios para atendimento metropolitano da destinação final dos 
resíduos. 

 
Após o detalhamento de todos os estudos técnicos e econômicos necessários à 

avaliação de um empreendimento dessa natureza, o município do Recife, com o volume 
de resíduos sólidos domiciliares coletados diariamente (cerca de 1.900 toneladas), conta 
com uma oportunidade promissora de negócio para empresas, que se disponham a 
atender à  demanda de energia, nas formas aqui referidas (elétrica e térmica), pela 
transformação da biomassa, gerada pelo lixo. A própria Prefeitura Municipal teria 
interesse na compra da energia elétrica excedente no processo, para a iluminação 
pública e dos logradouros municipais. Acrescidos os resíduos sólidos domiciliares 
gerados nos municípios vizinhos do Recife, a escala econômica torna-se ainda mais 
atrativa. 

 
4.4.3  Catadores de Lixo 
 
Já se registrou que, na cidade do Recife, a falta de organização dos catadores de 

lixo torna-os muito dependentes dos agentes intermediários. Além disso, o preço pago 
por volume individualizado de resíduos coletados é bem menor do que o dos volumes 
coletivos; 

 
Por outro lado, a grande quantidade de resíduos sólidos descartados pela 

população, sem separação domiciliar, principalmente no centro da cidade do Recife e 
nos bairros de classe média, tem gerado muitos problemas sócio-ambientais pela 
presença cada vez maior de catadores de materiais recicláveis. Eles atuam de forma 
irregular e desordenada, fazendo a triagem do lixo nos logradouros, praças e terrenos 
baldios, não raro utilizando o trabalho infantil.   

 
Dentre os catadores atuantes no Recife, apenas 27%45 têm carroças próprias, 

dependendo, portanto, a grande maioria (73%) do uso das carroças de agentes 
intermediários.   

 
Considerando-se, na composição do lixo domiciliar, um índice de 26%46 de 

materiais recicláveis secos e, nos resíduos gerados pelos setores da indústria, do 
comércio e de serviços, um índice de 74%, estima-se um descarte de recicláveis secos, 
na cidade do Recife, em torno de 12.000 toneladas/mês, ou seja, 600 toneladas/dia. A 
precariedade do sistema de coleta dos catadores limita sua atividade, pois sua 
produtividade de seleção varia de 150 a 200 toneladas/dia. O restante (ou seja, de 450 a 
400 toneladas/dia) é descartado nos quintais, terrenos baldios, canais e caneletas ou 
seguem para o Aterro da Muribeca (localizado no município de Jaboatão dos 
Guararapes). 

 
Com base em pesquisas realizadas47, tem-se uma caracterização básica da coleta 

informal dos materiais recicláveis. Do contingente estimado de 1.800 catadores atuantes 
no município do Recife, calcula-se que cerca de 1.080 circulam e trabalham no centro 
da cidade (aproximadamente 60% do total). A grande maioria desses trabalhadores 

�����������������������������������������

45 Dados: Departamento de Coleta Seletiva/EMLURB - Recife.  
46 Dados: Diretoria de Limpeza Urbana/EMLURB - Recife. 
47 Pesquisa realizada pelo Departamento de Coleta Seletiva EMLURB- Recife. 
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seleciona materiais diariamente, enquanto cerca de 30% só eventualmente praticam a 
catação. A sua distribuição nas demais localidades do município não é conhecida, 
existindo apenas como indicativo visual concentrações da atividade nos bairros da 
Torre, Zumbi, Bongi, Afogados, Mangueira, Encruzilhada, Arruda, Água Fria, Pina, 
Boa Viagem, Imbiribeira e Ipsep.  

 
A jornada de trabalho dos catadores de materiais recicláveis nas ruas do Recife 

varia em dois grupos. O Grupo I, cerca de 30% do total, trabalha de 3 a 9 horas por dia, 
exercendo a atividade como um complemento de renda e coletando, em média, de 70 a 
100/kg/dia. O Grupo II, em torno de 70% do total, trabalha de 9 a 15 horas, sustentando 
famílias e executando a catação como sua única atividade econômica.  

 
No Grupo I, há uma grande dificuldade para medir-se a produtividade de seleção 

dos materiais, pela extrema irregularidade de sua atuação, porquanto seus integrantes 
trabalham poucos dias por semana. Entretanto, no Grupo II, os catadores trabalham em 
média 20 dias/mês, coletando de 100 a 300/kg/dia de material reciclável seco. A maioria 
deles seleciona o papel e o papelão. Os que trabalham com sucata de materiais chegam a 
selecionar cerca de 500/kg/dia. Estima-se em 120/kg/dia a produtividade média de 
seleção de um catador, o que poderia render-lhe cerca de R$ 384,00/mês48, em 20 
dias/mês. 

 
A pesquisa, realizada no período de 22/12/2001 a 05/01/200249, no centro da 

cidade do Recife, revelou alguns elementos que apontam para o problema dos resíduos 
sólidos no município: 

  
1º.  A sazonalidade constitui uma das marcas da atividade, com picos de 

intensidade nos períodos das festas natalinas, carnavalescas e juninas, 
quando o consumo aumenta, aumentando também o descarte de embalagens 
de papel, papelão e plástico pelas lojas, restaurantes, gráficas, bancos, 
indústrias escritórios e residências; 

2º.  A sazonalidade do emprego, na atividade canavieira em Pernambuco, na 
região da Zona da Mata do Estado, reflete-se na presença, cada vez maior, de 
catadores temporários, nesse período do ano, quando a quantidade de 
materiais recicláveis, principalmente o papelão, cresce nos centros 
comerciais; 

3º.  A informalidade é outro fator que agrava a situação: os catadores avulsos 
criam pontos de triagem que, às vezes, se tornam pontos de venda aos 
atravessadores, que chegam de caminhão, no horário noturno e, ali mesmo, 
comercializam o papel e papelão do catador; já os catadores de outras 
cidades fazem a triagem na rua, dormem embaixo das marquises, junto com 
o material já selecionado na carroça, e, no dia seguinte, pela manhã, vendem 
nos depósitos; 

4º.  Os “deposeiros” (ou intermediários), que não oferecem condição para os 
catadores fazerem a triagem do material no galpão onde funciona o depósito, 
dispõem-se apenas a comprar o material já separado; 

�����������������������������������������

48 Preço médio do papel e papelão coletado: R$ 0,16/kg. Dados: EMLURB-Recife/Departamento de 
Coleta Seletiva. 2004. 

49 Pesquisa realizada pelo Departamento de Coleta Seletiva-EMLURB- Recife. 
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5º.  Os catadores, movidos pela necessidade básica da sobrevivência, não têm 
consciência dos males que trazem à cidade, contribuindo para o aumento 
da sujeira nos pontos críticos: após a triagem, deixam os sacos abertos em 
locais inadequados ou jogam o rejeito nas ruas, logradouros e até no Rio 
Capibaribe; 

6º.  A população não acondiciona corretamente o lixo: apenas uma pequena 
parcela criou o hábito da separação domiciliar; ao misturar o material 
orgânico com o inorgânico e o descarte (inclusive de papel higiênico usado), 
contribui para aumentar os riscos à saúde dos catadores e dos garis da coleta 
convencional (alguns catadores avulsos, a fim de aumentar o peso dos 
materiais selecionados, misturam papel higiênico usado ao papel branco 
comercializável).  

 
Por tudo isso, a concepção de Núcleos de Triagem de materiais recicláveis, 

estabelecidos em áreas comerciais e residenciais de classe média e alta (com grande 
potencial econômico de composição gravimétrica de resíduos recicláveis), sob a forma 
organizacional de cooperativas, constitui a melhor alternativa econômica e de inclusão 
social dos catadores.  

 
Esses Núcleos de Triagem, além de atenderem às políticas de inclusão social, 

servirão de alternativa para os catadores avulsos, que executam a triagem nas ruas, 
logradouros e viadutos, eliminarão o trabalho infantil e atenderão aos requisitos de 
sustentabilidade do meio ambiente. 

 
O funcionamento e ampliação dos núcleos atualmente constituídos dar-se-á a 

partir de um empreendimento solidário, cujo objetivo é implementar um espaço coletivo 
para os catadores de materiais recicláveis exercerem suas atividades de triagem, 
pesagem e comercialização, nas localidades em seu entorno. As atividades continuarão 
sob o acompanhamento do município, a fim de mediar, inicialmente, seus conflitos, 
objetivos e subjetivos, inerentes ao cotidiano, causados pela competição e pela ausência 
de auto-estima, como também apoiar atividades pedagógicas, a fim de exercerem a 
auto-gestão, a cidadania e o conhecimento tecnológico. Além disso, os Núcleos 
funcionarão como locais de grande quantidade de materiais reciclados e dispostos de 
forma adequada, atraindo potenciais compradores e consumidores finais e garantindo 
melhores preços aos cooperados.  

 
Por fim, os Núcleos de Triagem exercerão a função pública de amenizar o 

impacto ambiental da atividade, diminuindo os volumes de resíduos despejados em 
aterros, além de servirem como locais de doações e descartes de materiais ociosos 
(computadores, equipamentos danificados, sofás etc.) pela população. Eles serão 
remunerados pelo município por essas atividades. Ademais, a potencialidade econômica 
da reutilização e aproveitamento desses materiais descartados para outras atividades 
gerará incremento de receita aos cooperados. 

 
Em síntese, o município do Recife possui um expressivo potencial, no sentido 

de, mediante incentivos à coleta seletiva e apoio a atividades solidárias, fazer a inclusão 
social de grande parte dos catadores de material reciclável, facultando a geração de 
emprego e renda  em um segmento sócio-econômico informal e desorganizado, que faz 
parte de uma cadeia produtiva bastante promissora, em todo o mundo, onde, entretanto, 
constitui ainda o elo econômico e social mais fraco. 
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Neste capítulo, descrever-se-á a estrutura organizacional do modelo proposto 

para os serviços de tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, coletados na 
cidade do Recife. Apresentar-se-ão os agentes envolvidos, com a especificação do papel 
esperado de cada um deles. Serão também discriminadas as competências e 
responsabilidades a eles atribuídas. Por fim, discutir-se-ão os principais benefícios e 
custos implícitos no modelo de empreendimento proposto. 

 
5.1 A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MODELO 

O modelo proposto para a solução do grave problema do tratamento e disposição 
final do lixo, no Recife, envolve, na sua estrutura organizacional básica (Gráfico 6), três 
agentes sociais: i) Cooperativas de Catadores de Material Reciclável; ii) Concessionária 
dos serviços municipais de destinação final de resíduos sólidos urbanos; iii)   Prefeitura 
da Cidade do Recife. A esses agentes centrais, cumpre a execução de um conjunto de 
atividades, cujo fluxograma consta do Gráfico 7. 

 
5.1.1 Cooperativas de Catadores de Material Reciclável 
No modelo atual, os poucos arranjos organizacionais de catadores de lixo, 

estruturados na cidade do Recife, funcionam de maneira precária, sem a gestão plena 
desses trabalhadores. Não capitalizados, surgiram ou servem, muitas vezes, para atender 
a interesses individuais de empresas recicladoras de materiais ou de atravessadores 
voltados para a obtenção dos incentivos governamentais destinados a essa atividade. Por 
isso mesmo, os catadores trabalham sem as condições de saúde adequadas, recebem 
uma remuneração financeira aquém do justo e executam a triagem dos materiais 
recicláveis nas ruas ou nas zonas de descarrego de resíduos, em lixões ou aterros 
controlados. 

 
Nesta dissertação, as cooperativas, promovendo a organização dos catadores de 

material reciclável, deverão assegurar a inserção social deles. Caberá a tais associações 
propiciar, a esses trabalhadores, melhores condições de emprego, renda, trabalho, saúde, 
educação, alimentação, cidadania e segurança, mediante Núcleos de Triagem de 
Material Reciclável, localizados em áreas estratégicas, na cidade. Além da triagem de 
10% do lixo urbano coletado na cidade, terão um papel fundamental na eliminação dos 
atravessadores (também chamados “de posseiros”), na venda dos materiais, podendo, 
através de sistemas de comercialização em rede com as demais cooperativas a serem 
instaladas, melhorar as condições de preço, pelo maior volume a ser disponibilizado e 
pela agregação de valor ao produto final, por meio de investimentos conjuntos em 
tecnologia de transformação.  

 
5.1.2 Concessionária dos Serviços de Destinação Final do Lixo Urbano 
 
No modelo atual, não há concessionária pública dos serviços de destinação final 

do lixo urbano, no Recife. Todos os serviços correlatos são executados pelo município, 
através da EMLURB, no Aterro Controlado da Muribeca. Cabe a essa Empresa pública 
o papel de gerir, planejar, normatizar, fiscalizar e financiar as atividades de limpeza 
urbana, no Recife. As atividades operativas, no Aterro, são feitas por empresas 
prestadoras de serviços, contratadas e gerenciadas pelo corpo técnico municipal. 
Contudo, a execução é insuficiente, dado o fato de não dispor o município dos recursos 
financeiros necessários à plena e adequada atividade técnica, preventiva e corretiva, no 
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local. Ora, a condição atual e futura exige um maior investimento direto nos serviços de 
destinação final dos resíduos municipais, a fim de propiciar melhores condições 
ambientais e sociais à população. 

 
 

Gráfico 6 - Recife - Estrutura Organizacional 
do Modelo Proposto de Tratamento e Destinação 

Final dos Resíduos Urbanos 
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Na presente dissertação, as atividades de planejamento e gestão dos serviços de 
destinação final do lixo urbano serão da responsabilidade de uma concessionária 
pública, por meio de licitação ou concorrência, de acordo com a Lei Federal nº 
8.666/93. Caberá à concessionária executar a triagem de 90% do lixo urbano, coletado 
na cidade, em construção localizada no próprio município do Recife e devidamente 
licenciada pelo órgão ambiental, separando os materiais compostos, passíveis de 
reciclagem, e transportando o restante dos resíduos a aterros sanitários metropolitanos, 
ou a terreno devidamente licenciado à atividade para produção de biomassa e composto 
orgânico. Essa biomassa ou CDR será o resultado dos materiais restantes, não 
selecionados manualmente, e da fração orgânica agregada com materiais secos 
compostos (sacos e  plásticos, papelão molhado, restos de culturas etc.), adequadamente 
triturados. A fração orgânica processada mecanicamente, antes do início da triagem ou 
no momento do “rasgo dos sacos de lixo”, será denominada “composto orgânico”.  

 
A construção para triagem de materiais recicláveis demanda uma pequena área, 

perfeitamente compatível com o perfil imobiliário da cidade do Recife, enquanto o 
aterro ou mesmo um terreno licenciado para fins específicos poderá estar localizado em 
outros municípios, próximos das unidades consumidoras finais. 

 
Os objetivos da concessionária, de acordo com o presente estudo, serão: fornecer 

combustível derivado de resíduos (CDR), mediante técnicas de destruição térmica e co-
geração de energia elétrica, vapor e refrigeração para grandes clientes consumidores 
(garantindo sua funcionalidade e segurança, por longo prazo), no caso da biomassa; e 
fornecer composto orgânico, para melhoramento de solos ou fornecimento de energia, 
por meio de técnicas de digestão anaeróbica, com geração de gás metano50.  

 
Também será disponibilizado, pela concessionária, ao município o excedente de 

energia elétrica produzido no sistema para a iluminação pública das ruas e avenidas ou 
de próprios municipais, conforme determina a legislação atual para grandes 
consumidores. 

 
As normas e exigências ambientais deverão ser atendidas no tratamento eficaz 

dos efluentes líquidos e gasosos. As cinzas decorrentes do processo de destruição 
térmica serão depositadas nos aterros sanitários metropolitanos existentes, devidamente 
credenciados pelos órgãos ambientais. 

 
5.1.3 Prefeitura da Cidade do Recife 
 
Atualmente, cabe ao município do Recife realizar as funções de gerenciamento, 

operação, normatização, planejamento e fiscalização dos serviços de destinação final do 
lixo urbano, incluindo as atividades de coleta. Entretanto, não há foco nas atividades 
constitucionalmente atribuídas ao município. Ele não consegue atingir os objetivos, 
dadas as inúmeras funções pelas quais é responsável e, principalmente, a dificuldade de 
financiar as ações, de maneira correta, sob a ótica ambiental vigente. 

Nos termos desta dissertação, caberá à Prefeitura da Cidade do Recife, por meio 
da sua Secretaria de Serviços Públicos e da EMLURB, planejar, normatizar, coordenar, 
fiscalizar, avaliar e financiar, dentro dos limites financeiros definidos, os serviços de 
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50 Os valores de investimentos, despesas e receitas decorrentes do composto orgânico não estão 
contabilizados nesta dissertação, devendo ser computados pela concessionária. 
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destinação final do lixo urbano e seus possíveis ajustes, executados pela concessionária, 
bem como acompanhar tecnicamente as ações realizadas. Deverá instruir as empresas de 
coleta, atualmente contratadas, a transportarem o lixo urbano coletado nos diversos 
circuitos, para os locais na cidade definidos pela concessionária e pelas cooperativas de 
catadores. 

 
Também criará instrumentos públicos de desenvolvimento econômico para as 

atividades diretas e indiretas ligadas ao setor de reciclagem. O município dará o apoio 
necessário à organização e auto-gestão das cooperativas de catadores de material 
reciclável, por meio da capacitação. Além disso, assegurará apoio às famílias 
envolvidas, mediante ações nas áreas de saúde básica, nos Núcleos de Triagem, 
alfabetização, higiene e alimentação complementar às crianças, bem como educação 
básica, moradia popular e assistência social.  

 
Enfim, caberá ao município a responsabilidade de regulamentar a atividade de 

coleta seletiva de resíduos, na cidade, e fiscalizar, de maneira adequada, sua 
implementação, pelo controle urbano. 

 
 

5.2  AS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 
 
Uma vez definidos os papéis esperados de cada um dos agentes integrantes do 

modelo proposto, convém explicitar as competências que lhes cabem. 
  
5.2.1   Cooperativas de Catadores de Material Reciclável 

 
Esta dissertação sugere a organização dos trabalhadores em regime coletivo, por 

meio de cooperativas, como parte integrante de uma nova política de destinação de 
resíduos sólidos da cidade do Recife. Essas cooperativas funcionarão em Núcleos de 
Triagem de materiais, devidamente licenciados pelo órgão ambiental e em áreas 
localizadas no Município, definidas pelo poder municipal. Em tais Núcleos, servidos 
por esteiras de seleção, os catadores exercerão suas funções em condições adequadas de 
higiene e saúde, bem como atividades de educação de adultos e crianças, treinamento e 
capacitação empreendedora. Os materiais não selecionados pelas esteiras de catadores 
deverão ser coletados em caixas tipo “brooks” e encaminhados concessionária dos 
serviços de destinação final pelas empresas de coleta de lixo. 

 
As cooperativas serão responsáveis pela seleção de 10% dos resíduos gerados 

diariamente na cidade do Recife, cerca de 190 toneladas, como também pelo 
cadastramento e organização dos trabalhadores, nas áreas previamente escolhidas, em 
comum acordo com o município e organizações representativas da sociedade, por meio 
de um Fórum Participativo Municipal e do Movimento Nacional dos Catadores. 
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Gráfico 7 – Recife – Fluxo do Processo Proposto de Gestão para o 
Tratamento e Destinação Final dos Resíduos Urbanos 
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O quantitativo de material reciclado decorrente das atividades de coleta seletiva, 
doações e triagem de materiais estarão de acordo com o estudo de comparação dos 
valores de composição gravimétrica dos resíduos sólidos no Aterro da Muribeca, 
realizado em 2002 pelo Grupo de Resíduos Sólidos da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE (Quadro 8). 

 
   

Quadro 8 – Brasil – Comparação dos Valores de Composição 
Gravimétrica em Aterros 

2002 
 

ESPAÇO COMPONENTES (%) 
 Matéria 

Orgânica 
Papel e 
Papelão 

Plástico Metal Vidro Outros 

Aguazinha 
 

51,0 24,0 12,0 2,0 3,0 8,0 

Muribeca 
 

60,0 15,0 8,0 2,0 2,0 13,0 

Metropolitano 
Centro (BA) 

60,0 10,5 15,0 2,4 2,0 10,1 

Média 
Nacional 

60,0 25,0 3,0 4,0 3,0 5,0 

      Fonte: GRS/UFPE - 2003. 
 
O valor financeiro proposto nesta dissertação para construção de galpões de 

triagem de materiais recicláveis está de acordo com a realidade atual de financiamento 
público (cerca de R$ 5.000.000,00 51, para o total de 10 Núcleos com capacidade de 20 
toneladas/dia). Os terrenos deverão ser doados ou disponibilizados pelo município, em 
áreas de utilidade pública, ou cedidos por órgãos da administração pública municipal, 
estadual ou federal. 

 
As receitas obtidas pelos Núcleos de Triagem advirão da venda de materiais 

recicláveis, prestação de serviço público (valor por tonelada, pago às empresas de 
recolhimento de lixo da cidade, pelo material reciclado que deixará de ser levado para a 
unidade central) e doações recebidas. Os preços unitários dos materiais reciclados foram 
estabelecidos segundo o Quadro 9: 

 
Quadro 9 – Preços Unitários de Materiais Recicláveis52 

2003 
 

MATERIAL PREÇO UNITÁRIO 
(R$/t) 

Papel 160,00 
Vidro Misturado 55,00 

Plástico 500,00 
 Metal  200,00 

         Fonte: EMLURB/Recife - Departamento de Coleta Seletiva, 2004. 
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51 A memória de cálculo do valor individual encontra-se no detalhamento da opção. 
52 Fonte: EMLURB- Preços, sem atravessador, de materiais recicláveis em núcleos de triagem - 

Dez/2004. Os dados em questão não possuem o detalhamento suficiente para um estudo econômico 
com  precisão,  tendo em vista a não separação pelas características dos materiais. Ex.: plástico (PVC, 
PET, plástico branco etc.). 
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As despesas gerais foram estimadas em 50%53 das receitas sobre o faturamento 

nos Núcleos.  
 
A partir da localização e funcionamento dos Núcleos, serão regulamentadas as 

atividades de seleção e coleta seletiva de materiais recicláveis nas ruas e nos domicílios 
urbanos. A fiscalização das atividades pertinentes ficará sob a responsabilidade do 
órgão de controle urbano municipal e pela fiscalização da limpeza urbana. Deverá ser 
feito um decreto de regulamentação da atividade, tornando obrigatória a seleção de 
materiais em domicílios urbanos, priorizando as cooperativas de catadores, devidamente 
autorizadas por meio de concessão pública, a recolherem, com meios próprios ou 
apoiadas por entidades públicas, os materiais selecionados.  

 
Na concessão citada serão exigidos padrões de funcionamento, que levem em 

conta os compromissos sociais mínimos de atendimento aos cooperados, como 
assistência à saúde, educação, higiene e aumento de renda, além das normas ambientais 
vigentes para o recolhimento, processamento e transporte dos materiais. Deverão ser 
estabelecidas metas sociais e econômicas para a renovação da concessão, a cada cinco 
anos de atividade.  

 
Para determinar as medidas necessárias, a fim de garantir o sucesso das 

concessões às cooperativas, é necessário examinar os principais problemas relacionados 
ao fracasso de muitas cooperativas. Destacam-se aqui apenas os mais importantes: base 
financeira precária dos cooperados; potencial conflito entre princípios democráticos e 
estruturais hierárquicos de produção; dificuldades quanto a definir e diferenciar a 
remuneração, de maneira a promover e manter a motivação individual; e dificuldades 
organizacionais causadas pelas flutuações da demanda e pela necessidade de dois tipos 
de trabalhadores (os cooperados e os assalariados).  

 
Para a superação de tais dificuldades sugerem-se as seguintes medidas: 
 

1ª.  Criação de um Fundo Financeiro, no valor inicial de R$ 1.500.000,0054, 
como fonte de recursos para capital de giro das cooperativas concessionárias, 
sob administração de um Conselho Gestor, com participação da Prefeitura 
Municipal e entidades representativas. Os recursos citados serão alocados 
através de antecipação de roytier feita pela empresa concessionária dos 
serviços de destinação final de resíduos urbanos à Prefeitura do Recife, 
conforme explicado mais adiante; 

2ª.  Rotatividade de funções nas atividades da cooperativa; 

3ª.  Definição coletiva da remuneração, em função dos critérios de habilidade, 
desempenho e responsabilidade, bem como, no caso de serem os próprios 
cooperados os administradores e operadores, definição da proporção do lucro 
distribuído entre os membros, com o que deve ser alocado para as 
necessidades de investimento; 
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53 Fonte: Elaboração própria de acordo com atividades similares executadas pelo setor privado. 
54 O valor determinado representa cerca de 25% das receitas programadas, de acordo com o Apêndice 

“A”,  sendo um percentual satisfatório para capital de giro. 
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 4ª.  Para superar as flutuações de demanda, estabelecimento do emprego de 
trabalhadores contratados, criando-se assim, duas classes de pessoal: 
trabalhadores proprietários e trabalhadores empregados; 

5ª.  Seleção dos membros da cooperativa com vistas à criação da 
solidariedade, à motivação, à lealdade do grupo e a uma clara compreensão 
da divisão de responsabilidades, dentro da cooperativa, apoiada por um 
efetivo e contínuo desenvolvimento e gerenciamento de recursos humanos. 

 
 

5.2.2 Concessionária dos Serviços de Destinação Final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos 

  
Sugere esta dissertação que 90%55 do lixo urbano,  coletado na cidade, sob 

responsabilidade do município, sejam enviados pelas empresas de coleta a uma unidade 
de triagem administrada pela concessionária, em construção localizada no próprio 
município e devidamente licenciada pelo órgão ambiental. Nela, será executada a 
triagem dos materiais compostos, passiveis de reciclagem, posteriormente doados aos 
núcleos dos catadores no Recife, e preparada a biomassa (denominada CDR). Essa 
biomassa ou CDR será o resultado dos materiais restantes, não selecionados 
manualmente, e da fração orgânica agregada com materiais secos compostos (sacos e 
outros plásticos, papelão molhado, restos de culturas etc.), adequadamente triturados. A 
fração orgânica processada mecanicamente  por esteiras de disco ou peneiras rotativas, 
antes do início da triagem, será denominada composto orgânico. 

 
A biomassa ou CDR, bem como o composto orgânico serão transportados a 

aterros sanitários metropolitanos ou a terrenos licenciados à atividade, onde serão 
armazenados para uso futuro em destruição térmica em grandes clientes industriais (no 
caso da biomassa), como também tratados para fabricação de adubo orgânico ou para 
produção de energia, utilizando a técnica digestão anaeróbica (no caso do composto 
orgânico). 

 
A biomassa armazenada será transportada e posteriormente utilizada em 

caldeiras de destruição térmica, localizadas e interligadas na própria unidade fabril 
consumidora, onde se produzirá energia elétrica, vapor e água gelada, em processos de 
co-geração de energia, proporcionando, ao consumidor final, energia mais barata 
descolada de variação cambial (dada a fonte interna e inesgotável de lixo), com perdas 
reduzidas e com bastante confiabilidade, assegurada pelo fornecedor da tecnologia 
(concessionária dos serviços). 

 
A concessionária dos serviços definirá a ampliação do Projeto, de acordo com 

suas próprias estratégias econômicas, no caso de atendimento suplementar a municípios 
vizinhos interessados.   
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55 Concessão pública por um período de 20 anos, renováveis por igual período, para os serviços de 
destinação final de resíduos urbanos do município do Recife. 
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O custo estimado56 para a produção, utilizando gás natural, de uma tonelada de 
vapor é de R$ 49,52t/h57. Para gerar uma tonelada de água gelada para uso em ar 
condicionado, o custo atual é de R$ 0,2559 TR/ hora58.   

 
Há, legalmente, dois tipos de empreendimentos, em que se podem enquadrar os 

co-geradores: Autoprodutor (AP) e Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE). 
Em ambos os casos, é necessária uma autorização da ANEEL (Decreto n° 2.003, de 
10/09/1996): 

 
Art. 1° A produção de energia elétrica, por produtor 
independente e por autoprodutor, depende de concessão ou 
autorização, que será outorgada na forma da legislação em vigor 
e deste Decreto. 

 
Atuando como Produtor Independente–PIE, a unidade de processamento poderá 

vender energia elétrica excedente a um consumidor livre, inclusive à própria Prefeitura 
da Cidade do Recife, para iluminação pública e dos prédios municipais. Na prática, o 
preço entre as partes (concessionária/município) será balizado pela tarifa de distribuição 
da concessionária (definida pela ANEEL) e pelos custos de transmissão e de 
distribuição da concessionária de distribuição de energia (CELPE). É importante notar 
que, nessa modalidade de venda de energia elétrica, além da aplicação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o co-gerador obriga-se a investir em 
rigorosos sistemas de controle e proteção ambiental, para minimizar os períodos de não-
fornecimento, por motivos supervenientes, e proteger a carga contra quaisquer 
eventualidades. 

 
Para a concessionária de distribuição de energia elétrica, será uma boa 

oportunidade deixar de disponibilizar, ao município, energia elétrica subsidiada, em 
horário de “pico”, porquanto o preço de venda a consumidores particulares é bem mais 
vantajoso, de acordo com a legislação vigente. 

 
Além disso, a concessionária dos serviços poderá agregar à planta de destruição 

térmica uma unidade de destruição de resíduos perigosos (industriais e hospitalares). No 
caso dos resíduos perigosos industriais, não existe nenhuma planta em funcionamento 
no Estado de Pernambuco. Para a destinação desses resíduos, as indústrias 
metropolitanas locais recorrem a unidades de destruição localizadas nos Estados de 
Alagoas (Salgema) e Bahia (Camaçari). Para os resíduos perigosos hospitalares, o 
município do Recife conta com apenas uma unidade de destruição licenciada pelo órgão 
ambiental. Existe, portanto, uma expressiva potencialidade de mercado com a 
ampliação da concorrência entre empresas. Estima-se, aqui, um mercado inicial de 
7.000t/ano ou, aproximadamente, 580t/mês. Apenas nas unidades hospitalares públicas 
do município do Recife, foram removidas 525t de resíduos hospitalares perigosos, em 
200459. 
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56 Dados: PETROFLEX- Unidade do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. 
57 Custo de transformação de energia elétrica (kw/h) em vapor (t/h). Valores em real (R$), de acordo com 

o dólar estimado em R$ 2,40 (26.07.05).  Valores em dólares: US$ 15-17,00/t. 
58  Custo de transformação de energia elétrica (kw/h) em água gelada (TR/h). 
59  Dados: Relatório Anual EMLURB/Recife, 2004. 
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Outro fator relevante será a possibilidade de a concessionária dos serviços 
vender os direitos, através de Bolsas de Valores, da redução de gases produtores do 
efeito estufa, já que o Protocolo de Kyoto prevê uma compensação às organizações que 
efetivamente contribuem, com  "mecanismos limpos", para reduzi-los, paga pelos atuais 
poluidores do ambiente, sobretudo EUA, Rússia e China60. Os volumes transacionados 
sobem a mais de 2,2 milhões de toneladas por dia. A redução certificada de emissões 
está sendo negociada por U$ 8-10,00/tonelada equivalente de dióxido de carbono. Nesta 
dissertação, sugere-se um preço de venda igual a R$ 21,05/tonelada equivalente de 
CO2

61. Em 2003, foram negociados U$ 330 milhões, em todo o mundo, e as projeções 
indicam um grande incremento no mercado global, que poderá chegar a U$ 13 bilhões, 
em 200762. 

 
As cinzas geradas no processo terão como destino final aterros metropolitanos, 

reduzindo-se os resíduos atualmente depositados e, em contrapartida, aumentando-se a 
vida útil dos aterros sanitários a serem utilizados. Além do mais, existe a possibilidade 
de aproveitamento dessa cinzas como base ou sub-base para obras de pavimentação 
urbana.  

 
No processo de destruição térmica da unidade consumidora, não há geração de 

chorume, sendo previsto todo o tratamento de efluentes gasosos e líquidos dos 
processos, de acordo com as normas ambientais vigentes. 

 
 

5.2.3  Prefeitura da Cidade do Recife 
 
Conforme ficou registrado no item 5.1.3, caberá à Prefeitura da Cidade do 

Recife, através da Secretaria de Serviços Públicos da Empresa de Manutenção e 
Limpeza Urbana do Recife−EMLURB, o planejamento estratégico, a coordenação 
geral, a normatização, o controle e fiscalização e o pagamento dos serviços de 
destinação final dos resíduos, bem como a avaliação do desempenho e dos resultados do 
modelo implantado. 

 
Caberá à Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura o planejamento 

estratégico dos serviços, de acordo com as políticas de governo. Também será 
atribuição da Secretaria a coordenação geral das atividades, o acompanhamento dos 
serviços na cidade e a avaliação periódica do modelo ora proposto, assim como a 
interação com as demais secretarias municipais, na promoção da inserção social dos 
catadores de resíduos urbanos. 

 
Quanto à EMLURB, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Serviços 

Públicos, responderá pelo planejamento operativo das atividades, bem como pela 
fiscalização das atividades previstas, principalmente no que se refere ao controle urbano 
necessário, no caso dos catadores. Também caberá a ela o pagamento à concessionária 
dos serviços de destinação final do lixo urbano, o acompanhamento e a avaliação das 
suas atividades, como também a integração das atividades de coleta do lixo urbano, feita 
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60 Para tal uso, deve-se previamente verificar a adicionalidade do processo, no sentido de validar o 
emprego desse Protocolo nesta tecnologia. 

61 CO²: Dióxido de Carbono. 
62 Dados: Jornal “O Estado de S. Paulo”, 26/07/05. 
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por prestadores de serviços contratados, com a concessionária vencedora. A EMLURB 
fomentará a relação entre as cooperativas de catadores e a concessionária pública com 
as empresas de processamento de materiais recicláveis estabelecidas na Região 
Metropolitana do Recife.  

 
 

5.3 BENEFÍCIOS E CUSTOS 
 
O modelo proposto, nesta dissertação, para a superação do problema do 

tratamento e destinação final do lixo, no Recife, trará um número considerável de 
benefícios, diretos e indiretos, para os agentes nele envolvidos e, sobretudo, para a 
população municipal. Contudo, não se há de esquecer que também implicará custos de 
certa monta. Uns e outros serão destacados a seguir. 

 
5.3.1  Benefícios 

 
A implantação da coleta seletiva, em toda a área do município do Recife, a 

instalação de Núcleos de Triagem de materiais recicláveis para catadores na cidade e a 
destinação final dos resíduos sólidos, visando à recuperação de energia, gerarão 
diversos impactos positivos, de ordem social, ambiental, econômica e tecnológica. Entre 
os mais importantes benefícios estão os descritos a seguir. 

 
1º.  Geração de emprego e renda para catadores: decorrerá da criação dos 

Núcleos de Triagem de materiais, incorporando catadores de resíduos sólidos 
recicláveis, organizados em cooperativas, além do aproveitamento de grande 
parte desses trabalhadores nas estruturas produtivas de empreendimentos 
privados e nas atividades econômicas indiretas. O aumento da renda dar-se-á 
pela eliminação dos atravessadores, na venda dos materiais recicláveis e na 
remuneração adicional, feita pela Prefeitura, pela redução dos quantitativos 
de resíduos à destinação final. 

2º. Fim do trabalho de catação de materiais recicláveis em aterros: será uma 
decorrência da eliminação dos aterros como ambientes de destinação final de 
resíduos sólidos, apenas recebendo os chamados resíduos “inertes” (cinzas 
ou materiais sem valor final). 

3º. Inserção social com organização dos catadores: será conseguida pela 
constituição de organizações sociais juridicamente constituídas, sob a forma 
de cooperativas, garantindo-se, formalmente, o reconhecimento da atividade 
de seleção de materiais recicláveis no município por parte dos catadores e 
seu conseqüente bem-estar social. 

4º.   Melhoria das condições de vida dos catadores: resultará da implantação 
dos Núcleos de Triagem de catadores, onde haverá uma ação pública 
municipal direta, no atendimento das necessidades básicas (saúde, educação, 
alimentação, segurança e cidadania). Será possível um acompanhamento 
adequado das atividades atinentes a saúde básica, educação infantil, 
alfabetização de adultos, combate ao trabalho infantil e condições de 
moradia. Além disso, muitos catadores serão aproveitados nas unidades 
produtivas, exercendo sua cidadania por meio de um emprego formal. 

5º.  Eliminação de atravessadores na venda de materiais recicláveis: com a 
criação das cooperativas, nos Núcleos de Triagem, a venda dos materiais 
recicláveis será feita diretamente às indústrias processadoras, sem a 
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necessidade de intermediários nas transações comerciais, garantindo-se, com 
isso, melhores condições de preços finais. Acresce que poderá surgir uma 
rede de comercialização entre as cooperativas, assegurando-se melhores 
relações comerciais, pelo maior volume de materiais ofertados. 

6º.  Redução da contaminação das águas dos rios Jaboatão e Muribequinha: 
com a redução do volume de resíduos enviados ao Aterro da Muribeca, 
haverá melhor condição de operação e maior eficiência nas atividades de uso 
e recuperação ambiental desse Aterro. De fato, melhorará a eficiência do 
tratamento do chorume e das águas pluviais, quando implantado, e, 
conseqüentemente, melhorarão os indicadores relativos aos líquidos 
percolados finais, enviados aos rios Muribequinha e Jaboatão. Em relação ao 
Rio Jaboatão, mesmo com a diminuição da poluição ambiental, decorrente 
de um melhor tratamento dos efluentes líquidos do Aterro, será necessária 
uma ação mais firme das autoridades ambientais, a fim de coibir a poluição 
industrial a montante da área. 

7º.  Tratamento eficaz de efluentes (líquidos, sólidos e gasosos), atendendo 
às normas e exigências ambientais: decorrerá do controle e monitoramento 
ambiental do tratamento de efluentes nos processos da unidade de destruição 
térmica, interligada aos consumidores finais, dos aterros sanitários ou 
terrenos de armazenamento utilizados e das instalações da unidade de 
triagem. Esse controle deverá atender, em todas as etapas descritas, às 
normas ambientais vigentes.  

8º.  Prolongamento da vida útil dos aterros existentes: será conseguido pela 
diminuição do volume de rejeitos a serem enviados ao Aterro da Muribeca. 

9º.  Redução, em médio e longo prazo, dos custos de destinação final do lixo: 
resultará da redução nos custos de coleta, transporte, transbordo e disposição 
pela Prefeitura do Recife, pois, uma vez incentivada a coleta seletiva e a 
reciclagem, reduzir-se-á o volume de resíduos a serem coletados, 
transportados e encaminhados à destinação final. 

10º. Redução do custo de iluminação dos próprios municipais e da 
iluminação pública: a concessionária do serviço poderá disponibilizar ao 
município, para abastecimento de seus próprios ou para iluminação pública, 
a energia excedente do processo, não utilizada pelo consumidor industrial, 
com preço de venda determinado em, no mínimo, 10% da diferença entre o 
preço praticado pela concessionária de distribuição e o fornecimento de 
energia elétrica do Estado. 

11º.  Garantia da competitividade do empreendimento e da sua 
sustentabilidade econômica: a concessão exigirá a apresentação do estudo 
de viabilidade econômica do empreendimento. Com a utilização de outro 
ente privado garantidor de grande parte da receita pela compra de energia 
elétrica, vapor e água quente do concessionário, o risco de inviabilidade 
econômica tornar-se-á menor, evitando-se assim, a dependência financeira 
total das receitas oriundas de taxas e desembolsos municipais. 
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5.3.2  Custos 
 
A implantação de um novo modelo de política de tratamento e destinação final 

de lixo urbano, no Recife, terá certamente diversos custos, contabilizados e não-
contabilizados, pelos fatores diretos e indiretos envolvidos. Dentre eles, os mais 
importantes serão os a seguir destacados. 

 
1º. Custo político: a implantação de uma nova política de destinação final, na 

cidade do Recife, demandará, por parte do município, desgastantes e 
demoradas negociações com os diversos setores envolvidos na atividade. 
Catadores de lixo de ruas e aterros, atravessadores (“deposeiros”), indústrias 
processadoras, representantes políticos, movimentos sociais, organizações 
não-governamentais, prestadoras de serviços públicos, sociedade civil 
organizada, Ministério Público, Tribunal de Contas, municípios vizinhos, 
ambientalistas e universidades, dentre outros. 

2º.   Custo social: com o estabelecimento das cooperativas de triagem, bem 
como de suas áreas de atuação, muitos catadores autônomos deverão ser 
impedidos, por meio do controle urbano, de executar suas atividades de 
triagem nas ruas e avenidas da cidade, demandando da Prefeitura uma ação 
social específica, com o objetivo de atender a tais situações e criar condições 
para que esses catadores se incorporem ao Projeto. Por outro lado, com o fim 
do envio de grande parte do lixo urbano do Recife ao Aterro da Muribeca, o 
volume de material reciclável disponível na área diminuirá 
significativamente, o que tenderá a agravar o problema do desemprego, em 
seu entorno. Será necessária, portanto, uma ação social da administração 
municipal, a fim de sensibilizar, mobilizar a organização, capacitar 
profissionalmente e encaminhar a outras atividades a grande maioria dessas 
pessoas. 

3º.  Custo ambiental: nos termos desta dissertação, a exigência feita de que a 
recepção dos resíduos do lixo urbano ocorra em área do próprio município 
do Recife trará implicações de ordem ambiental. Com efeito, na medida em 
que se deixa de depositar tais resíduos no município vizinho de Jaboatão dos 
Guararapes e se passa a recepcioná-los, temporariamente, no Recife, será 
necessário um estudo do impacto ambiental e requerida uma autorização de 
funcionamento, emitida pelo órgão fiscalizador, na área a ser escolhida pela 
empresa concessionária, como também, nas áreas de funcionamento das 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

4º.  Custo econômico: pelos fatores já expostos e, principalmente pelos “custos 
sociais”, o custo econômico inicial deverá ser elevado e, durante a 
implantação da nova política de destinação final do lixo urbano, tenderá a 
crescer, devido à incorporação dos catadores e famílias, que, presentemente, 
vivem à margem dos projetos sociais da administração municipal e que se 
poderão incorporar a novas atividades profissionais pela formalização 
institucional da atividade.  Além disso, torna-se perfeitamente aceitável que, 
para dispor de um serviço de destinação final de resíduos, tecnicamente 
recomendável e ambientalmente correto, o município amplie o volume de 
recursos destinados aos serviços. De modo geral, o grande desafio do 
modelo proposto dar-se-á pela apuração das receitas indiretas não-
contabilizadas, como a melhoria ambiental, a diminuição do número de 
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internações hospitalares por vetores associados ao lixo, dentre outras. 
Entretanto, as receitas contabilizadas de maneira direta (com a redução do 
custo do transporte do lixo coletado, a economia de tarifas na iluminação 
pública ou de próprios municipais e a outorga paga pela concessionária), 
contribuirão para compensar ou diminuir esse aumento do custo de 
destinação final, previsto com a implantação do novo modelo de gestão. 
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Nesta dissertação, três métodos foram aplicados – o do Valor Presente 
Líquido, o da Taxa Interna de Retorno e o da Análise de Sensibilidade – para uma 
avaliação criteriosa e impessoal do modelo técnico e institucional proposto para o 
tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos recicláveis, na cidade do Recife. 

 
 

6.1 APLICAÇÃO DOS MÉTODOS DE VALOR PRESENTE LÍQUIDO E DE TAXA 
INTERNA DE RETORNO 

 
 

O Valor Presente Líquido (VPL) é, com certeza, a técnica mais robusta de análise 
de investimentos, empregada, sobretudo, por organismos de fomento mundiais. Consiste 
na concentração de todos os valores esperados de um fluxo de caixa, na data zero. Para 
seu cálculo, usa-se como taxa de desconto, a taxa mínima de atratividade da empresa 
(TMA)63. O Banco Mundial considera razoável uma taxa efetiva de 10% ao ano, em 
projetos governamentais. No presente estudo, empregou-se uma taxa de atratividade de 
12% ao ano64. 

 
A Taxa Interna de Retorno (TIR) é, por definição, a que iguala a zero o Valor Presente 
Líquido (VPL) de um fluxo de caixa, na medida em que equipara os benefícios aos 
custos presentes líquidos. Portanto, é uma taxa não-negativa, que anula o Valor Presente 
Líquido. 

 
O objetivo, no presente estudo, foi avaliar a viabilidade econômica das 

atividades dos diversos atores do projeto em questão (Cooperativas de catadores, 
Concessionária dos serviços de destinação final do lixo e Prefeitura Municipal do 
Recife), utilizando-se os parâmetros de análise dos investimentos requeridos. Em 
resumo: se o Valor Presente Líquido (VPL) é maior que zero e a Taxa Interna de 
Retorno (TIR), maior que a taxa de desconto ou de atratividade utilizada, os 
empreendimentos têm atratividade financeira e, em tese, são economicamente viáveis. 
Consideraram-se os períodos de  oito, doze e dezoito anos, a fim de se estabelecerem os 
parâmetros de avaliação correspondentes ao tempo da concessão pública dos serviços de 
destinação final. 

 
No caso do município do Recife, foram avaliados os indicadores econômicos de 

custos totais da destinação final dos resíduos urbanos pelas cooperativas e pela 
concessionária, incluindo-se a manutenção do atual Aterro da Muribeca, e as receitas 
provenientes da economia obtida com a redução financeira da energia elétrica em 
próprios municipais e com a redução dos gastos de transporte do lixo (previsto nos 
atuais contratos de coleta no município), bem como da compensação financeira do 
município (decorrente da outorga prevista na concessão).   

 
6.1.1 Relativamente aos Núcleos de Catadores de Material Reciclável 
 
Na simulação feita (contida no Apêndice A, relativo ao arranjo proposto para a 

organização dos catadores), foram encontrados valores de viabilidade econômica no 
empreendimento, por meio do Valor Presente Líquido (VPL) e da Taxa Interna de 

�����������������������������������������

63  Fonte: Elaboração própria, de acordo com atividades similares executadas pelo setor privado. 
64  Souza, Alceu & Clemente, Ademir. Decisões Financeiras e Análises de Investimentos. 
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Retorno (TIR). Nela, estão estabelecidas as condições de receita, supondo-se a venda de 
materiais recicláveis, de acordo com a composição gravimétrica estabelecida (Quadro 8) 
e os preços previstos (Quadro 9), bem como a receita proveniente da destinação final do 
lixo urbano do município do Recife.  

 
As despesas estão de acordo com as premissas de custos operacionais e 

administrativos, calculados em 39% das receitas, e de custos de manutenção e outros, 
estimados em 11% da receita total65. Além disso, foram inseridos todos os impostos 
presentes nas receitas descritas (ICMS, PIS, CONFINS etc.), o imposto de renda e a 
contribuição social devida, mesmo tratando-se de cooperativas.  

As condições de financiamento foram consideradas em relação às taxas de juros 
vigentes para operações financeiras de características semelhantes. Utilizou-se, para o 
sistema de amortização, a Tabela Price, em que as prestações iniciais contêm uma alta 
parcela de juros, mas decai geometricamente, à medida em que a dívida vai sendo 
saldada. A amortização apresenta crescimento geométrico, ao longo do período de 
financiamento66. A modelagem adotada para o cálculo dos valores econômicos, as 
premissas gerais do financiamento e a taxa de desconto, além dos parâmetros gerais e da 
planilha de fluxo de caixa do Projeto, encontram-se no Apêndice A. 

Os resultados econômicos e financeiros encontrados constam do Quadro 10, do 
qual se pode inferir o que segue: 
 
 1º Para um período de oito anos, o VPL encontrado correspondeu a 

R$174.900,72 e a TIR, a 14,30%. Nesse caso, existiria, em princípio, a  
viabilidade econômica do empreendimento, pelo fato de o valor do VPL ser 
maior que zero e de a TIR apresentar percentual maior que a taxa de 
atratividade utilizada (12%). 

 
2º. Num período de 12 anos, os valores encontrados para o VPL e a TIR foram, 

respectivamente, R$ 1.716.404,36 e 23,76%. Significa dizer que, nesse 
tempo,  existiria, em tese, a viabilidade econômica do empreendimento, 
porquanto o VPL é  maior que zero e a TIR, maior  que a taxa de atratividade 
utilizada (12%). 

 
3º.  Por fim, num período de 18 anos, o VPL e a TIR foram, respectivamente, 

R$ 2.999.803,58 e 26,24%. Nesse caso, o empreendimento teria, em 
princípio, viabilidade econômica, dado ser o VPL maior que zero e a TIR, 
maior que a taxa de atratividade utilizada (12%).  
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65 Souza, Alceu & Clemente, Ademir. Decisões Financeiras e Análises de Investimentos.  
66Os percentuais encontrados no Quadro 10 correspondem a um aumento de 10 e 20% nos custos diretos, 

na primeira linha e a uma diminuição da receita prevista, em 10 e 20%, na segunda linha, de acordo 
com os valores iniciais (0%), descritos no Apêndice A. 
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6.1.2 Relativamente à Concessionária dos Serviços de Destinação Final de 
Resíduos Urbanos 

 
Na simulação feita, contida no Apêndice B, referente ao arranjo proposto para a 

concessionária dos serviços de destinação final dos resíduos urbanos, foram encontrados 
valores de viabilidade econômica no empreendimento, em três períodos (8, 12 e 18 
anos). Nela, definiram-se as condições de receita, de acordo com a venda de energia 
elétrica, vapor e água gelada a clientes industriais privados e a venda de outros serviços, 
como energia elétrica, ao município do Recife, serviços de destruição de resíduos 
perigosos e venda de créditos de carbono, além da receita pela destinação final do lixo 
urbano do município do Recife. 

    
As despesas estão de acordo com as premissas dos custos operacionais fixos da 

unidade de destruição térmica, subdivididos em: operação e custos administrativos 
(17% sobre as receitas totais); valores de demanda e energia de reserva estabelecidos 
pela necessidade técnica do empreendimento; e taxa de fiscalização da ANEEL.  

 
Os custos operacionais variáveis foram sub-divididos em: manutenção e outros 

custos não-contabilizados; custos da unidade de triagem e produção do combustível 
derivado de resíduos (3% sobre as receitas totais); custo de produção e transporte de 
CDR à unidade de destruição térmica; custo do gás natural e backup necessário à 
garantia da segurança do sistema, cujos valores estão de acordo com as necessidades 
técnicas do empreendimento; e despesa com transporte da energia elétrica. Além disso, 
foram inseridos todos os impostos presentes nas receitas descritas (ICMS, PIS, 
CONFINS etc.), o imposto de renda e a contribuição social devida, bem como as 
despesas decorrentes do pagamento da outorga onerosa ao município do Recife, de 
acordo com as receitas totais obtidas no empreendimento, subtraídas do pagamento 
executado pela destinação final do lixo urbano à concessionária.  

 
Estabeleceram-se as condições de financiamento de acordo com as taxas de juros 

vigentes para operações financeiras de características semelhantes. Tratando-se de 
empreendimento de grande porte, utilizaram-se os parâmetros do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o sistema de amortização pela Tabela 
Price, onde as prestações iniciais contêm uma alta parcela de juros, que decai 
geometricamente, à medida em que a dívida vai sendo saldada. A amortização apresenta 
crescimento geométrico, ao longo do período do financiamento67. A modelagem 
adotada para o cálculo dos valores econômicos, as premissas gerais do financiamento e 
taxa de desconto, além dos parâmetros gerais e a planilha de fluxo-de-caixa do Projeto  
encontram-se no Apêndice B (sintetizados os dados no Quadro 11). 

 
Os resultados econômicos e financeiros encontrados foram os seguintes: 
 
1º. Para um período de oito anos: o VPL seria de R$ 30.103.582,57  e a TIR, 

de 23,09%. Infere-se, então, que, em, princípio, o empreendimento teria 
viabilidade econômica, dado ser o VPL maior que zero e a TIR, maior do 
que a taxa de atratividade utilizada (12%). 
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67 O valor negativo não foi determinado eletronicamente, devido, certamente, ao alto percentual. 
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2º. Num período de 12 anos, o VPL e a TIR foram, respectivamente, de R$ 
56.660.160,04  e 26,96%. Também nessa hipótese, o empreendimento teria  
viabilidade econômica, por ser o VPL maior que zero e a TIR, maior que a 
taxa de atratividade utilizada (12%). 

 
3. Por fim, num período de 18 anos, o VPL e a TIR calculados foram, 

respectivamente, de R$ 84.649.124,72 e 28,57%. Em tese, portanto, o 
empreendimento teria viabilidade econômica, porquanto o VPL seria maior 
que zero e a TIR, maior que a taxa de atratividade utilizada (12%). 

 
6.1.3  Relativamente ao Município do Recife 
 
Para o município do Recife, o arranjo proposto representa expressiva economia 

financeira, a partir do primeiro ano de funcionamento, de acordo com a planilha 
apresentada no Apêndice C e resumida no Quadro 12. O valor financeiro acumulado, na 
economia obtida no período de 8 anos, seria de R$ 3.858.929,88. Na hipótese de 12 
anos, a economia financeira seria de R$ 7.326.342,02 e, num período de 18 anos, de R$ 
14.504.820,94. 

 
Esses valores indicam que, em todos os períodos considerados, haveria uma 

economia financeira para o município, ao longo do tempo, mesmo estabelecendo-se 
valores de destinação final de resíduos para as cooperativas e a concessionária  acima do 
que é praticado atualmente, em processos de controle social e ambiental, ainda 
insuficientes, como é o caso dos aterros sanitários. Além disso, como forma de 
recuperar os estragos ambientais e assegurar uma destinação correta às cinzas geradas 
no processo descrito, o funcionamento do Aterro da Muribeca ficaria assegurado, com 
custos mensais previstos no estudo em questão e estabelecidos em condições financeiras 
suportáveis pelo município.    

 
 

6.2  APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 
Em fatos reais, que introduzem novas dimensões nas análises de projetos de 

investimento, a incerteza surge em conseqüência da falta de controle absoluto sobre a 
forma como os eventos acontecerão. Podem-se fazer previsões sobre o comportamento 
futuro de determinados eventos, mas não se pode determinar exatamente quando e em 
que intensidade eles ocorrerão. Exemplos clássicos desses eventos são o comportamento 
futuro da economia de um país, as vendas futuras de determinados produtos, o desgaste 
e os custos de manutenção de determinados equipamentos etc. 

A distinção, de natureza muito mais acadêmica do que prática, entre risco e 
incerteza está associada ao grau de conhecimento que se tem sobre o comportamento do 
evento. O termo incerteza tem sido utilizado quando não se conhece nada sobre o 
comportamento futuro do evento. Já o termo risco é empregado, quando se conhece, 
pelo menos, a distribuição de probabilidade do comportamento futuro do evento. 

As técnicas mais conhecidas para tratar com risco e incerteza são: a Análise de 
Sensibilidade, a geração analítica da distribuição de probabilidade do VPL e a geração 
numérica da distribuição de probabilidade do VPL do Projeto. Nesta dissertação, 
utilizou-se a Análise de Sensibilidade, associada à incerteza, técnica normalmente 
empregada no Brasil, para os casos em que poucos componentes do fluxo-de-caixa 
estejam sujeitos a grau pequeno de aleatoriedade (ou seja, pequenas alterações). O 



CAPÍTULO 6 – ANÁLISE CRÉTICA DO MODELO PROPOSTO 

�

� 65

presente estudo supõe a ocorrência de pequenas variações, nas taxas mínimas de 
atratividade e nos investimentos iniciais, e pequenas alterações de receitas e/ou de 
custos. 

 
 
 

6.2.1  Relativamente às Cooperativas de Catadores de Material Reciclável 
 

Na presente dissertação, avaliaram-se os graus de incerteza no arranjo descrito 
pelo Apêndice A, seja diminuindo-se a receita em 10% e 20%, seja aumentando-se os 
custos em 10% e 20%, de modo a se determinarem seus respectivos VPL e TIR, em 
diferentes cenários de tempo (8, 12 e 18 anos). Os resultados obtidos estão sintetizados 
no Quadro 1068. 

 
 

Quadro 10 – Cooperativas de Catadores - Valor Presente Líquido e Taxa Interna 
de Retorno: Valores em Reais (R$) e Percentuais (%) 

 
PERÍODO VPL E TIR VALORES REFERENCIAIS (%) 

   -20 -10 0 +10 +20 
8 Anos VPL 

(R$1.000,00) 
Custos - - 175 (785) (1.744) 

  Receitas (1.033) ((429) 175 - - 
 TIR Custos - - 14,30 (0,23) (Negativo) 69 
 (%) Receitas (5,33) 5,81 14,30 -  

12 Anos VPL 
(R$1.000,00) 

Custos - - 1.716 519 (677) 

  Receitas 210 963 1.716 - - 
 TIR Custos - - 23,76 15,61 7,21 
 (%) Receitas 13,46 18,65 23,76 -  

18 Anos VPL 
(R$1.000,00) 

Custos - - 3.000 1,599 199 

  Receitas 1.236 2.118 3.000 - - 
 TIR Custos - - 26,24 19,44 12,91 
 (%) Receitas 17,73 21,93 26,24 - - 

       Fonte: Elaboração própria, com base no Apêndice A.  
  
Para as Cooperativas de catadores, a melhor alternativa seria a correspondente 

ao período de 18 anos, por apresentar VPL positivo e TIR acima da taxa de desconto de 
12%, utilizada nas hipóteses de diminuição de receita e aumento de custo, sendo, 
portanto, em tese, demonstrada a viabilidade econômica do empreendimento projetado. 

 
 

6.2.2 Relativamente à Concessionária dos Serviços de Destinação Final dos 
Resíduos Sólidos Urbanos 

 
 

Na presente dissertação, avaliaram-se os graus de incerteza no arranjo descrito 
pelo Apêndice B, seja diminuindo-se a receita em 10% e 20%, seja aumentando-se os 
custos em 10% e 20%, de modo a se determinarem seus respectivos VPL e TIR, em 

�����������������������������������������

68 Os percentuais encontrados no Quadro 10 correspondem a um aumento de 10 e 20% nos custos diretos, na primeira 
linha, e a uma diminuição da receita prevista, em 10 e 20%, na segunda linha, de acordo com os valores iniciais 
(0%), descritos no Apêndice A. 

69 O valor negativo não foi determinado pelo processador eletrônico devido, certamente ao alto percentual. 
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diferentes cenários de tempo (8, 12 e 18 anos). Os resultados encontram-se resumidos 
no Quadro 1170. 

 
 
 
 

Quadro 11 – Concessionária dos Serviços - Valor Presente Líquido e Taxa Interna 
de Retorno: Valores em Reais (R$) e Percentuais (%) 

 
PERÍODO           VPL E TIR VALORES REFERENCIAIS (%) 

   -20 -10 0 +10 +20 
8 Anos VPL 

(R$1.000,00) 
Custos - - 30.104 16.344 2.699 

  Receitas (10.428) 9.782 30.104 - - 
 TIR Custos - - 23,09 18,19 13,06 
 (%) Receitas 7,74 15,77 23,09 -  

=12 Anos VPL 
(R$1.000,00) 

Custos - - 56.660 39.531 22.517 

  Receitas 6.208 31.379 56.660 - - 
 TIR Custos - - 26,96 22,67 18,25 
 (%) Receitas 13,78 20,57 26,96 -  

18 Anos VPL 
(R$1.000,00) 

Custos - - 84.649 64.621 44.709 

  Receitas 25.704 55.121 84.649 - - 
 TIR Custos - - 28,57 24,74 20,90 
 (%) Receitas 17,17 22,90 28,57 - - 

            Fonte: Elaboração própria, com base no Apêndice B. 
 
6.2.3 Relativamente à Prefeitura da Cidade do Recife 
 
Na presente dissertação, calculou-se o valor acumulado de economia, no 

município do Recife, nos diversos arranjos descritos nos Apêndices A, B e C. Estimou-
se o aumento dos custos referentes ao pagamento dos serviços de destinação final pelas 
cooperativas de catadores, como também pela concessionária. Além disso, calcularam-
se os valores de destinação final dos resíduos denominados “entulhos”71, que 
continuarão a ser depositados no Aterro da Muribeca.  

 
Previu-se a economia de valores pagos em energia elétrica em próprios 

municipais, assim como a redução dos custos de transporte do lixo urbano, nos 
contratos de coleta, e as receitas provenientes da outorga pelo município.  

 
O total das despesas acrescidas, menos as economias e receitas previstas com os 

serviços de destinação final do lixo, corresponde aos valores efetivamente 
economizados pela Prefeitura da Cidade do Recife. Os valores referentes ao percentual 
de 0% significam os dados iniciais estabelecidos no Apêndice C. Os resultados obtidos 
encontram-se no Quadro 12.  
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70 Os percentuais constantes dos Quadros 11 e 12 correspondem a um aumento de 10 e 20% nos custos diretos, na 
primeira linha, e a uma diminuição da receita prevista, em 10 e 20%, na segunda linha, de acordo com os valores 
iniciais (0%), descritos nos Apêndices B e C.  

71 Fonte: EMLURB-Recife: Entulho é todo lixo urbano não ensacado, incluindo restos de resíduos de 
construção civil. 
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Quadro 12 – Prefeitura da Cidade do Recife: Valores em Reais Acumulados (R$) 
 

Fonte: Elaboração própria, com base no Apêndice C. 
 
A conclusão geral dessa avaliação é que todas as alternativas descritas, com 

exceção da relativa ao período de oito anos com diminuição de 20% da receita 
demonstrada no Quadro 11, apresentam valores de VPL e TIR positivos e acima da taxa 
de desconto de 12% utilizada e uma economia financeira acumulada pelo município do 
Recife, nas possibilidades de diminuição de receita e aumento dos custos descritos, 
sendo garantidas, em tese, a viabilidade econômica do empreendimento, como também, 
a economia dos custos de destinação final pelo município do Recife. Entretanto, no 
arranjo utilizado, não há desconto nas tarifas a serem cobradas aos potenciais clientes 
finais, em sua maioria grandes consumidores privados industriais de energia elétrica e 
utilidades, como também ao município do Recife, pelo fornecimento de energia elétrica 
em próprios municipais, com custos menores do que os atualmente praticados. Esse fato 
limita as condições de competitividade do empreendimento na relação direta com outras 
formas de fornecimento, como gás natural e mesmo a própria energia elétrica fornecida 
em condições de maior vantagem pela distribuidora local, ou, por tratar-se de grandes 
consumidores, pelas próprias geradoras, como é o caso da CHESF72.  

 
Diante disso, e em face dos diversos percentuais de Taxa Interna de Retorno  

obtidos nos cenários de tempo considerados, em que há diminuição de até 20% das 
receitas, o mais adequado seria um arranjo de desconto de tarifas, a fim de garantir as 
condições de competitividade necessárias. Nesta dissertação, sugere-se um preço de 
venda de energia elétrica e utilidades (vapor e água gelada), aos clientes privados, com 
descontos de 20% para o vapor fornecido e de 10% para a água gelada, em relação aos 
preços atualmente praticados. Além disso, no preço de venda da energia elétrica 
excedente disponibilizada pela concessionária ao município, seria dado um desconto de 
10% na tarifa cobrada atualmente pela distribuidora de energia regional, com o que se 
ampliaria a economia financeira do município do Recife. Os descontos previstos 
equivaleriam a uma perda de receita estimada em aproximadamente 14%. Nessas 
condições, a aplicação da análise de sensibilidade revelaria apenas a incerteza em 
relação aos custos. Os resultados obtidos encontram-se no Quadro 13. 
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72 CHESF: Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco. 

PERÍODO VALORES EM REAIS VALORES REFERENCIAIS (%) 
 (R$1.000,00) -20 -10 0 +10 +20 

8 Anos Custos - - 3.859 3.859 3.859 
 Receitas 10.428 15.594 3.859 - - 

12 Anos Custos - - 7.326 7.326 7.326 
 Receitas 42.223 24.775 7.326 - - 

18 Anos Custos - - 14.505 14.505 14.505 
 Receitas 66.147 40.326 14.505 - - 
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Quadro 13 – Concessionária dos Serviços - Valor Presente Líquido e Taxa Interna 
de Retorno: Valores em Reais (R$) e Percentuais (%) 

 
PERÍODO              VPL E TIR VALORES REFERENCIAIS (%) 

   -20 -10 0 +10 +20 
8 Anos VPL 

(R$1.000,00) 
Custos - - 5.984 (6.815) (19.614) 

  Receitas - - - - - 
 TIR Custos - - 14,33 9,25 3,70 
 (%) Receitas - - - - - 

12 Anos VPL 
(R$1.000,00) 

Custos - - 26.653 10.693 (5.266) 

  Receitas - - - - - 
 TIR Custos - - 19,34 15,03 10,45 
 (%) Receitas - - - -  

18 Anos VPL 
(R$1.000,00) 

Custos - - 49.604 30.925 12.247 

  Receitas - - - - - 
 TIR Custos - - 21,84 18,20 14,50 
 (%) Receitas - - - - - 

            Fonte: Elaboração própria, com base no Apêndice B. 
 
 
Em síntese, pelos dados encontrados, a melhor alternativa é a referente ao 

período de 18 anos, por apresentar VPL positivo e TIR acima da taxa de desconto 
considerada (12%), nas hipóteses de aumento de custo e diminuição de receita, o que 
asseguraria, em tese a viabilidade econômica do empreendimento. Além disso, a 
economia financeira obtida pelo Município do Recife, seria maior, em todas as 
alternativas descritas no Quadro 13, em relação à opção original, contida no Apêndice 
C, conforme demonstrado abaixo no Quadro 14. 

 

Quadro 14 – Prefeitura da Cidade do Recife: Valores em Reais Acumulados (R$) 

         Fonte: Elaboração própria, com base no Apêndice C. 
 

A conclusão geral é que estão presentes, no modelo proposto, as condições de 
competitividade necessárias à atração de grandes clientes industriais consumidores de 
energia elétrica e utilidades. Essa competitividade dar-se-á pela dispensa de 
investimentos em novas subestações, pelo descolamento das tarifas atreladas a variações 
cambiais e pelo efeito financeiro nos valores gastos atualmente com aqueles insumos. 
Em relação ao município do Recife, haverá reduções financeiras, imediatas e no longo 
prazo, nos desembolsos anuais feitos em destinação final do lixo urbano, ao tempo em 
que se terão assegurado melhores condições ambientais e sociais, na cidade do Recife. 
Por fim, estarão garantidos ao empreendimento o retorno dos investimentos feitos pela 
concessionária e uma lucratividade atrativa. 
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73 O valor de referência diz respeito aos valores da economia financeira descrita no Apêndice C. 

PERÍODO VALORES EM REAIS VALORES REFERENCIAIS (%) 
  -20 -10 073 +10 +20 

8 Anos  
(R$1.000,00) 

Custos - - 3.859 7.406 7.406 

12 Anos  
(R$1.000,00) 

Custos - - 7.326 12.453 12.453 

18 Anos (R$1.000,00) Custos - - 14.505 21.736 21.736 
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Os resultados obtidos ao longo deste trabalho permitem concluir que se realizou 
o objetivo geral da dissertação, que foi propor um modelo de gestão da disposição final 
do lixo urbano no Recife, considerando os aspectos de inovação e viabilidade social, 
ambiental, tecnológica e econômica. 

 
Relativamente aos objetivos específicos, as análises procedidas facultam as 

seguintes conclusões: 

1ª.  em relação à destinação final do lixo urbano do Recife, verificam-se os 
seguintes aspectos: a falta de área para a disposição dos resíduos, devido ao fato de a 
urbanização ter ocupado todo o território municipal; a inexpressiva  capacidade de 
investimento público, para enfrentar o problema; e o quase nulo compromisso social 
com a gestão do lixo; 

2ª.  na avaliação dos diversos instrumentos de planejamento institucional 
utilizados, a fim de garantir a viabilidade, nos aspectos técnicos, sociais, ambientais e 
econômicos, as soluções propostas nesta dissertação atendem ao objetivo de propor um 
novo modelo de gestão da destinação final do lixo urbano no Recife. Atualmente, a já 
citada incapacidade pública de enfrentar o problema gera estrangulamento e falta de 
ordenamento, afim de superar o problema;   

3ª.  o modelo proposto aparece como viável, considerando-se os instrumentos 
de planejamento institucional utilizados. Essa viabilidade dar-se-á a partir da 
estruturação estabelecida nos papéis de alguns agentes envolvidos, bem como de suas 
competências institucionais e da análise qualitativa de seus diversos benefícios e custos; 

4ª.  finalmente, na avaliação da viabilidade econômica do modelo, em relação 
aos  alguns atores socioeconômicos envolvidos, os balanços econômicos e análises de 
sensibilidade revelaram o seguintes: 

a) Quanto às Cooperativas de Catadores de Material Reciclável: o balanço 
econômico mostrou-se positivo, para os indicadores definidos, em todas as 
simulações feitas, sendo aplicados instrumentos de financiamento 
disponíveis no mercado, bem como receitas reais atualmente aplicadas em 
empreendimentos semelhantes. Um dos fatores mais favoráveis, no caso das 
cooperativas, é a inserção social dos catadores de rua e aterro, no mercado 
formal de trabalho, e a sua inclusão em programas públicos de saúde e 
educação; 

b) Quanto à Concessionária dos Serviços de Destinação Final do Lixo Urbano: 
o balanço econômico mostrou-se positivo, para os indicadores definidos no 
estudo, nas várias simulações realizadas, com exceção da que se baseou na 
redução, em 20%, da receita apresentada na análise de sensibilidade, para um 
período de concessão de oito anos. Entretanto, aplicando-se, a clientes 
industriais, potenciais compradores de energia elétrica e utilidades, um 
desconto médio de 20% no vapor, 10% na água gelada e 10% na energia 
elétrica excedente vendida à Prefeitura da Cidade do Recife, totalizando um 
desconto de 14% sobre a receita prevista, criam-se condições de 
competitividade na atração de grandes clientes consumidores. Essa 
competitividade dar-se-á pela ausência de investimentos em novas 
subestações, pelo descolamento das tarifas praticadas em relação a variações 
cambiais e pelo efeito financeiro nos valores gastos pelas empresas. Além 
disso, garante maior economia ao município e assegura um retorno 
econômico dos investimentos nas plantas de triagem, preparação e destruição 
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térmica dos resíduos urbanos, feitos pelo empreendedor concessionário, com 
taxas de retorno compatíveis e uma lucratividade comercialmente atrativa; 

c) Quanto à Prefeitura da Cidade do Recife: nos diversos balanços econômicos 
examinados no estudo, há uma diminuição das despesas do município nos 
serviços de destinação final, em médio e longo prazo, mesmo levando-se em 
conta um aumento dos valores gastos, de forma direta, nos serviços de 
destinação e tratamento final do lixo urbano. Isso se deve à economia no 
transporte dos resíduos, que deixarão de ser depositados em municípios 
vizinhos, como também às receitas diretas (com a outorga da concessão) e 
indiretas (mediante a economia em pagamento de serviços prioritários, como 
iluminação pública e de prédios municipais). Entretanto, as principais 
vantagens obtidas são de ordem social e ambiental, pois as ações previstas 
no estudo definem a inclusão social de setores informais da economia e o 
atendimento ou superação das normas ambientais vigentes, com benefícios 
diretos à sociedade, como um todo. 

 
     Convém ressaltar que este trabalho objetivou caracterizar o problema da 

gestão da destinação final do lixo no Recife, sob a ótica do planejamento institucional e, 
por meio dele, estudar outras soluções que comprovem sua viabilidade, além de atingir 
aspectos sociais, ambientais, tecnológicos e econômicos relativos a alguns atores nele 
envolvidos. Isso pressupõe que as instituições públicas ajam de forma integrada e sem 
solução de continuidade.  

 
As limitações do modelo proposto dão-se exatamente pela pouca ênfase nas 

relações sociais entre os diversos setores envolvidos, no caso de uma ordenação efetiva 
da atividade no Município. A falta de estrutura física e financeira dos organismos 
municipais de controle urbano, como acontece hoje, pode implicar problemas 
estruturais, na fiscalização do modelo proposto. Além disso, na regulamentação e 
obrigatoriedade da atividade de coleta seletiva no Município, há sempre o risco de 
estruturas paralelas ao sistema público de coleta, bem como de implicações jurídicas da 
sua formalidade. Há, também, o risco de não assimilação deste modelo pelos catadores, 
devido à falta de cultura nos aspectos levantados, bem como dos munícipes pela falta de 
conscientização ambiental na grande maioria da população geradora de resíduos, além 
da possibilidade de movimentos ecológicos contrários a essa tecnologia. 

 
Como sugestões, seria necessário um maior aprofundamento nos estudos das 

relações dos atores sociais envolvidos, como também a realização de novos estudos 
comparados de alternativas, tecnicamente comprovadas nos aspectos levantados e em 
funcionamento adequado em outras localidades, a fim de se evitarem os chamados 
“pacotes tecnológicos”, tão comuns no setor estudado.  

 
Por fim, não cabe discutir, na presente dissertação, tendo em vista que seu 

objetivo foi propor um modelo de gestão da destinação final do lixo, novas formas 
tecnológicas  de coleta de lixo ou mesmo novas tendências de inclusão social, redução, 
reutilização e reciclagem, que serão motivo de outros trabalhos de pesquisa. Também 
não foi objeto do presente estudo determinar a solução do problema da destinação final 
do lixo urbano na cidade do Recife, senão formular uma das possíveis alternativas a 
serem utilizadas. É de esperar-se que o presente estudo se torne uma ferramenta 
importante na busca de soluções ambientalmente corretas, socialmente justas e 
economicamente viáveis para o grave problema do destino final do lixo urbano, no 
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Município, sem deixar de reconhecer que certos fatores e objetivos somente serão mais 
bem estudados e avaliados, em teses e outras dissertações, no futuro. 
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APÊNCIDE A 
COOPERATIVAS DE CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL 
 
 

1   SISTEMA DE COOPERATIVAS PROPOSTO 
 

Consiste na triagem de 10% do Total do Lixo Urbano coletado no município do Recife, cerca de 190 
toneladas/dia, através de 10 (dez) Núcleos de Catadores de Materiais Recicláveis, localizados em áreas 
estratégicas, definidas por um Comitê Gestor, a ser criado para gerir a atividade de Coleta Seletiva no município. 
Os materiais recicláveis selecionados serão comercializados através de uma rede de cooperativas, com o objetivo 
de garantir melhores condições de comercialização. Haverá um financiamento, em condições de mercado, para 
os investimentos iniciais nos Núcleos e sua amortização ao longo dos anos, sendo a contrapartida do empréstimo 
garantida pelo Município do Recife, através do seu orçamento anual previsto para atividade. 

 
2 MODELAGEM 

 
A modelagem adotada para o cálculo dos valores econômicos do PROJETO é a de Fluxo de Caixa, durante 20 
anos. Serão calculados os Valores Atuais Líquido (VAL) para os períodos de 8, 12 e 18 anos, utilizando-se uma 
taxa de desconto de 12%. O Fluxo de Caixa foi estabelecido com a seguinte condição: 

 
DEMONSTRATIVO  DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
– DRE 
Receita proveniente da venda de utilidades 

Vidro 
Papel 

 
Plástico 
Metais 

Município do Recife (Destinação Final) 
 

(-) Impostos sobre a Receita 
 
 
 

ICMS  e ISS 
PIS/PASEP 

COFINS 
CPMF 

 
(=) Receita Operacional 
(-) Custos/Despesas Operacionais 

Despesas fixas 
Despesas variáveis 

Outras 
Depreciação média 

 

(=) Lucro Operacional 
(-) Despesas Financeiras 
 
Juros do(s) financiamento(s) 
Remuneração do capital próprio (juros calculados 
pela TJLP) 
(+) Crédito de ICMS dos Insumos 
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)  
Deferimento do Prejuízo do Ano 
 
Saldo do Prejuízo 
30% do Lucro p/Deferir 
(-) Impostos sobre o LT 
 
Imposto de renda 
Contribuição social 
(=) Lucro Líquido 
 

 
FLUXO DE CAIXA 
Lucro Líquido 
(+) Depreciação média 
(+) Remuneração do capital próprio 
(+) Deferimento de despesas pré-operacionais 
(+) Valor residual 
(-) Amortização do(s) financiamento(s) 
(+) Financiamento 
(-) Custos de investimento 
(=) Fluxo de Caixa 
Líquido 

 

�

�

�

�
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3 PREMISSAS GERAIS   
      
3.1 Taxa de Desconto:                             12% 
   
3.2 Financiamento:  
 BANCO:  
 Percentual financiado =                            80% 
 Carência construção (meses) =                          12  
 Carência pagamento (meses) =                          24  
 TJLP =                          10,0% 
 Juros anuais (TJLP + 8%)  =                          18,0% 
 Amortização (5 a 12 anos) =                            8 
3.3 Impostos:   
 PIS/PASEP  =                        1,65% 
 COFINS =                        3,00% 
 CPMF =                        0,38% 
 CSSL =                        12,00% 
 IR  
 Limite do lucro =                 R$ 240.000 
 Lucro até R$ 240.000 =                       15,00% 
 Lucro  que exceder R$ 240.000 =                       25,00% 
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4 PARAMETROS DO PROJETO     
   

4.1 TÉCNICOS    
Capacidade de Triagem de Materiais (Toneladas/ dia) 200  

Composição Gravimétrica do Lixo Recife   
Vidro 2%  
Papel 15%  

Plástico 8%  
   

4.2 ECONÔMICOS    
Investimento direto nos Núcleos de Triagem    

Terrenos (R$ 100.000,00 x 10 Núcleos) R$ 1.000.000    
Máquinas e Equipamentos (R$ 100.000,00 x 10 Núcleos) R$ 1.000.000   

Construção Civil (R$ 500,00 x 600 m2 x 10 Núcleos) R$ 3.000.000   
Total do Investimento ( 1) R$ 5.000.000  

  
Quantidades de Material Reciclável-AnoI (t/ano)           69.350   
   

Vidro (t/ano)             1.387   
Papel (t/ano)           10.403   

Plástico (t/ano)             5.548   
Metais (t/ano)             1.387   

   
ICMS e ISS sobre Materiais e Serviços   

Vidro-ICMS 17,0%  
Papel-ICMS 17,0%  

Plástico-ICMS 17,0%  
Metais-ICMS 17,0%  

Destinação do Lixo/Recife/-ISS 5,0%  
Tempo Médio de Depreciação:   

Equipamentos (anos)              10   
Obras Civis (anos)              10   

Diversos (anos)              10   
4.3 OPERACIONAIS NA DATA DE INICIO DA 

 OPERAÇÃO COMERCIAL    
Despesas Pré-operacionais R$ 984.200   

Juros Banco durante a carência R$ 521.700   
Recursos Próprios de Contra partida do Empréstimo R$ 462.500   

Despesas Operacionais Fixas R$ 2.678.753   

Operação e custos administrativos R$ 2.678.753   
Despesas Operacionais Variáveis R$ 755.546   

Manutenção e outros custos R$ 755.546   
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             5 VALORES ECONÔMICOS DO PROJETO       

 Cooperativa de Catadores Valor atual (t) Desconto Base Valor Atual Valor Unitário  c / Desconto  
 Valor dos Materiais Recicláveis e Serviços S/ICMS  S/ICMS C/ICMS  
 Vidro  R$ 55,00  0,0% R$ 55,000 R$ 66,2651  
 Papel R$ 160,00  0,0% R$ 160,000 R$ 192,7711  
 Plástico R$ 500,00  0,0% R$ 500,000 R$ 602,4096  
 Metais R$ 200,00  0,0% R$ 200,000 R$ 240,9639  
 Outros S/ISS Desconto Base Valor Atual S/ISS C/ISS  
 Destinação do Lixo de Outros Municípios (t) R$ 15,00  0,0% R$ 15,00 R$ 15,79  
 Energia Elétrica  MW.h   
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6 RECEITA ANUAL COM O PROJETO NA DATA DA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL     
  Cooperativas de Catadores Unidades Quantidade anual Custo Unit. c/ICMS           Receita Anual % 
         
  Valor dos Materiais Recicláveis e Serviços:      
  Vidro Toneladas 1.387 R$ 66,2651 R$ 91.909,64 1,3 
  Papel Toneladas 10.403 R$ 192,7711 R$ 2.005.301,20 29,2 
  Plástico Toneladas 5.548 R$ 602,4096 R$ 3.342.168,67 48,7 

  Metais Toneladas 1.387 R$ 240,9639 R$ 334.216,87 4,9 

  TOTAL    R$ 5.773.596,39 84,1 
  Outros Unidades Quantidade anual Custo Unit. c/ISS Receita Anual  

  Destinação do Lixo de Outros Municípios Toneladas  69.350 R$ 15,79 R$ 1.095.000,00 16 

  TOTAL       R$ 6.868.596,39 100,0 
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7   RESULTADOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS DO PROJETO       

      
  8 ANOS 12 ANOS 18 ANOS
 Valor do Projeto = 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 
 Investimento com Capital Próprio= 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 
 Valor Financiado = 4.000.000,00  4.000.000,00  4.000.000,00 
 Tempo de Retorno em anos (pay back) =      
 Taxa Interna de Retorno (IRR) = 14,30% 23,76% 26,24%
 Valor Presente Líquido (VPL) = R$ 174.900,72 R$ 1.716.404,36 R$ 2.999.803,58 
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8  FLUXO DE CAIXA DESCONTADO - FCD COM FINANCIAMENTO      
Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis      
Venda de Materiais Recicláveis e Destinação Final Resíduos      
Valores em Reais      
     
Demonstrativo do Resultado do Exercício  
Anos     Ano 0 

 Receitas    

Vidro    

Papel    

Plástico    

Metal    

Destinação do lixo de outros municípios    
 (-) Perdas     
 (-) imposto sobre a receita     

 ICMS e ISS    
 PIS/PASEP    

 COFINS    
 CPMF    

 (=) Receita Operacional  - -  
 (-) Custos/Despesas Operacionais     
 Despesas operacionais fixas:     

 Operação e custos administrativos   - 
 Despesas operacionais variáveis:    - 

 Manutenção e outros custos    - 
 LAJIDA (Lucro antes dos juros, imp, deprec e amort)     
 (=) Lucro Operacional      
 (-) Despesas Financeiras     

 Juros do(s) financiamentos(s)   - 
 (=) Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)     

 Depreciação Média    
 (=) Lucro Tributável (LT)     
 (-) Impostos sobre LT     

 Imposto de renda   - 
 Contribuição social   - 

 (=) Lucro Líquido     
    
 FLUXO DE CAIXA     
     
 Lucro Líquido     

  (-)Amortização do financiamento   - 
 Valor Residual    

 (+) Capital Próprio   1.000.000,00 
 (-) Custos de investimento    (4.000.000,00) 

 (+) Fluxo de Caixa Líquido -   (3.000.000,00) 
      18 Anos  12 Anos  08 Anos 

 TIR = 26% 21% 14,30% 
 VPL (Taxa de desconto de 12%) =       R$ 2.999.803,58       R$ 1.716.404,36 R$ 174.900,72 

 Capital Próprio (Equity) = -  1.000.000,00 
 % Capital Próprio sobre o investimento = #DIV/0!   20 
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OPERAÇÃO       
1 2 3 4 5 6 7 

6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 

R$ 91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 

R$ 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 

R$ 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 

334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 

1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 
       

       
(926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) 
(113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) 
(206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) 
(26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) 

5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 
       
       

(2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) 
       

(755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) 
2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 
2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 

       
(752.000,00) (752.000,00) (752.000,00) (673.945,39) (581.216,51) (471.054,60) (340.182,25) 
1.410.046,41 1.410.046,41 1.410.046,41 1.488.101,02 1.580.829,90 1.690.991,81 1.821.864,16 
(220.000,00) (220.000,00) (220.000,00) (220.000,00) (220.000,00) (220.000,00) (220.000,00) 
1.190.046,41 1.190.046,41 1.190.046,41 1.268.101,02 1.360.829,90 1.470.991,81 1.601.864,16 

       
(297.511,60) (297.511,60) (297.511,60) (317.025,26) (340.207,48) (367.747,95) (400.466,04) 
(142.805,57) (142.805,57) (142.805,57) (152.172,12) (163.299,59) (176.519,02) (192.223,70) 
969.729,24 969.729,24 969.729,24 1.018.903,64 1.077.322,84 1.146.724,84 1.229.174,42 

       
       
       

969.729,24 969.729,24 969.729,24 1.018.903,64 1.077.322,84 1.146.724,84 1.229.174,42 
  (415.184,11) (493.238,72) (585.967,60) (696.129,51) (827.001,86) 
       
       
       

969.729,24 969.729,24 554.545,13 525.664,92 491.355,24 450.595,33 402.172,56 
12 Anos 18 Anos      
23,76% 26,24%      

R$ 1.716.404,36 R$ 2.999.803,58      
            

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICES 

�

� 85 

 
 

8 9 10 11 12 13 14
6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 6.868.596,39 

91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 91.909,64 

2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 2.005.301,20 

3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 3.342.168,67 

334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 334.216,87 

1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 1.095.000,00 
       
       

(926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) (926.761,39) 
(113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) (113.331,84) 
(206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) (206.057,89) 
(26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) (26.100,67) 

5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 5.596.344,60 
       
       

(2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) (2.678.752,59) 
       

(755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) (755.545,60) 
2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 
2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 

       
(184.705,90)       
1.977.340,51 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 
(220.000,00) (220.000,00) (220.000,00)     
1.757.340,51 1.942.046,41 1.942.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 2.162.046,41 

       
(439.335,13) (485.511,60) (485.511,60) (540.511,60) (540.511,60) (540.511,60) (540.511,60) 
(210.880,86) (233.045,57) (233.045,57) (259.445,57) (259.445,57) (259.445,57) (259.445,57) 
1.327.124,52 1.443.489,24 1.443.489,24 1.362.089,24 1.362.089,24 1.362.089,24 1.362.089,24 

       
       
       

1.327.124,52 1.443.489,24 1.443.489,24 1.362.089,24 1.362.089,24 1.362.089,24 1.362.089,24 
(982.478,21)       

       
       
       

344.646,31 1.443.489,24 1.443.489,24 1.362.089,24 1.362.089,24 1.362.089,24 1.362.089,24 
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15 16 17 18 19 20 
        6.868.596,39          6.868.596,39          6.868.596,39          6.868.596,39          6.868.596,39          6.868.596,39  

             91.909,64               91.909,64               91.909,64               91.909,64               91.909,64               91.909,64  

        2.005.301,20          2.005.301,20          2.005.301,20          2.005.301,20          2.005.301,20          2.005.301,20  

        3.342.168,67          3.342.168,67          3.342.168,67          3.342.168,67          3.342.168,67          3.342.168,67  

           334.216,87             334.216,87             334.216,87             334.216,87             334.216,87             334.216,87  

        1.095.000,00          1.095.000,00          1.095.000,00          1.095.000,00          1.095.000,00          1.095.000,00  
      
      
         (926.761,39)          (926.761,39)          (926.761,39)          (926.761,39)          (926.761,39)          (926.761,39) 
         (113.331,84)          (113.331,84)          (113.331,84)          (113.331,84)          (113.331,84)          (113.331,84) 
         (206.057,89)          (206.057,89)          (206.057,89)          (206.057,89)          (206.057,89)          (206.057,89) 
           (26.100,67)            (26.100,67)            (26.100,67)            (26.100,67)            (26.100,67)            (26.100,67) 
        5.596.344,60          5.596.344,60          5.596.344,60          5.596.344,60          5.596.344,60          5.596.344,60  
      
      
      (2.678.752,59)       (2.678.752,59)       (2.678.752,59)       (2.678.752,59)       (2.678.752,59)       (2.678.752,59) 
      
         (755.545,60)          (755.545,60)          (755.545,60)          (755.545,60)          (755.545,60)          (755.545,60) 
        2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41  
        2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41  
      
      
        2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41  
      
        2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41          2.162.046,41  
            
         (540.511,60)          (540.511,60)          (540.511,60)          (540.511,60)          (540.511,60)          (540.511,60) 
         (259.445,57)          (259.445,57)          (259.445,57)          (259.445,57)          (259.445,57)          (259.445,57) 
        1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24  
      
            
            
        1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24  
            
                     250.000,00  
            
            
        1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.362.089,24          1.612.089,24  
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9 PROJEÇÃO FINANCEIRA   

10 FLUXO DE CAIXA DO EQUITY   

11 CENÁRIOS DE VALORES DE 
UTILIDAES X RESULTADOS 
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APÊNCIDE B 
CONCESSIONÁRIA DOS SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL 

DE RESÍDUOS URBANOS 
 
 

1 SISTEMA DE COGERAÇÃO  PROPOSTO 
 

Consiste na Triagem de 90% do total do lixo urbano coletado no município do Recife, cerca de 1.710 t/dia, através de uma unidade de recepção, 
triagem, reciclagem e produção de combustível derivado de resíduos(CDR), localizada em área territorial do município do Recife. Com a 
triagem final de materiais recicláveis e outros resíduos, como pedras, areia, metais e parte da matéria orgânica contida nos resíduos, cerca de 
65% serão aproveitados para produção de uma biomassa denominada CDR (Combustível Derivado de Resíduos). Esse CDR será transportado, 
através de caminhões apropriados, para uma unidade de destruição térmica e geração de vapor, localizada em indústrias de transformação de 
bens e materiais, grandes consumidoras de energia elétrica, vapor e água gelada, onde será feita a co-geração de energia, bem como todos os 
tratamentos de efluentes líquidos e gasosos. Em nossa dissertação, todos os investimentos, desde a construção da unidade de triagem e produção 
do CDR, como também, as inversões previstas nas unidades de destruição térmicas e co-geração de energia com os devidos tratamentos de 
efluentes, além da garantia de back-up, serão de responsabilidade do concessionário vencedor da concessão dos serviços de destinação final de 
lixo urbano do município do Recife.  

Todos os processos deverão estar de acordo com as normas ambientais vigentes e o destino final das cinzas ou inertes deverá ser em 
aterros sanitários, legalmente constituídos, ou utilizadas em outras atividades autorizadas pelo órgão ambiental (Gráfico) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O processo O processo (Central de Cogeração com CDR)(Central de Cogeração com CDR)

Resíduos
Urbanos

Reciclado
Composto

Combustível 
Derivado do Lixo

CDR

Emissões 
Limpas

Vapor
Energia Elétrica
Refrigeração 
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Produção  do 

CDR

Cogeração de 
Energia

Tratamento de 
Efluentes 
Gasosos

Tratamento 
de Efluentes 

Líquidos

Caldeira de
Destruição 

Térmica

PROCESSAMENTO TÉRMICOPROCESSAMENTO TÉRMICO

Aterro Sanitário
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2 MODELAGEM 

 
A modelagem adotada para o cálculo dos valores econômicos do PROJETO é a de Fluxo de Caixa, durante 20 
anos. Serão calculados os Valores Atuais Líquido (VAL) para os períodos de 8, 12 e 18 anos, utilizando-se uma 
taxa de desconto de 15%. O Fluxo de Caixa foi estabelecido com a seguinte condição: 

 
DEMONSTRATIVO  DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
– DRE 
Receita proveniente da venda de utilidades 

Energia Elétrica 
Vapor  

 
Água Gelada 

Nitrogênio 
Destruição de resíduos perigosos com plasma 

 
Receita com Crédito de Carbono 

(-) Impostos sobre a Receita 
 
 
 

ICMS  e ISS 
PIS/PASEP 

COFINS 
CPMF 

 
(=) Receita Operacional 
(-) Custos/Despesas Operacionais 

Despesas fixas 
Despesas variáveis 
Seguro operacional 

Despesas com combustível 
Despesas com transporte da energia 

Depreciação média 
Diferimento de despesas pré-operacionais 

Fiscalização da ANEEL 
 

(=) Lucro Operacional 
(-) Despesas Financeiras 
 
Juros do(s) financiamento(s) 
Remuneração do capital próprio (juros calculados 
pela TJLP) 
(+) Crédito de ICMS dos Insumos 
(=) Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)  
Deferimento do Prejuízo do Ano 
 
Saldo do Prejuízo 
30% do Lucro p/ Diferir 
(-) Impostos sobre o LT 
 
 
Imposto de renda 
Contribuição social 
(=) Lucro Líquido 
 
 
FLUXO DE CAIXA 
Lucro Líquido 
(+) Depreciação média 
(+) Remuneração do capital próprio 
(+) Deferimento de despesas pré-operacionais 
(+) Valor residual 
(-) Amortização do(s) financiamento(s) 
(+) Financiamento 
(-) Custos de investimento 
(=) Fluxo de Caixa Líquido 
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3 PREMISSAS GERAIS 
  

3.1 Taxa de Desconto: 12%
 

3.2 Valor Dólar: R$ 2,5
 

3.3 Implantação de Central Termoelétrica a lixo(MW) R$ 5.000.000
 

3.4 Financiamento: 

BANCO: 
Percentual financiado = 75%

Carência construção (meses) = 12
Carência pagamento (meses) = 24

TJLP = 10,0%
Juros anuais (TJLP + 5%) = 15,5%
Amortização (5 a 12 anos) = 12

3.5 Impostos:  
PIS/PASEP  = 1,65%

COFINS = 3,00%
CPMF = 0,38%
CSSL = 12,00%

IR 
Limite do lucro = R$ 240.000

Lucro até R$ 240.000 = 15,00%
Lucro que exceder R$ 240.000 = 25,00%

  
4 PARÂMETROS DO PROJETO 

 
4.1 TÉCNICOS 

Capacidade de Triagem de Materiais (t/dia) 2.400
Quantidade Coletada Município do Recife (t/dia) 1.900

Quantidade à Destinação Final Concessionária (t/dia) 1.710
Produção de Combustível Derivado de Resíduos-CDR (t/ dia) 1.112

Potência elétrica total nominal ISO (MW.h) 14
Consumo Próprio (MW.h) 2,7

Fator de disponibilidade anual média 95%
Potencia elétrica de reserva (MW.h) 10.000

Período de operação (horas/ano) 8.760
Quantidade de Vapor (t/h) 136

Quantidade de Água Gelada (TR/h) 1.200
 

4.2 ECONÔMICOS 
   

Unidade de Triagem e Produção do CDR R$ 53.500.000
   

Unidade de Destruição Térmica e Co-geração (14MW x R$5000000) R$ 70.000.000
 
   Valores área para planta de CDR em Recife ( 30.000m2 x R$50,00) R$ 1.500.000
Total de investimento (1) R$ 1.500.000
 

      Valores das Unidades de Triagem, Destruição Térmica e Co-geração 
Obras Civis R$ 40.000.000
Máquinas e Equipamentos R$ 83.500.000
 

Total de investimento (2) R$ 123.500.000

TOTAL DE INVESTIMENTO (1 + 2) = R$ 125.000.000
 
ICMS e ISS sobre a Energia Elétrica, utilidades geradas e serviços 

Energia elétrica - ICMS 25,0%
Vapor - ICMS 17,0%

Água gelada - ICMS 17,0%
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Destruição de resíduos perigosos com Plasma - ISS 5,0%
Destinação do lixo - ISS 5,0%

Receita com Credito de Carbono - ISS 5,0%
Tempo médio de depreciação: 

Equipamentos (anos) 10 
Obras civis (anos) 10 

Diversos (anos) 10 
Custo de transporte energia sem ICMS (R$/kW/mês)  Recife - CELPE

Desconto 0%
Geração R$ 1,9824 

Transmissão R$ 0,0000 
Distribuição Ponta R$ 24,5440 

Distribuição Fora de Ponta R$ 6,7142 
Custo do combustível - CDR (t): 

Aquisição R$ 0,00 
Preparo CDR (Neutralizante)- Estimado R$ 0,90 

Operação e Manutenção da planta de CDR -Estimado R$ 14,00 
Transporte para as indústrias-Estimado R$ 10,00 

Destinação das cinzas-Estimado R$ 3,00 

Total R$ 27,90 
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4.3   OPERACIONAIS E OUTORGA NA DATA DE INICIO DA OPERAÇÃO COMERCIAL       

 Despesas pré-operacionais R$ 51.290.625       
 Juros Banco durante a carência             18.890.625,00       
 Recursos Próprios Contra Partida Empréstimo             31.250.000,00       
 Advogados: contratos, licenças ambientais, etc R$ 1.000.000       
 Custos de preparo do projeto de credito de CO2 Econergy R$ 150.000       
        
 Despesas Operacionais Fixas-Unidade de Destruição Térmica R$ 23.451.180     

 Operação e custos administrativos (17% s/ Receita Total)-Estimado R$ 20.777.657     
 Demanda e energia de reserva R$ 2.651.124     
 Taxa de fiscalização da ANEEL R$ 22.400     
      
 Despesas operacionais variáveis R$ 25.377.954     
 Manut/outros custos s/planta de CDR(3% s/ Receita Total)-Estimado R$ 3.666.645     
 Desp. c/ combustível CDR-Estimado R$ 17.413.785     
 Despesas com Gás Natural e Back Up-Estimado R$ 500.000     
 Despesa com transporte de energia R$ 3.797.524  Ano: 1 a 5 (1%) Ano: 6 a 11(1,5%) Ano: 12 a 18(2%) 
 Despesa com outorga da prefeitura  R$ 878.826,98 R$ 1.318.240,46  R$ 1.757.653,95  
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5 VALORES ECONÔMICOS DO PROJETO          

  
Concessionário de Destinação Final Valor Atual (t) Desconto base valor 

atual Valor Unitário c/ Desconto 
 

  Valor da Energia Elétrica e Utilidades para Clientes Privados: S/ICMS  S/ICMS C/ICMS  
  Energia Elétrica (MW.h) R$ 128,31 0,0% R$ 128,31 R$ 171,08  
  Vapor (t/h) R$ 49,52 0,0% R$ 49,52 R$ 59,66  
  Água Gelada (TR.h) R$ 0,2559 0,0% R$ 0,256 R$ 0,3083  
         

  Outros S/ISS
Desconto base valor 

atual S/ISS C/ISS  
     Energia Elétrica Município do Recife (MW.h)  R$ 120,42 0,0% R$ 120,42 R$ 160,56  
  Destruição de Resíduos Perigosos (t) R$ 1.300,00 0,0% R$ 1.300,00 R$ 1.368,42  
  Destinação do lixo do Município do Recife (t) R$ 15,00 0,0% R$ 15,00 R$ 15,79  
  Destinação do lixo de outros municípios (t) R$ 15,00 0,0% R$ 15,00 R$ 15,79  
  Receita com Crédito de Carbono (t) R$ 20,00 0,0% R$ 20,00 R$ 21,05  
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6 RECEITA ANUAL COM O PROJETO NA DATA DA ENTRADA EM OPERAÇÃO COMERCIAL      

  Concessionário de Destinação Final Unidades Quantidade anual Custo Unit. c/ICMS Receita Anual % sobre a 
Receita 

          
  Valor da Energia Elétrica e Utilidades para Clientes Privados:       
  Energia Elétrica MW.h 62.400 R$ 171,08 R$ 10.675.145  8,7 
  Vapor t/ h 1.191.360 R$ 59,66 R$ 71.079.695  58,2 
  Água Gelada TR.h 10.512.000 R$ 0,3083 R$ 3.241.304  2,7 

         0,0 

  TOTAL    R$ 84.996.144  69,5 
          
  Outros Unidades Quantidade anual Custo Unit. c/ISS Receita Anual  

          

  Energia Elétrica Município do Recife MW.h 36.480 R$ 160,56 R$ 5.857.229  4,8 

  Destruição de Resíduos Perigosos  Toneladas 7.000 R$ 1.368,42 R$ 9.578.947  7,8 

  Destinação do lixo de Recife  Toneladas 624.150 R$ 15,79 R$ 9.855.000  8,1 

  Receita com Credito de Carbono  Toneladas 566.874 R$ 21,05 R$ 11.934.189  9,8 

         0,0 

  TOTAL      R$ 37.225.366  30,5 
       
 TOTAL GERAL    R$ 122.221.510 100,0 

7 RESULTADOS ECONOMICOS E FINANCEIROS DO PROJETO    
       
    
  08 ANOS 12 ANOS 18 ANOS 
 Valor do projeto = R$ 125.000.000 R$ 125.000.000 R$ 125.000.000 
 Investimento com capital próprio= R$ 31.250.000 R$ 31.250.000 R$ 31.250.000 
 Valor financiado = R$ 93.750.000 R$ 93.750.000 R$ 93.750.000 
 Taxa interna de retorno (IRR) = 23,09% 26,96% 28,57% 

 Valor Presente Líquido (VPL) = R$ 30.103.582,57 R$ 56.660.160,04 R$ 84.649.124,72
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8  FLUXO DE CAIXA COM FINANCIAMENTO    
Concessionária de Destinação Final de Lixo do Município do Recife    
Venda de Energia Elétrica, Utilidades e Serviços Complementares    
Valores em Reais- (Sem desconto e s/ alteração de custos)    
Demonstrativo do Resultado do Exercício IMPLANTAÇÃO 

Anos  Implantação Ano 1 Implantação Ano 2 Ano 0 
Receita da Energia Elétrica e Utilidades de Clientes Privados:    

Energia Elétrica (MW.h)    

Vapor (t/h)    

Água Gelada (TR.h)    

Receita de Energia Elétrica e Serviços Complementares:    

   Energia Elétrica Município do Recife (MW.h)     

Destinação do lixo do Município do Recife (t)    

Receita com Crédito de Carbono (t)    

Destruição de Resíduos Perigosos     
 (-) Perdas     
 (-) imposto sobre a receita     
 ICMS e ISS     
 PIS/PASEP     
 COFINS     
 CPMF     
 (=) Receita Operacional  - -  
 (-) Custos/Despesas Operacionais     
 Despesas Operacionais Fixas-Unidade de Destruição Térmica     
Operação e custos administrativos   - 
Demanda e energia de reserva    
Taxa de fiscalização da ANEEL    
 Outorga Prefeitura     
 Despesas operacionais variáveis:    - 
Manutenção e outros custos (Sem planta de CDR)    
Despesas para produção e transporte de CDR à Unidade Destruição 

Térmica    
Despesas com Gás Natural e back- up   - 
Despesa com transporte de energia    
 LAJIDA (Lucro antes dos juros, imp., deprec. e amort.)     
 (=) Lucro Operacional     
 (-) Despesas Financeiras     
 Remuneração do capital próprio (juros calculados pela TJLP-10%)  (937.500,00) (2.187.500,00) (3.125.000,00)
 Juros dos financiamentos -R$ 28.125.000,00  (4.359.375,00) (4.359.375,00) (8.718.750,00)
 Juros dos financiamentos - R$ 65.625.000,00   (10.171.875,00) (10.171.875,00)
 Amortização do Financiamento R$ 28.125.000,00     
 Amortização do Financiamento R$ 65.625.000,00     
 (-) Despesas Pré-Operacionais     
Advogados: contratos, licenças ambientais, etc. (1.000.000,00)  (1.000.000,00)
Custos de preparo do projeto de credito de CO2  (150.000,00)  (150.000,00) 
 (=) Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)     
 Depreciação Média     
 (=) Lucro Tributável (LT)     
 (-) Impostos sobre LT     
 Imposto de renda     
 Contribuição social     
 (=) Lucro Líquido  - - - 
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 FLUXO DE CAIXA     
 Lucro Líquido                                     - - - 

 Remuneração do capital próprio (juros calculados pela TJLP-10%)  3.125.000,00 
 (+)Valor Residual   

 (+) Capital Próprio                   9.375.000,00 21.875.000,00 31.250.000,00 
 (-) Custos de investimento               (28.125.000,00) (65.625.000,00) (93.750.000,00) 

 (+) Fluxo de Caixa Liquido               (25.196.875,00) (60.468.750,00) (82.540.625,00) 
  18 Anos 12 Anos 08 Anos 

 TIR = 28,57% 26,96% 23,09% 
 VPL (Taxa de desconto de 12%) = R$ 84.649.124,72 R$ 56.660.160,04 R$ 30.103.582,57 

 Capital Próprio (Equity) =                 31.250.000,00   
 % Capital Proprio sobre o investimento =                                 0,33   

OPERAÇÃO           

1 2 3 4 5 6 
122.221.509,69 122.221.509,69 122.221.509,69 122.221.509,69 122.221.509,69 122.221.509,69 

10.675.144,58 10.675.144,58 10.675.144,58 10.675.144,58 10.675.144,58 10.675.144,58 

71.079.695,42 71.079.695,42 71.079.695,42 71.079.695,42 71.079.695,42 71.079.695,42 

3.241.304,04 3.241.304,04 3.241.304,04 3.241.304,04 3.241.304,04 3.241.304,04 

      

5.857.228,80 5.857.228,80 5.857.228,80 5.857.228,80 5.857.228,80 5.857.228,80 

9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 

11.934.189,47 11.934.189,47 11.934.189,47 11.934.189,47 11.934.189,47 11.934.189,47 

9.578.947,37 9.578.947,37 9.578.947,37 9.578.947,37 9.578.947,37 9.578.947,37 

      

(18.336.070,10) (18.336.070,10) (18.336.070,10) (18.336.070,10) (18.336.070,10) (18.336.070,10) 
(2.016.654,91) (2.016.654,91) (2.016.654,91) (2.016.654,91) (2.016.654,91) (2.016.654,91) 
(3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) 
(464.441,74) (464.441,74) (464.441,74) (464.441,74) (464.441,74) (464.441,74) 

97.737.697,65 97.737.697,65 97.737.697,65 97.737.697,65 97.737.697,65 97.737.697,65 
      

(20.777.656,65) (20.777.656,65) (20.777.656,65) (20.777.656,65) (20.777.656,65) (20.777.656,65) 
(2.651.123,66) (2.651.123,66) (2.651.123,66) (2.651.123,66) (2.651.123,66) (2.651.123,66) 

(22.400,00) (22.400,00) (22.400,00) (22.400,00) (22.400,00) (22.400,00) 
(1.500.000,00) (257.653,95) (878.826,98) (878.826,98) (878.826,98) (1.318.240,46) 

      

(3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) 
(17.413.785,00) (17.413.785,00) (17.413.785,00) (17.413.785,00) (17.413.785,00) (17.413.785,00) 

(500.000,00) (500.000,00) (500.000,00) (500.000,00) (500.000,00) (500.000,00) 
(3.797.523,62) (3.797.523,62) (3.797.523,62) (3.797.523,62) (3.797.523,62) (3.797.523,62) 
47.408.563,44 48.650.909,49 48.029.736,46 48.029.736,46 48.029.736,46 47.590.322,98 
47.408.563,44 48.908.563,44 48.029.736,46 48.029.736,46 48.029.736,46 47.590.322,98 

      

(3.125.000,00) (3.125.000,00) (3.125.000,00) (3.125.000,00) (3.125.000,00) (3.125.000,00) 
(4.359.375,00) (4.149.850,31) (3.907.849,29) (3.628.338,11) (3.305.502,70) (2.932.627,81) 
(10.171.875,00) (10.171.875,00) (9.682.984,05) (9.118.315,01) (8.466.122,26) (7.712.839,64) 
(1.351.772,20) (1.561.296,90) (1.803.297,91) (2.082.809,09) (2.405.644,50) (2.778.519,40) 

 (3.154.135,14) (3.643.026,09) (4.207.695,13) (4.859.887,88) (5.613.170,50) 

      

28.400.541,24 26.746.406,09 25.867.579,12 25.867.579,12 25.867.579,12 25.428.165,63 
(9.950.000,00) (9.950.000,00) (9.950.000,00) (9.950.000,00) (9.950.000,00) (9.950.000,00) 
18.450.541,24 16.796.406,09 15.917.579,12 15.917.579,12 15.917.579,12 15.478.165,63 

      

(4.612.635,31) (4.199.101,52) (3.979.394,78) (3.979.394,78) (3.979.394,78) (3.869.541,41) 
(2.214.064,95) (2.015.568,73) (1.910.109,49) (1.910.109,49) (1.910.109,49) (1.857.379,88) 
21.573.840,98 20.531.735,84 19.978.074,84 19.978.074,84 19.978.074,84 19.701.244,35 

      

21.573.840,98 20.531.735,84 19.978.074,84 19.978.074,84 19.978.074,84 19.701.244,35 
3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 3.125.000,00 

      

24.698.840,98 23.656.735,84 23.103.074,84 23.103.074,84 23.103.074,84 22.826.244,35 
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7 8 9 10 11 12
 122.221.509,69       122.221.509,69        122.221.509,69        122.221.509,69  122.221.509,69 122.221.509,69 

        10.675.144,58          10.675.144,58          10.675.144,58          10.675.144,58  10.675.144,58 10.675.144,58 
        71.079.695,42          71.079.695,42          71.079.695,42          71.079.695,42  71.079.695,42 71.079.695,42 
          3.241.304,04            3.241.304,04            3.241.304,04            3.241.304,04  3.241.304,04 3.241.304,04 
          
          5.857.228,80            5.857.228,80            5.857.228,80            5.857.228,80  5.857.228,80 5.857.228,80 
          9.855.000,00            9.855.000,00            9.855.000,00            9.855.000,00  9.855.000,00 9.855.000,00 
        11.934.189,47          11.934.189,47          11.934.189,47          11.934.189,47  11.934.189,47 11.934.189,47 
          9.578.947,37            9.578.947,37            9.578.947,37            9.578.947,37  9.578.947,37 9.578.947,37 
      
      
      (18.336.070,10)       (18.336.070,10)       (18.336.070,10)       (18.336.070,10) (18.336.070,10) (18.336.070,10) 
        (2.016.654,91)         (2.016.654,91)         (2.016.654,91)         (2.016.654,91) (2.016.654,91) (2.016.654,91) 
        (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) 
           (464.441,74)            (464.441,74)            (464.441,74)            (464.441,74) (464.441,74) (464.441,74) 
        97.737.697,65          97.737.697,65          97.737.697,65          97.737.697,65  97.737.697,65 97.737.697,65 
      
      
      (20.777.656,65)       (20.777.656,65)       (20.777.656,65)       (20.777.656,65) (20.777.656,65) (20.777.656,65) 
        (2.651.123,66)         (2.651.123,66)         (2.651.123,66)         (2.651.123,66) (2.651.123,66) (2.651.123,66) 
             (22.400,00)              (22.400,00)              (22.400,00)              (22.400,00) (22.400,00) (22.400,00) 
        (1.318.240,46)         (1.318.240,46)         (1.318.240,46)         (1.318.240,46) (1.318.240,46) (1.757.653,95) 
      
        (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29) (3.666.645,29) (3.666.645,29) 
      (17.413.785,00)       (17.413.785,00)       (17.413.785,00)       (17.413.785,00) (17.413.785,00) (17.413.785,00) 
           (500.000,00)            (500.000,00)            (500.000,00)            (500.000,00) (500.000,00) (500.000,00) 
        (3.797.523,62)         (3.797.523,62)         (3.797.523,62)         (3.797.523,62) (3.797.523,62) (3.797.523,62) 
        47.590.322,98          47.590.322,98          47.590.322,98          47.590.322,98  47.590.322,98 47.150.909,49 
        47.590.322,98          47.590.322,98          47.590.322,98          47.590.322,98  47.590.322,98 47.150.909,49 
      
        (3.125.000,00)         (3.125.000,00)         (3.125.000,00)         (3.125.000,00) (3.125.000,00)  
        (2.501.957,30)         (2.004.532,86)         (1.430.007,64)            (766.431,01)   
        (6.842.798,21)         (5.837.900,37)         (4.677.243,35)         (3.336.684,50) (1.788.339,02)  
        (3.209.189,90)         (3.706.614,34)         (4.281.139,56)         (4.944.716,19)   
        (6.483.211,93)         (7.488.109,78)         (8.648.766,79)         (9.989.325,64) (11.537.671,12)  
      
      
      
        25.428.165,63          25.428.165,63          25.428.165,63          25.428.165,63  31.139.312,83 47.150.909,49 
        (9.950.000,00)         (9.950.000,00)         (9.950.000,00)         (9.950.000,00) - - 
        15.478.165,63          15.478.165,63          15.478.165,63          15.478.165,63  31.139.312,83 47.150.909,49 
      
        (3.869.541,41)         (3.869.541,41)         (3.869.541,41)         (3.869.541,41) (7.784.828,21) (11.787.727,37) 
        (1.857.379,88)         (1.857.379,88)         (1.857.379,88)         (1.857.379,88) (3.736.717,54) (5.658.109,14) 
        19.701.244,35          19.701.244,35          19.701.244,35          19.701.244,35  19.617.767,09 29.705.072,98 
      
        19.701.244,35          19.701.244,35          19.701.244,35          19.701.244,35  19.617.767,09 29.705.072,98 
          3.125.000,00            3.125.000,00            3.125.000,00            3.125.000,00  3.125.000,00  
      
      
      
        22.826.244,35          22.826.244,35          22.826.244,35          22.826.244,35  22.742.767,09 29.705.072,98 



APÊNDICES 

�

� 99

13 14 15 16

      122.221.509,69       122.221.509,69               122.221.509,69       122.221.509,69 

        10.675.144,58         10.675.144,58                 10.675.144,58         10.675.144,58 

        71.079.695,42         71.079.695,42                 71.079.695,42         71.079.695,42 

          3.241.304,04           3.241.304,04                   3.241.304,04           3.241.304,04 

        

          5.857.228,80           5.857.228,80                   5.857.228,80           5.857.228,80 

          9.855.000,00           9.855.000,00                   9.855.000,00           9.855.000,00 

        11.934.189,47         11.934.189,47                 11.934.189,47         11.934.189,47 

          9.578.947,37           9.578.947,37                   9.578.947,37           9.578.947,37 
    
    
      (18.336.070,10)       (18.336.070,10)               (18.336.070,10)       (18.336.070,10)
        (2.016.654,91)         (2.016.654,91)                 (2.016.654,91)         (2.016.654,91)
        (3.666.645,29)         (3.666.645,29)                 (3.666.645,29)         (3.666.645,29)
           (464.441,74)            (464.441,74)                    (464.441,74)            (464.441,74)
        97.737.697,65         97.737.697,65                 97.737.697,65         97.737.697,65 
    
    
      (20.777.656,65)       (20.777.656,65)               (20.777.656,65)       (20.777.656,65)
        (2.651.123,66)         (2.651.123,66)                 (2.651.123,66)         (2.651.123,66)
             (22.400,00)              (22.400,00)                      (22.400,00)              (22.400,00)
        (1.757.653,95)         (1.757.653,95)                 (1.757.653,95)         (1.757.653,95)
    
        (3.666.645,29)         (3.666.645,29)                 (3.666.645,29)         (3.666.645,29)
      (17.413.785,00)       (17.413.785,00)               (17.413.785,00)       (17.413.785,00)
           (500.000,00)            (500.000,00)                    (500.000,00)            (500.000,00)
        (3.797.523,62)         (3.797.523,62)                 (3.797.523,62)         (3.797.523,62)
        47.150.909,49         47.150.909,49                 47.150.909,49         47.150.909,49 
        47.150.909,49         47.150.909,49                 47.150.909,49         47.150.909,49 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        47.150.909,49         47.150.909,49                 47.150.909,49         47.150.909,49 
                            -                               -                                      -                                -   
        47.150.909,49         47.150.909,49                 47.150.909,49         47.150.909,49 
    
      (11.787.727,37)       (11.787.727,37)               (11.787.727,37)       (11.787.727,37)
        (5.658.109,14)         (5.658.109,14)                 (5.658.109,14)         (5.658.109,14)
        29.705.072,98         29.705.072,98                 29.705.072,98         29.705.072,98 

        
        29.705.072,98         29.705.072,98                 29.705.072,98         29.705.072,98 
    
    
    
    
        29.705.072,98         29.705.072,98                 29.705.072,98         29.705.072,98 
    
    

 
 



APÊNDICES 

�

� 100

17 18 19 20

      122.221.509,69       122.221.509,69       122.221.509,69       122.221.509,69 

        10.675.144,58         10.675.144,58         10.675.144,58         10.675.144,58 

        71.079.695,42         71.079.695,42         71.079.695,42         71.079.695,42 

          3.241.304,04           3.241.304,04           3.241.304,04           3.241.304,04 

        

          5.857.228,80           5.857.228,80           5.857.228,80           5.857.228,80 

          9.855.000,00           9.855.000,00           9.855.000,00           9.855.000,00 

        11.934.189,47         11.934.189,47         11.934.189,47         11.934.189,47 

          9.578.947,37           9.578.947,37           9.578.947,37           9.578.947,37 
    
    
      (18.336.070,10)       (18.336.070,10)       (18.336.070,10)       (18.336.070,10)
        (2.016.654,91)         (2.016.654,91)         (2.016.654,91)         (2.016.654,91)
        (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29)
           (464.441,74)            (464.441,74)            (464.441,74)            (464.441,74)
        97.737.697,65         97.737.697,65         97.737.697,65         97.737.697,65 
    
    
      (20.777.656,65)       (20.777.656,65)       (20.777.656,65)       (20.777.656,65)
        (2.651.123,66)         (2.651.123,66)         (2.651.123,66)         (2.651.123,66)
             (22.400,00)              (22.400,00)              (22.400,00)              (22.400,00)
        (1.757.653,95)         (1.757.653,95)         (1.757.653,95)         (1.757.653,95)
    
        (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29)         (3.666.645,29)
      (17.413.785,00)       (17.413.785,00)       (17.413.785,00)       (17.413.785,00)
           (500.000,00)            (500.000,00)            (500.000,00)            (500.000,00)
        (3.797.523,62)         (3.797.523,62)         (3.797.523,62)         (3.797.523,62)
        47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49 
        47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
        47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49 
                            -                               -                               -                               -   
        47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49         47.150.909,49 
    
      (11.787.727,37)       (11.787.727,37)       (11.787.727,37)       (11.787.727,37)
        (5.658.109,14)         (5.658.109,14)         (5.658.109,14)         (5.658.109,14)
        29.705.072,98         29.705.072,98         29.705.072,98         29.705.072,98 

        
        29.705.072,98         29.705.072,98         29.705.072,98         29.705.072,98 
    
             6.250.000,00 
    
    
        29.705.072,98         29.705.072,98         29.705.072,98         35.955.072,98 
    



APÊNDICES 

�
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APÊNDICE   C 
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 
 
 

FLUXO DE CAIXA DA PREFEITURA    
    
Lixo anual de Recife                   878.400      

Anos  1 2 3 

Destinação do lixo do município Cooperativas           1.098.036,60             1.098.036,60             1.098.036,60  

Destinação do lixo do município Concessionária           9.855.000,00             9.855.000,00             9.855.000,00  

Destinação Final Aterro da Muribeca           1.830.000,00             1.830.000,00             1.830.000,00  
Economia de Energia Elétrica do Município                            (0)                              (0)                              (0) 
Economia do Município no Transporte do lixo         (2.721.795,60)           (2.721.795,60)           (2.721.795,60) 
Outorga         (1.500.000,00)              (257.653,95)              (878.826,98) 
Total Gastos com Destinação final           8.561.240,80             9.803.586,85             9.182.413,82  
Total Gastos Atuais em Destinação Final          (9.500.000,00)           (9.500.000,00)           (9.500.000,00) 
Fluxo            (938.759,20)               303.586,85               (317.586,18) 
Acumulado            (938.759,20)              (635.172,35)              (952.758,53) 
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICES 

�

� 102

4 5 6 7 8 9 

           1.098.036,60             1.098.036,60             1.098.036,60             1.098.036,60             1.098.036,60             1.098.036,60  

           9.855.000,00             9.855.000,00             9.855.000,00             9.855.000,00             9.855.000,00             9.855.000,00  

           1.830.000,00             1.830.000,00             1.830.000,00             1.830.000,00             1.830.000,00             1.830.000,00  
                             (0)                              (0)                             (0)                             (0)                             (0)                             (0) 
          (2.721.795,60)           (2.721.795,60)          (2.721.795,60)          (2.721.795,60)          (2.721.795,60)          (2.721.795,60) 
             (878.826,98)              (878.826,98)          (1.318.240,46)          (1.318.240,46)          (1.318.240,46)          (1.318.240,46) 
           9.182.413,82             9.182.413,82             8.743.000,34             8.743.000,34             8.743.000,34             8.743.000,34  
          (9.500.000,00)           (9.500.000,00)          (9.500.000,00)          (9.500.000,00)          (9.500.000,00)          (9.500.000,00) 
             (317.586,18)              (317.586,18)             (756.999,66)             (756.999,66)             (756.999,66)             (756.999,66) 
          (1.270.344,71)           (1.587.930,88)          (2.344.930,55)          (3.101.930,21)          (3.858.929,88)          (4.615.929,54) 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APÊNDICES 

�

� 103

10 11 12 13 14 15

1.098.036,60 1.098.036,60 1.098.036,60 1.098.036,60 1.098.036,60 1.098.036,60 

9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 9.855.000,00 

1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00 
(0) (0) (0) (0) (0) (0) 

(2.721.795,60) (2.721.795,60) (2.721.795,60) (2.721.795,60) (2.721.795,60) (2.721.795,60) 
(1.318.240,46) (1.318.240,46) (1.757.653,95) (1.757.653,95) (1.757.653,95) (1.757.653,95) 
8.743.000,34 8.743.000,34 8.303.586,85 8.303.586,85 8.303.586,85 8.303.586,85 

(9.500.000,00) (9.500.000,00) (9.500.000,00) (9.500.000,00) (9.500.000,00) (9.500.000,00) 
(756.999,66) (756.999,66) (1.196.413,15) (1.196.413,15) (1.196.413,15) (1.196.413,15) 

(5.372.929,21) (6.129.928,87) (7.326.342,02) (8.522.755,18) (9.719.168,33) (10.915.581,48) 
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� 104

16 17 18 19 20

              1.098.036,60                1.098.036,60                1.098.036,60                1.098.036,60                1.098.036,60  

              9.855.000,00                9.855.000,00                9.855.000,00                9.855.000,00                9.855.000,00  

              1.830.000,00                1.830.000,00                1.830.000,00                1.830.000,00                1.830.000,00  
                               (0)                                (0)                                (0)                                (0)                                (0) 
            (2.721.795,60)             (2.721.795,60)             (2.721.795,60)             (2.721.795,60)             (2.721.795,60) 
            (1.757.653,95)             (1.757.653,95)             (1.757.653,95)             (1.757.653,95)             (1.757.653,95) 
              8.303.586,85                8.303.586,85                8.303.586,85                8.303.586,85                8.303.586,85  
            (9.500.000,00)             (9.500.000,00)             (9.500.000,00)             (9.500.000,00)             (9.500.000,00) 
            (1.196.413,15)             (1.196.413,15)             (1.196.413,15)             (1.196.413,15)             (1.196.413,15) 
          (12.111.994,64)           (13.308.407,79)           (14.504.820,94)           (15.701.234,10)           (16.897.647,25) 

�


