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1. APRESENTAÇÃO 

O presente produto (Produto 16) compreende a versão consolidada do PGIRS. Para a 
confecção da consolidação do Plano, os dezessete produtos e seus anexos foram 
distribuídos em quatro volumes, descritos a seguir: 

O Volume I reúne os produtos que visaram a participação da sociedade no processo de 
elaboração do PGIRS e subsidiaram o planejamento, sendo o Plano de Ação e 
Mobilização Social e o Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos nos municípios da 
Região Metropolitana da Grande São Luís.  

O Volume II engloba todos os aspectos relacionados ao planejamento da gestão 
integrada de resíduos sólidos na RMGSL, desde o prognóstico socioeconômico e da 
geração de resíduos sólidos, as soluções propostas para o tratamento e a disposição final 
de resíduos sólidos considerando sua distribuição nos municípios (cenários ou arranjos) e 
o estudo de viabilidade econômico-financeira da sua aplicação, as possibilidades de 
soluções consorciadas na região, as especificações técnicas e procedimentos 
operacionais para a limpeza urbana, as diretrizes para a educação ambiental e 
capacitação dos técnicos e da população e os aspectos relacionados à implementação do 
Plano. 

O Volume III é o Caderno de Anexos que reúne os anexos dos dezessete produtos que 
integraram o PGIRS em apenas um volume. Este caderno poderá ser utilizado em 
consultas que facilitarão o acompanhamento da leitura do conteúdo dos Volumes I e II 
que apresentam o conteúdo técnico do PGIRS da RMGSL. 

O Volume IV é o Caderno de Registro de Eventos Públicos realizados durante o PGIRS. 
Este caderno também servirá como apoio à leitura dos Volumes I e II. 

O presente documento compreende o Volume II que consolida os produtos das etapas 2 
a 4, ou seja, o planejamento visando a melhoria da gestão de resíduos na Região 
Metropolitana da Grande São Luís. 
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2. PROGNÓSTICO DEMOGRÁFICO, SOCIOECONÔMICO E DA GERAÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS NA RMGSL 

2.1. Apresentação 

Este Produto 2, que integra a Etapa 2, tem como objetivo apresentar o “Prognóstico 
Demográfico, Socioeconômico e da Geração de Resíduos na RMGSL”. Este Capítulo 
encontra-se dividido em seis subcapítulos, sendo o primeiro deles esta Apresentação. 

O Subcapítulo 2.2 é composto por uma breve introdução acerca dos aspectos 
demográficos e socioeconômicos dos 13 municípios que integram a RMGSL.  

No Subcapítulo 2.3 é elaborado o prognóstico dos aspectos demográficos e 
socioeconômicos da região, incluindo os vetores de expansão urbana e a distribuição 
geográfica da população. 

No Subcapítulo 2.4 são apresentadas as projeções populacionais para os municípios da 
RMGSL. 

O Subcapítulo 2.5 contém a evolução da geração de resíduos sólidos na RMGSL, a qual 
subsidiará o pré-dimensionamento das Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) 
sólidos nesta Região. 

No subcapítulo 2.6 são apresentadas as considerações finais sobre este prognóstico.  

2.2. Introdução 

O desenvolvimento econômico aliado ao crescimento populacional, à urbanização e ao 
avanço de novas tecnologias são fatores que têm promovido mudanças no estilo de vida 
e na forma de consumo da sociedade. Acompanhando essas alterações, a geração de 
resíduos sólidos tem aumentado progressivamente ao longo dos anos; além disso, nota-
se uma maior variação na sua composição, especialmente em cidades e regiões com alto 
grau de urbanização, como a RMGSL. 

A RMGSL registrou no último censo demográfico de 2010, uma população de 1.492.370 
habitantes, representando 22,7% da população do estado do Maranhão e um acréscimo 
de 535.248 habitantes à população contabilizada no censo realizado em 1991, que era de 
957.122 habitantes (IBGE, 1991 e 2010). Este acréscimo de mais de meio milhão de 
habitantes em 19 anos, associado à mudança da predominância da população rural para 
urbana, com 78,18% da população residindo em áreas urbanas, acarretou um incremento 
expressivo na geração de resíduos sólidos na RMGSL e, consequentemente, da 
necessidade de recursos humanos e financeiros para promover a gestão adequada 
destes resíduos. 

O cenário de mudança da população predominante rural para urbana, em poucos anos, 
associado à formação de regiões metropolitanas, ocorreu em todo o país e decorre das 
migrações das populações dos municípios menores e interioranos para as capitais 
estaduais, onde há maior oferta de serviços e empregos, devido à concentração dos 
grandes empreendimentos, distritos industriais, órgãos públicos, serviços de saúde, 
instituições de ensino e capacitação, etc.  
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O processo de crescimento acelerado das capitais brasileiras nas últimas décadas gerou 
problemas de complexidade elevada, tais como: urbanização desordenada e deficiências 
nos serviços públicos de saúde, educação e saneamento, dentre outros, incluindo o 
desemprego, já que as capitais não conseguem absorver no mercado de trabalho toda a 
população imigrante. Em consequência destas migrações, os municípios do interior do 
país apresentaram crescimentos populacionais lentos ou mesmo inexpressivos, 
associados ao baixo nível de desenvolvimento econômico, carência de infraestrutura e 
serviços de saneamento básico, como a coleta de resíduos domiciliares.  

Esse cenário demográfico e econômico descrito nos parágrafos anteriores é observado na 
RMGSL, já que houve um processo de urbanização acelerada nas últimas décadas em 
São Luís, também ocorrido em Paço do Lumiar e São José de Ribamar, um pouco menos 
acentuado em Raposa, em contraposição ao lento crescimento dos municípios do 
continente (Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente 
Juscelino e Santa Rita). Ou seja, o crescimento moderado se deu justamente pelo 
expressivo contingente de migrantes destes municípios atraídos pelas oportunidades de 
emprego surgidas com o desenvolvimento do setor secundário da economia da Ilha de 
Maranhão.  

Por conseguinte, São Luís, em 2017, contava com 1.091.868 habitantes, o que representa 
cerca de 65% da população da RMGSL, contando com o Distrito Industrial de São Luís 
(DISAL) e o Porto do Itaqui, que concentram as maiores indústrias do estado. Além disso, 
destaca-se o papel das mineradoras Vale e Alumar como indutoras do desenvolvimento 
econômico da RMGSL, e, principalmente, de São Luís. Estas atividades direta ou 
indiretamente relacionadas à indústria e transportes de cargas, concentra a geração de 
emprego e renda na capital do estado. 

Cabe citar que uma parcela expressiva da população residente em São José de Ribamar 
e a maioria dos habitantes de Paço do Lumiar trabalham em São Luís, caracterizando 
estas como “cidades dormitório”. 

Por outro lado, os municípios do continente possuem populações pequenas, todos com 
menos de 50.000 habitantes, e predominantemente rurais, destacando-se as elevadas 
taxas de ruralização de Bacabeira (77,73%), Alcântara (70,72%) e Icatu (68,92%), o que 
resulta numa reduzida cobertura dos serviços de coleta de resíduos sólidos. 

Cabe citar que ações de planejamento, como o PGIRS, são fundamentais para mitigar os 
problemas existentes e melhorar a gestão de resíduos e a qualidade de vida da 
população. Nesse sentido, é importante compreender os aspectos demográficos e 
econômicos atuais da região para assim proceder com a elaboração do prognóstico que 
fundamentará a proposição de soluções adequadas. 

2.3. Prognóstico dos aspectos demográficos e socioeconômicos da RMGSL 

2.3.1. Distribuição geográfica da população e vetores de expansão urbana 

A cidade de São Luís passou por um processo intenso de urbanização nas últimas três 
décadas, devido ao desenvolvimento dos setores industrial, de mineração e agrícola 
acompanhados pelo setor de transporte, especificamente, das atividades ferroviárias e 
portuárias que foram implementadas para escoar a produção de minérios e de grãos para 
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o mercado internacional.  Estes fatores atraíram um contingente populacional expressivo 
para a capital do estado, além de impactar positivamente na geração de emprego e renda 
local. 

Esta urbanização acelerada de São Luís resultou no surgimento de novos bairros, mas 
também da periferização da cidade, com a ocupação de terras públicas e de terrenos 
particulares até então desocupados, ampliando a ocupação desordenada de seu território, 
avançando para os municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, este 
último em menor escala, ambos localizados na Ilha de Maranhão, caracterizando o 
processo de metropolização da capital. 

Atualmente, cerca de 88,23% (1.482.587 habitantes) da população da RMGSL reside nos 
quatro municípios da Ilha de Maranhão: São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar 
e Raposa, consequentemente, apenas 11,77% da população (197.808 habitantes) reside 
nos nove municípios do continente. Assim, a configuração demográfica da RMGSL é 
caracterizada por uma conurbação formada pelos municípios da Ilha de Maranhão 
contrastando com as pequenas populações dos municípios do continente, todos com 
menos de 50.000 habitantes e predomínio rural, exceto Rosário, onde a população total é 
de 39.576 habitantes, sendo que 58,8% dos habitantes vivem na área urbana. 

O Quadro 2.1 mostra a população e as taxas médias de crescimento populacional dos 
municípios da RMGSL, desde 1991 até 2017, evidenciando as diferenças demográficas 
entre os municípios da ilha e do continente. A análise detalhada da situação demográfica 
atual foi feita no Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos (Produto 4 que integra o 
Volume I desta consolidação do PGIRS), portanto, no presente relatório serão tecidas 
apenas as considerações que embasarão a definição dos vetores de expansão. 

Quadro 2.1 – Evolução populacional dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Subregião Municípios1 

População Total 
Taxa de crescimento por 

período (%) 

1991 2000 2010 2017 
1991 – 
2000 

2000 – 
2010 

2010 –
2017 

Continente 

Alcântara 19.587 21.291 21.851 21.673 0,93 0,26 -0,12 

Axixá 9.358 10.142 11.407 11.975 0,90 1,18 0,70 

Bacabeira - 10.516 14.925 17.053 - 3,56 1,92 

Cachoeira Grande - 7.383 8.446 8.930 - 1,35 0,80 

Icatu 20.679 21.489 25.145 26.835 0,43 1,58 0,93 

Morros 18.730 14.594 17.783 19.282 -2,73 2,00 1,16 

Presidente  
Juscelino 

6.435 10.693 11.541 12.656 5,80 0,77 1,33 

Rosário 40.916 33.665 39.576 42.314 -2,14 1,63 0,96 

Santa Rita 21.280 24.922 32.366 37.090 1,77 2,65 1,97 

Ilha de 
Maranhão 

Paço do Lumiar 53.195 76.188 105.121 156.216 4,07 3,27 5,82 

Raposa - 17.088 26.327 30.863 - 4,42 2,30 

São José de 

Ribamar2 
70.571 107.384 163.045 203.650 4,77 4,26 3,23 

São Luís 696.371 870.028 1.014.837 1.091.868 2,50 1,55 1,05 

Total da RMGSL 957.122 1.225.383 1.492.370 1.680.405 2,78 1,99 1,71 

Fonte: IBGE (1991,2000, 2010 e 2017). 
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1 - Os municípios de Bacabeira, Cachoeira Grande e Raposa só foram criados em 1994, portanto, os dados 
populacionais apresentados para estes municípios, bem como os cálculos das taxas de crescimento populacional se 
referem ao período dos censos do IBGE de 2000 e 2010 e para a projeção de 2017.  

2 - A população utilizada para São José de Ribamar foi disponibilizada pela Prefeitura, com dados referentes ao ano de 
2018. 

Dentre os municípios da RMGSL, nota-se que Alcântara apresentou as menores taxas de 
crescimento desde 2000, sendo o único município em que a população reduziu entre 
2010 e 2017. Esta situação demográfica é reflexo do acidente ocorrido no Centro de 
Lançamento de Alcântara (CLA) em 2003 e da desmobilização das equipes devido ao 
cancelamento das obras de ampliação do CLA, nesta última década. 

Destacam-se as elevadas taxas de crescimento populacional de São José de Ribamar e 
Paço do Lumiar, inclusive, maiores que as de São Luís. Pela proximidade com a capital, 
os habitantes destas duas cidades foram beneficiados pela instalação de empresas e 
grandes empreendimentos em São Luís. Com o objetivo de absorver parte destas 
populações, o Governo Federal investiu expressivamente na construção de moradias 
nestes municípios, no âmbito do programa de habitação “Minha Casa Minha Vida”.  

Apesar da redução das taxas de crescimento populacional da RMGSL desde 1991 
(Quadro 2.1), ainda há uma tendência de crescimento absoluto da população, 
especialmente nos municípios da Ilha de Maranhão. Portanto, ainda que a Ilha se 
caracterize como uma extensão territorial limitada cercada por água, as cidades de São 
Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, configuram-se como os principais vetores 
de expansão urbana na RMGSL. 

Como visto anteriormente, os grandes projetos e empreendimentos instalados em São 
Luís e nos demais municípios da RMGSL resultaram em desenvolvimento social e 
econômico, além de influenciar na dinâmica demográfica da região. Entretanto, no 
passado, os Governos (Federal e Estadual) anunciaram projetos para a implantação  de 
outros grandes empreendimentos na RMGSL, como refinarias de petróleo, siderúrgicas e 
outros negócios vinculados ao setor energético, criando uma expectativa e, 
posteriormente, uma frustração em relação aos empreendimentos que não se efetivaram, 
a exemplo da refinaria da Petrobrás em Bacabeira, da siderúrgica na área portuária do 
Itaqui, em São Luís e, mais recentemente, de negociações alternativas a estes 
empreendimentos com outros grupos econômicos. 

Porém, ainda existe a possibilidade da instalação de grandes empreendimentos que 
poderão atuar como indutores do crescimento populacional e do desenvolvimento 
econômico, e que, caso se concretizem, formarão três vetores de expansão urbana na 
Região Metropolitana, a saber: 

 Ilha de Maranhão: desenvolvimento de atividades de siderurgia, refinaria de 
petróleo e outros negócios do setor energético a serem implantados no Distrito 
Industrial de São Luís (DISAL); 

 Bacabeira e Rosário: desenvolvimento de atividades de siderurgia, refinaria de 
petróleo e outros negócios do setor energético a serem implantados nestes dois 
municípios; 
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 Alcântara: desenvolvimento de um Parque Industrial e reativação dos lançamentos 
no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), a partir de especulações de possível 
acordo a ser firmado com o Governo dos Estados Unidos. 

Caso estes empreendimentos não se concretizem, espera-se crescimento populacional 
vegetativo nos municípios listados acima, ainda com a Ilha se mantendo como o principal 
vetor de crescimento, em função da importância de São Luís na região e no estado, já 
que conta com uma complexidade de atividades e serviços. 

2.3.2. Aspectos do turismo da região 

No que diz respeito ao desenvolvimento do turismo na RMGSL, cabe citar a importância 
de São Luís, Alcântara e Morros. 

A cidade de São Luís é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1997 e 
destaca-se pelo conjunto arquitetônico do Centro Histórico, com seus 405 anos de 
história, composto por casarões seculares, revestidos por azulejos portugueses, que 
reúne um acervo com mais de mil prédios construídos entre os séculos 18 e 19 tombados 
pelo patrimônio nacional. Além de receber turistas interessados na cultura local, por ser o 
único município com aeroporto internacional na RMGSL, acaba recebendo os turistas que 
desejam visitar outros locais como os Lençóis Maranhenses e Alcântara. A expansão do 
turismo na capital segue ritmo menos acelerado que outras capitais nordestinas pelos 
preços elevados praticados pelas companhias aéreas, necessidade de revitalização do 
centro histórico e da redução da poluição das praias, que compromete a balneabilidade.   

Como já abordado, Alcântara, que também é considerada Patrimônio Histórico Nacional, 
poderá ser um dos vetores de crescimento da RMGSL, sendo que o aumento da 
visibilidade do município poderá resultar em um incremento do turismo municipal, que 
existe mas sofre variações, ainda que não tenha se firmado dentre os principais destinos 
maranhenses mas tendo um potencial de atrair turistas brasileiros e de outros países, 
pelo cunho histórico. Um fator limitante do turismo em Alcântara é a elevada distância 
rodoviária para São Luís, cerca de 420 quilômetros, praticamente limitando o turismo ao 
transporte fluvial, que necessita de melhorias na qualidade, já que a travessia é 
relativamente desagradável em determinadas épocas do ano, desestimulando uma 
parcela dos turistas.  

Morros possui uma atividade turística de importância regional nos finais de semana, 
quando os moradores dos demais municípios da RMGSL acorrem aos balneários 
formados pelos rios Munim e Una, além de cachoeiras e banhos em rios. O município 
também é considerado um ponto de passagem e apoio para os turistas que frequentam 
Barreirinhas, inclusive de outros estados e países. Entretanto, o potencial turístico ainda 
pode ser mais explorado, porém acredita-se que pouco influenciará na dinâmica 
demográfica do município, ao contrário do que ocorre em Barreirinhas. 

Os demais aspectos de prognóstico dos fatores que influenciam no crescimento 
populacional e expansão territorial serão abordados nas projeções populacionais. 

2.3.3. Evolução das atividades socioeconômicas e da infraestrutura associada 

Historicamente, o desenvolvimento econômico e da infraestrutura associada na RMGSL 
esteve atrelado ao início das atividades portuárias de apoio à mineração na região, já que 
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esta apresenta uma localização privilegiada na porção norte do território brasileiro, pois a 
sua cidade polo está situada “num dos pontos mais próximos dos mercados norte-
americano e europeu, tendo acesso ao canal do Panamá, o que permite uma passagem 
rápida para as importantes economias asiáticas” (FIEMA, 2009). Assim, a Região, em 
especial a cidade de São Luís, apresenta uma vocação econômica para a exportação de 
commodities, estimulando a implantação de “projetos desenvolvimentistas” com o 
incentivo do governo do estado. 

A minerometalurgia e a siderurgia surgem como os ramos mais proeminentes instalados 
no Maranhão a partir do Projeto Grande Carajás, no final dos anos 70 do século passado, 
além de outros que vão surgindo na esteira do fortalecimento do agronegócio. Diante 
dessa realidade, mantêm-se as expectativas de um forte crescimento industrial, o que de 
algum modo vem ocorrendo, embora em ritmo menos acelerado do que o esperado 
(FIEMA, 2008). 

Nesse contexto, a partir da década de 1970, a atuação da Vale e a usina de alumínio 
Alumar, que é a segunda maior usina de alumínio do país, proporcionaram o 
desenvolvimento da economia de São Luís, com geração de emprego e renda na capital. 
Essas iniciativas de exploração mineral favoreceram a instalação de outros 
empreendimentos, exigindo investimentos em infraestrutura, como a melhoria da BR-135, 
a implantação da Estrada de Ferro Carajás e do Complexo Portuário de São Luís 
(formado pelo Porto do Itaqui e pelos terminais da Ponta da Madeira, pertencente à Vale, 
e o Terminal de Uso Privado da Alumar), a instalação do Distrito Industrial de São Luís 
(DISAL). 

É importante apresentar o contexto econômico atual e as perspectivas do Consórcio de 
Alumínio do Maranhão (ALUMAR) e da VALE, empresas que possuem terminais 
portuários de uso privado para o escoamento da produção de minérios para países da 
Europa e da Ásia, principalmente.  

A ALUMAR reduziu significativamente suas atividades em 2015, quando interrompeu a 
produção de alumínio primário, concentrando suas atividades no beneficiamento da 
bauxita para a produção de alumina (Al2O3). Por outro lado, em 2018, a VALE voltou a 
operar a usina de pelotização paralisada desde 2012, com perspectivas de ampliar o 
atendimento do mercado nacional e internacional. Estas duas grandes indústrias da 
mineração exercem grande influência na economia da RMGSL atraindo diversos 
fornecedores de materiais, prestadores de serviços, indústrias e, inclusive, empresas 
especializadas em gerenciamento de resíduos para atendê-las quase que 
exclusivamente.  

O Porto do Itaqui desempenha um importante papel no transporte de cargas, incluindo 
fertilizantes, trigo, soja, minério de ferro e ferro-gusa, óleo combustível e derivados de 
petróleo, produtos químicos, equipamentos e peças, dentre outros, para o abastecimento 
do mercado local e para exportação. O porto tem grandes investimentos previstos para os 
próximos anos visando escoar a produção dos produtos oriundos das indústrias 
petrolíferas, do agronegócio, da celulose e cimenteira, entre outras (OMEGA, 2016). 

O Distrito Industrial de São Luís (DISAL) também merece destaque, sendo que 
atualmente estão sendo feitas obras de modernização no mesmo, visando atrair 
investimentos privados ao estado. De acordo com informações divulgadas pelo executivo 
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estadual, estima-se que mais de 2 mil empregos diretos devem ser gerados com apenas 
um dos 32 empreendimentos que manifestaram interesse em se instalar na região, sendo 
que esses empreendimentos já demandados para instalação no novo modal preveem 
investimentos iniciais de R$ 4,3 bilhões (site Brasil 242). 

Também integram a infraestrutura de transporte de cargas e passageiros da RMGSL, o 
aeroporto internacional Marechal Cunha Machado, o terminal rodoviário interestadual 
Governador Luiz Rocha, a estação ferroviária do Anjo da Guarda, dois terminais para 
barcos de passageiros em São Luís (Rampa Campos Melo e porto da Empresa 
Maranhense de Administração Portuária – EMAP que é o Ponta da Espera), um em São 
José de Ribamar (Porto do Barbosa) e o Porto do Cujupe em Alcântara, que auxilia o 
deslocamento entre São Luís e Alcântara.  

Nessa conjuntura, São Luís atua como polarizador econômico, por concentrar as 
atividades do setor industrial e de serviços, este representado pelas redes de 
supermercados regionais e por relevantes centros comerciais do estado, a exemplo dos 
shoppings, que alavancam uma nova ordem econômica local e da desconcentração 
comercial do consolidado centro de São Luís.  

No que concerne à implantação dos grandes empreendimentos na RMGSL, a atuação do 
estado do Maranhão provocou distorções, pois “através da política de incentivos colocada 
em prática, importantes grupos empresariais nacionais e multinacionais trataram de 
adquirir terras, tendo para com estas uma visão meramente especulativa”, inclusive com 
alguns casos de empreendimentos de grande porte fracassados (Ribeiro Júnior, 2001, p. 
113). Os empreendimentos fracassados no continente resultaram na concentração de 
infraestrutura na cidade polo, São Luís, ainda que deficiente, já que não acompanhou o 
crescimento populacional pelas migrações, gerando graves problemas na dinâmica 
urbana, o que afeta diretamente uma significativa parcela de seus habitantes, que 
convivem diariamente com a ineficiência dos serviços públicos, além dos problemas de 
moradia, saneamento e mobilidade.  

Paralelo à incorporação de municípios sob sua área de influência, as articulações de 
cunho político englobaram na RMGSL municípios descontínuos, mas com potenciais 
socioambientais e turísticos, entretanto, com predominância do setor primário e 
urbanização incompleta. Esses municípios detêm apenas alguns serviços urbanos como 
educação, postos de saúde e posto bancário, centralizados na sede municipal, porém, 
ainda não conseguem atender seus povoados em decorrência das deficiências nesses 
serviços. Esse fator torna a gestão metropolitana atual ineficaz e fragmentária. 

Resumindo, há uma expectativa de investimentos na RMGSL que continuam 
centralizados nos municípios da Ilha de Maranhão, ainda que também haja possibilidade 
de instalação de grandes empreendimentos em Bacabeira e Rosário. Porém, não se nota 
mobilização, por parte do poder público, no sentido de dotar a RMGSL de infraestrutura 
básica e complementar compatível com o porte dos empreendimentos e com a 
perspectiva de atração de mão de obra, que reflete em crescimento populacional. 
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2.4. Projeção Populacional 

Neste subcapítulo serão apresentadas as projeções populacionais dos treze municípios 
da RMGSL, no horizonte de vinte anos, definido na Política Nacional de Resíduos Sólidos 
-PNRS para a elaboração dos planos de resíduos.  

As populações projetadas serão consideradas nas estimativas da geração de resíduos 
sólidos nos municípios da RMGSL que, por sua vez, subsidiarão o pré-dimensionamento 
das UGR e o planejamento da gestão de resíduos. 

2.4.1. Contexto Demográfico atual na RMGSL 

Antes de apresentar a metodologia utilizada nas projeções populacionais, é preciso 
apresentar e discutir os principais fatores relacionados ao contexto demográfico da 
RMGSL, que dificultam este trabalho, os quais: 

 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

 A criação de municípios após 1991; 

 A redefinição de limites urbanos dos municípios da Ilha e do Continente; 

 A redefinição dos limites territoriais dos municípios da Ilha de Maranhão, em 2017. 

Com relação aos dados demográficos do IBGE, observam-se características de 
urbanização em certas localidades classificadas como rurais pelo IBGE, tais como 
asfaltamento, iluminação pública, serviços de saneamento (incluindo a coleta de resíduos) 
e comércio estabelecido; portanto, a metodologia empregada no censo do IBGE resulta 
na deformação dos dados relativos às populações urbanas e rurais. 

Como já abordado neste relatório, os municípios de Bacabeira, Cachoeira Grande e 
Raposa foram criados em 1994, desmembrados, respectivamente, de Rosário, Morros e 
Paço do Lumiar. Assim, só é possível usar os dados dos censos de 2000 e 2010 para 
estes seis municípios, quando são necessários, no mínimo, dados de três anos distintos 
para a análise de uma tendência de crescimento. Para resolver este problema, optou-se 
por considerar a população projetada para 2017 pelo IBGE, sabendo-se que há maior 
imprecisão que nas contabilizações dos censos. Mesmo nos municípios de Rosário, 
Morros e Paço do Lumiar, já existentes em 1991, as análises das taxas de crescimento 
populacional entre 1991 e 2000 resultam em erros causados pelo desmembramento 
destes. 

Além disso, a redefinição recente de limites urbanos ocorrida em alguns municípios da 
Região, dificultam a projeção separada das populações urbanas e rurais. A título de 
exemplo, cita-se a dinâmica demográfica de Paço do Lumiar que, nos censos de 1991 e 
2000 contava com uma população urbana de 1.147 e 1.188 habitantes, respectivamente 
e, no censo de 2010, contava com 78.811 pessoas residindo em áreas urbanas, devido à 
incorporação do Conjunto Habitacional Maiobão, no Perímetro Urbano. 

Recentemente, em 2017, o IMESC (Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e 
Cartográficos) e o IBGE desenvolveram, em conjunto, um trabalho que resultou na 
redefinição dos limites territoriais de Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e 
São Luís, dificultando as projeções pela transferência de habitantes entre estes 
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municípios, ou seja, pela mudança em relação ao censo de 2010, principal fonte de dados 
para o desenvolvimento do trabalho.  

2.4.2. Metodologia 

Dado o contexto demográfico complexo da RMGSL, incluindo as mudanças recentes na 
divisão territorial dos municípios da Ilha de Maranhão, é importante citar que o IMESC 
vem desenvolvendo um trabalho de projeção das populações dos municípios da RMGSL 
na elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI), desde o início de 
2018 (ano em curso).  

A metodologia empregada no trabalho do IMESC extrapola a simples projeção com base 
nas curvas estatísticas clássicas de crescimento populacional, considerando também os 
indicadores demográficos como as taxas de natalidade e mortalidade, os fluxos 
migratórios e a nova divisão territorial dos municípios da ilha. O trabalho citado está sendo 
submetido a diversas etapas de análises e correções até a validação final pelos técnicos 
do instituto e das prefeituras, sendo, portanto, a principal referência no que tange à 
projeção populacional dos municípios da RMGSL. 

Entretanto, uma vez que este PGIRS está em franco desenvolvimento e não há prazo 
suficiente para aguardar a conclusão do referido trabalho, foram realizadas projeções 
empregando os métodos clássicos de regressão (Linear, Exponencial, Logarítmica, de 
Potência e Parabólica), e da curva Geométrica projetada a partir das taxas de 
crescimento geométrico médio anual das populações dos censos demográficos do IBGE 
de 1991, 2000 e 2010.  

Como já citado, para seis municípios (Bacabeira, Cachoeira Grande, Morros, Raposa, 
Rosário e São José de Ribamar) considerou-se as populações projetadas pelo IBGE, para 
2017. Porém, como o IBGE disponibiliza apenas a projeção da população total, a divisão 
entre urbana e rural, a partir desta, foi feita a partir da projeção das taxas de urbanização 
e ruralização entre os anos de 2000 e 2010, para 2017. 

Para escolha da curva que melhor representa o crescimento populacional utilizou-se o 
coeficiente de correlação (r) que serve para medir o grau de correlação entre duas 
variáveis, no caso, entre a população e o tempo. Assim, para cada tipo de regressão 
gerada foi calculado o coeficiente de correlação (r) e para aquele que o resultado foi mais 
próximo de 1 (correlação positiva perfeita) a sua respectiva curva foi adotada para a 
projeção populacional do município.  No caso da curva Geométrica, esta abordagem da 
correlação não se fundamenta, sendo considerada a comparação gráfica e numérica às 
demais curvas, bem como aplicações das taxas de crescimento geométrico médio anual 
em um dado período. 

Em alguns casos, a definição da curva que representa o melhor ajuste não se deu pela 
análise estritamente estatística (“r” mais próximo de 1), mas também pela análise gráfica 
e numérica.  

O horizonte definido para a projeção populacional foi de 20 anos, em consonância com a 
PNRS, dessa forma, considerando a implementação do PGIRS em 2019, o último ano da 
projeção será 2038. Cabe ressaltar que as projeções realizadas neste Plano atendem a 
finalidade exclusiva de planejamento da gestão de resíduos. 
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Como no item 2.5 deste relatório, serão realizadas estimativas de geração de resíduos 
separados por áreas urbanas e rurais, optou-se por fazer as projeções das populações 
urbanas e rurais separadamente, bastando somar essas duas parcelas para obter a 
população total do município.  

Neste item será apresentada a síntese das projeções, sendo que o detalhamento das 
projeções para cada município, incluindo o gráfico da evolução da população serão 
apresentados no Anexo VIII. 

2.4.3. Quadro síntese das projeções 

O Quadro 2.2 apresenta a síntese das projeções populacionais dos municípios da Região 
Metropolitana da Grande São Luís, que contará com 2.402.319 habitantes em 2038. 
Visando otimizar a organização e estruturação do trabalho as projeções serão 
apresentadas por quadriênios, ou seja, serão mostradas apenas as populações nos 
seguintes anos: 2019, 2023, 2027, 2031, 2035 e 2038. Na sequência do quadro serão 
feitas as considerações sobre a projeção para os treze municípios da RMGSL. 
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Quadro 2.2 – Síntese da projeção populacional dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís.  

Município 
Tipo de  

População 

Ano Crescimento no 
período 2019-

2038 2019 2023 2027 2031 2035 2038 

Alcântara (Cenário 1) 

Urbana 7.141 7.497 7.872 8.265 8.677 9.000 

6,85% Rural  15.297 15.229 15.161 15.093 15.025 14.975 

Total 22.438 22.726 23.033 23.358 23.702 23.975 

Alcântara (Cenário 2) 

Urbana 9.078 10.605 12.389 14.473 16.907 18.997 

40,66% Rural  15.484 15.498 15.512 15.526 15.540 15.551 

Total 24.562 26.103 27.901 29.999 32.447 34.548 

Axixá 

Urbana 5.826 6.562 7.298 8.035 8.771 9.323 

19,07% Rural  6.488 6.227 5.977 5.736 5.506 5.339 

Total 12.314 12.789 13.275 13.771 14.277 14.662 

Bacabeira 

Urbana 12.533 14.099 15.834 17.754 19.880 21.621 

43,59% Rural  5.182 5.018 4.796 4.508 4.144 3.816 

Total 17.715 19.117 20.630 22.262 24.024 25.437 

Cachoeira Grande 

Urbana 4.408 4.727 5.046 5.364 5.683 5.922 

19,07% Rural  4.765 4.815 4.864 4.914 4.963 5.000 

Total 9.173 9.542 9.910 10.278 10.646 10.922 

Icatu 

Urbana 10.409 11.420 12.432 13.443 14.455 15.213 

16,12% Rural  17.155 17.078 17.002 16.926 16.850 16.794 

Total 27.564 28.498 29.434 30.369 31.305 32.007 

Morros 

Urbana 7.899 8.505 9.111 9.716 10.322 10.776 

26,47% Rural  12.108 12.617 13.126 13.635 14.144 14.526 

Total 20.007 21.122 22.237 23.351 24.466 25.302 

Paço do Lumiar 

Urbana 118.091 135.384 154.532 175.664 198.920 217.838 

84,47% Rural  39.364 45.128 51.511 58.555 66.307 72.613 

Total 157.455 180.512 206.042 234.219 265.226 290.450 

Presidente Juscelino 

Urbana 5.823 6.713 7.686 8.740 9.876 10.782 

31,83% Rural  6.953 6.755 6.562 6.375 6.193 6.060 

Total 12.776 13.468 14.248 15.115 16.069 16.842 
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Quadro 2.2 – Síntese da projeção populacional dos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís.  

Município 
Tipo de  

População 

Ano Crescimento no 
período 2019-

2038 2019 2023 2027 2031 2035 2038 

Raposa 

Urbana 20.572 22.304 23.981 25.605 27.181 28.333 

40,08% Rural  12.141 13.336 14.492 15.612 16.699 17.493 

Total 32.713 35.640 38.473 41.217 43.880 45.826 

 
Rosário 

Urbana 25.407 26.613 27.971 29.483 31.147 32.495 

30,57% Rural  18.571 19.910 21.248 22.586 23.925 24.928 

Total 43.978 46.523 49.219 52.069 55.072 57.423 

Santa Rita 

Urbana 18.363 20.044 21.726 23.407 25.089 26.350 

32,58% Rural  18.996 19.809 20.657 21.542 22.464 23.182 

Total 37.359 39.853 42.383 44.949 47.553 49.532 

São José de Ribamar 

Urbana 162.764 184.834 209.897 238.358 270.678 297.763 

82,94% Rural  54.255 61.611 69.966 79.453 90.226 99.254 

Total 217.018 246.445 279.862 317.810 360.904 397.017 

São Luís 

Urbana 1.062.183 1.115.858 1.172.245 1.231.482 1.293.712 1.342.440 

26,14% Rural  61.844 64.485 67.238 70.109 73.102 75.430 

Total 1.124.027 1.180.343 1.239.483 1.301.591 1.366.814 1.417.870 

População da RMGSL 

Urbana 1.455.697 1.558.392 1.668.848 1.778.579 1.915.801 2.018.365 

38,76% Rural  279.174 298.671 319.909 343.075 368.377 388.892 

Total 1.734.871 1.857.063 1.988.757 2.121.654 2.284.178 2.407.257 

Fonte: FLORAM (2018).  
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- Alcântara: 

Como já abordado, o município de Alcântara poderá ser considerado um dos vetores de 
crescimento na RMGSL. Portanto, optou-se por fazer duas projeções populacionais: uma 
com crescimento moderado seguindo a tendência dos últimos anos e atual, e outra com o 
aumento significativo da população, que poderá ocorrer caso se concretizem as 
negociações entre o Governo Federal e o norte americano para a operação do Centro de 
Lançamento de Alcântara (CLA) pelos Estados Unidos, que demandará uma série de 
serviços complementares ou de apoio à operação plena do CLA, inexistentes atualmente. 
Essa projeção também considera um incremento no turismo municipal, que existe mais 
ainda não se firmou dentre os principais destinos maranhenses e tem um potencial de 
atrair turistas brasileiros e de outros países, pelo cunho histórico. Esses dois fatores 
refletem no acréscimo populacional a partir da migração de habitantes de outros 
municípios da RMGSL e de outros estados brasileiros e países pela necessidade de mão 
de obra especializada, assim como ocorreu no desenvolvimento das atividades da Vale, 
em São Luís.  

Esta divisão dos cenários também se justifica pela dicotomia entre o desenvolvimento 
atual marcado pela continuidade das atividades seculares de agricultura e pesca de 
subsistência e a possibilidade do crescimento pela possibilidade de modernização com 
operação do Centro de Lançamento de Alcântara pelo governo norte americano a partir 
de acordo de salvaguarda com o governo brasileiro.  

No Cenário 1, espera-se crescimento moderado da população de Alcântara 
acompanhando a tendência recente, com aumento da população urbana e redução ligeira 
da população rural a partir das taxas geométricas de 1,226% e -0,112% a.a., 
respectivamente, observadas no período entre 2000 e 2010. Assim, em 2038, a 
população total do município seria de 23.975 habitantes, com 9.000 residentes na zona 
urbana e 14.975 na zona rural.  

Já o Cenário 2 apresenta a projeção da população de Alcântara considerando as taxas 
geométricas do período entre 1991 e 2000, quando o crescimento foi maior que o recente. 
Portanto, empregou-se taxas de 3,963% e 0,023% a.a, respectivamente, para a 
população urbana e rural. Neste cenário, a população total do município seria de 34.548 
habitantes em 2038, com 18.997 residentes na zona urbana e 15.551 na zona rural.  

Em termos de crescimento percentual, o Cenário 1 prevê o crescimento da população de 
Alcântara de 6,85% entre 2019 e 2038, enquanto no Cenário 2 espera-se aumento 
significativo no mesmo período, de 40,66%.  

Os dois cenários foram apresentados no Quadro 2.2, entretanto, para evitar a duplicação 
da soma da população de Alcântara, considerou-se apenas o Cenário 1 para o cálculo da 
população desse município que somada às dos outros 12 municípios fornece a projeção 
da população da RMGSL no horizonte do PGIRS. Vale ressaltar que no estudo de 
viabilidade será considerado a alternativa mais conservadora, ou seja, o Cenário 1, já que 
se baseia no crescimento populacional que ocorrerá independente de especulações.  
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- Axixá: 

Em Axixá espera-se crescimento moderado da população acompanhando a tendência 
das últimas décadas, já que o município não conta com fatores influentes no crescimento 
significativo. Espera-se aumento da população urbana (projeção linear) e redução ligeira 
da população rural (projeção exponencial), assim, em 2038, a população total do 
município seria de 14.662 habitantes, com 9.323 residentes na zona urbana e 5.339 na 
zona rural.  

Deve-se analisar com cautela o crescimento de 19,07% entre 2019 e 2038, que pode 
induzir a avaliação equivocada de crescimento significativo. Esse valor percentual foi 
obtido porque a população absoluta do município é pequena, logo um incremento de 
2.348 habitantes em vinte anos aparenta um crescimento razoável que, de fato, é 
moderado. 

- Bacabeira: 

A metodologia empregada na projeção da população de Bacabeira divergiu da 
apresentada no item 2.4.2 pela impossibilidade de se projetar taxas e populações urbanas 
e rurais, pois os dados de 2010 já não refletem a realidade demográfica do município. 
Portanto, neste caso, foi feita a projeção da população total considerando os dados do 
IBGE (censo 2000, 2010 e projeção 2017) e, a partir desta, extraiu-se a população urbana 
e rural pela adoção de taxas de urbanização e ruralização inicialmente, em 2017, de 70% 
e 30%, respectivamente.  

Ressalta-se que a definição arbitraria da taxa de urbanização de 70 % em 2017 se aplica 
a finalidade exclusiva do planejamento da gestão de resíduos em Bacabeira, já que a taxa 
de ruralização de 77,7% em 2010 não reflete a realidade atual do município. Segundo 
informações coletadas com os gestores no diagnóstico (Produto 4, Volume I), a coleta de 
resíduos sólidos tem alcance de 100% no município, o que evidencia uma alta 
urbanização, o que justifica o parâmetro arbitrado. 

A posição estratégica de Bacabeira dentro da RMGSL, interligando o continente à Ilha de 
Maranhão, influenciou no crescimento populacional nos últimos anos, com o surgimento e 
expansão de várias localidades situadas às margens da BR 135. Além dessa rodovia, 
atravessam o município as ferrovias Carajás e São Luís-Teresina, que permitem o acesso 
ao Complexo Portuário de São Luís. Por Bacabeira, também passam as grandes redes 
transmissoras de energia que abastecem a cidade de São Luís e o seu Distrito Industrial 
(DISAL), assim como a adutora do Sistema Italuís, operada pela CAEMA, que abastece 
60% da população na capital. 

Dessa forma, Bacabeira se destaca entre os municípios do continente devendo continuar 
a crescer significativamente, podendo inclusive ser considerado um dos vetores de 
crescimento da RMGSL, caso alguns empreendimentos se efetivem no território do 
município. Como a projeção adotada para o município alcançou crescimento percentual 
de 43,59%, não foi preciso desenvolver um cenário alternativo, já que esta já contempla o 
crescimento esperado. 

Espera-se crescimento significativo da população, mais intenso na zona urbana que na 
rural, alcançado a partir da projeção pela adoção da taxa geográfica de 1,922% obtida 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Caraj%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferrovia_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs-Teresina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Itapecuru


 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.      35 

entre o período de 2010 e 2017 para a população total do município. Assim, em 2038, a 
população total do município seria de 25.437 habitantes, com 21.621 residentes na zona 
urbana e 3.816 na zona rural. 

- Cachoeira Grande: 

Em Cachoeira Grande espera-se crescimento moderado da população urbana e rural 
acompanhando a tendência das últimas décadas, já que o município não conta com 
fatores influentes no crescimento significativo. As projeções urbana e rural apresentaram 
melhor ajuste na tendência linear, assim, e, 2038, a população total do município seria de 
10.922 habitantes, com 5.922 residentes na zona urbana e 5.000 na zona rural. 

Deve-se analisar com cautela o crescimento de 19,07% entre 2019 e 2038, coincidente 
com o de Axixá, que pode induzir a avaliação equivocada de crescimento significativo. 
Esse valor percentual foi obtido porque a população absoluta do município é pequena, 
logo um incremento de 1.749 habitantes em vinte anos aparenta um crescimento razoável 
que, de fato, é moderado. 

- Icatu: 

Em Icatu espera-se crescimento moderado da população acompanhando a tendência das 
últimas décadas, já que o município não conta com fatores influentes no crescimento 
significativo. Percebe-se o aumento da população urbana (tendência linear) e redução 
ligeira da população rural (tendência geométrica). Assim, em 2038, a população total do 
município seria de 32.007 habitantes, com 15.213 residentes na zona urbana e 16.794 na 
zona rural. Observa-se ainda o crescimento percentual da população de Icatu de 16,12% 
entre 2019 e 2038. 

- Morros: 

Em Morros espera-se crescimento moderado da população, um pouco mais intenso na 
zona urbana que na rural, ambos com melhor ajuste na regressão linear.  Assim, em 
2038, a população total do município seria de 25.302 habitantes com 10.776 residentes 
na zona urbana e 14.526 na zona rural.  

O turismo que ocorre nos finais de semana poderá influenciar um pouco na dinâmica 
demográfica futura do município de Morros, que terá crescimento de 26,47% entre 2019 e 
2038. 

- Paço do Lumiar: 

A metodologia empregada na projeção da população de Paço do Lumiar divergiu da 
apresentada no item 2.4.2 pela impossibilidade de se projetar taxas e populações urbanas 
e rurais já que os dados de 2000 e 2010 resultariam em taxas elevadas, dissonantes da 
realidade. Portanto, neste caso, foi feita a projeção da população total considerando os 
dados do IBGE (censo 2000, 2010 e projeção 2017) e, a partir desta, extraiu-se a 
população urbana e rural pela adoção de taxas de urbanização e ruralização inicialmente, 
em 2017, respectivamente de 75% e 25%, coerente com as taxas do censo de 2010. A 
curva com melhor ajuste para a projeção da população total do município foi de potência. 

Em Paço do Lumiar espera-se crescimento expressivo da população acompanhando a 
tendência das últimas décadas, com aumento das populações urbana e rural. Assim, em 
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2038, a população total do município seria de 290.450 habitantes com 217.838 residentes 
na zona urbana e 72.613 na zona rural. Em termos percentuais, Paço do Lumiar 
apresenta o maior crescimento entre os municípios da RMGSL, com 84,47% entre 2019 e 
2038. 

Cabe citar ainda que, apesar da limitação territorial da Ilha de Maranhão, o município de 
Paço do Lumiar ainda conta com uma parcela significativa do território desocupada, que 
somada a possibilidade de expansão vertical, possibilitarão a ocupação dos espaços a 
medida que a população crescerá. 

- Presidente Juscelino: 

Em Presidente Juscelino espera-se crescimento moderado da população acompanhando 
a tendência das últimas décadas, já que o município não conta com fatores influentes no 
crescimento significativo. Nota-se o aumento da população urbana (tendência parabólica) 
e redução ligeira da população rural (tendência geométrica), assim, em 2038, a população 
total do município seria de 16.842 habitantes, com 10.782 residentes na zona urbana e 
6.060 na zona rural. 

Deve-se analisar com cautela o crescimento de 31,83% entre 2019 e 2038, que pode 
induzir a avaliação equivocada de crescimento significativo. Esse valor percentual foi 
obtido porque a população absoluta do município é pequena, logo um incremento de 
4.066 habitantes em vinte anos aparenta um crescimento razoável que, de fato, é 
moderado. 

- Raposa: 

No município de Raposa, espera-se crescimento significativo da população 
acompanhando a tendência das últimas décadas. Nota-se o aumento da população 
urbana mais intenso que da rural, ambas com tendência logarítmica, assim, em 2038, a 
população total do município seria de 45.826 habitantes com 28.333 residentes na zona 
urbana e 17.493 na zona rural. 

Em termos percentuais, o valor de 40,08% entre 2019 e 2038 está próximo da metade do 
crescimento de Paço do Lumiar (84,47%) e de São José de Ribamar (82,94%), que será 
visto adiante, demonstrando um crescimento menos intenso que dos municípios citados, 
porém, maior que o da maioria dos municípios do continente. 

Raposa também sofre influência do processo de conurbação dos municípios da Ilha de 
Maranhão, especialmente pela expansão territorial de São Luís no sentido nordeste. A 
extensão rodoviária da Avenida dos Holandeses seguida pela MA-203 possibilita a 
interligação entre os municípios da ilha, servindo como referência para o desenvolvimento 
e ampliação de diversos bairros e condomínios e da sede municipal, que contam ainda 
com espaços desocupados que poderão ser adensados a partir do crescimento de 
Raposa. 

Cabe ressaltar ainda que a porção norte do território de Raposa apresenta condições 
desfavoráveis para a ocupação humana, com a presença de mangues, praias, dunas, 
corpos hídricos e áreas inundáveis, limitando as possibilidades de crescimento neste 
sentido, restando uma possível expansão da ocupação no sentido noroeste.  

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.      37 

- Rosário: 

Em Rosário espera-se crescimento da população, um pouco mais intenso na zona urbana 
(tendência parabólica) que na rural (tendência linear). Assim, em 2038, a população total 
do município seria de 57.423 habitantes com 32.495 residentes na zona urbana e 24.928 
na zona rural. 

As curvas adotadas consideraram um crescimento maior que a tendência com base nos 
dados oficiais do IBGE para os últimos anos, visando caracterizar a possibilidade de 
aumento da população a partir do desenvolvimento local a depender da instalação de 
empreendimentos no município. Por outro lado, optou-se por não afastar muito da 
tendência de crescimento a partir das taxas geométricas anuais. Assim, em termos 
percentuais o crescimento de 30,57% entre 2019 e 2038 é significativo, porém ainda 
menor que o de Bacabeira (43,59%) que já vem crescendo mais que Rosário nos últimos 
anos. 

- Santa Rita: 

Em Santa Rita espera-se crescimento da população um pouco mais acelerado na zona 
urbana (tendência linear) que na rural (tendência exponencial). Assim, em 2038, a 
população total do município seria de 49.532 habitantes, com 26.350 residentes na zona 
urbana e 23.182 na zona rural. 

O crescimento no período compreendido entre 2018 e 2038 foi de 32,58%, significativo. 
Cabe ressaltar que Santa Rita possui uma dinâmica de crescimento semelhante a 
Bacabeira, apesar de um pouco menor, devido ao desenvolvimento do município as 
margens da BR-135.  

- São José de Ribamar: 

A metodologia empregada na projeção da população de São José de Ribamar Bacabeira 
divergiu da apresentada no item 2.4.2 pela impossibilidade de se projetar taxas e 
populações urbanas e rurais já que os dados de 2010 já não refletem a realidade 
demográfica do município. Portanto, neste caso, foi feita a projeção da população total 
considerando os dados do IBGE (censo 2000, 2010 e projeção 2017) e, a partir desta, 
extraiu-se a população urbana e rural pela adoção de taxas de urbanização e ruralização 
inicialmente, em 2017, respectivamente de 75% e 25%, considerando características 
similares ao município de Paço do Lumiar, consequentemente uma dinâmica e 
distribuição demográfica parecida.  

Em São José de Ribamar espera-se o crescimento expressivo da população 
acompanhando a tendência das últimas décadas, com aumento das populações urbana e 
rural. Assim, em 2038, a população total do município seria de 397.017 habitantes com 
297. 376 residentes na zona urbana e 99.254 na zona rural. Em termos percentuais, São 
José de Ribamar apresenta o segundo maior crescimento entre os municípios da RMGSL, 
com 82,94% entre 2019 e 2038. 

Cabe citar ainda que, apesar da limitação territorial da Ilha de Maranhão, o município de 
São José de Ribamar ainda conta com uma parcela significativa do território desocupada, 
que somada a possibilidade de expansão vertical, possibilitarão a ocupação dos espaços 
à medida que a população cresça. 
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- São Luís: 

Em São Luís espera-se o crescimento moderado da população, menos intenso que nas 
últimas décadas, predominando na zona urbana (tendência exponencial) que na rural 
(tendência geométrica), que também cresce. Assim, em 2038, a população total do 
município seria de 1.417.870 habitantes, com 1.342.440 residentes na zona urbana e 
75.430 na zona rural. 

Em termos percentuais, o crescimento do município seria de 26,14% entre 2018 e 2039, 
significativamente menor que o alcançado em Paço do Lumiar (84,47%), São José de 
Ribamar (82,94%) e Raposa (40,08%). Na verdade, a cidade de São Luís experimentou o 
ápice do crescimento populacional nas décadas de 1980 e 90, sendo que, desde 2000 as 
taxas de crescimento vêm reduzindo anualmente, apesar da tendência de crescimento em 
termos absolutos. Uma análise comparativa mostra que os municípios de Paço do Lumiar 
e São José de Ribamar irão experimentar crescimento similar ao que São Luís 
experimentou na década de 1990, com tendência posterior de redução, inclusive pela 
limitação territorial da Ilha de Maranhão. 

Neste sentido, cabe citar ainda que São Luís conta com maior ocupação do território 
quando comparado a Paço do Lumiar e São José de Ribamar, com a expansão no 
sentido desses municípios, caracterizando a conturbação dos municípios da Ilha e 
gerando conflitos territoriais. Ainda assim, há uma possibilidade de expansão no sentido 
sul do território além da ocupação de algumas áreas com baixa densidade demográfica 
e/ou com possibilidade de verticalização. 

2.5. Evolução da geração de resíduos sólidos 

Um dos aspectos fundamentais deste Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PGIRS) é a proposição de Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) para serem 
construídas nos municípios, ao longo dos vinte anos de implementação do Plano. O pré-
dimensionamento das UGR depende da geração de resíduos sólidos que, por sua vez, 
varia em função da projeção populacional de cada município da RMGSL. 

As UGR previstas neste PGIRS visam o gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 
(RSU) e Resíduos da Construção Civil (RCC), que são os resíduos gerados em maiores 
quantidades e que, normalmente, integram os serviços de limpeza pública. O manejo 
destes resíduos envolve certa complexidade logística, tanto pela extensão dos territórios 
municipais quanto pela interferência direta na dinâmica das cidades, influenciando no 
trânsito e gerando ruídos, dentre outros aspectos. Portanto, a evolução da geração de 
resíduos elaborada nesse item se restringirá a essas duas tipologias de resíduos sólidos. 

As estimativas de geração de resíduos classificados nas demais tipologias não foram 
elaboradas pois, no âmbito de um PGIRS implementado pelo poder público, não é 
necessária a previsão de unidades e sistemas de tratamento de resíduos como 
incinerador, autoclave, co-processamento, unidades de plasma, pirólise, blendagem e 
outras tecnologias afins para gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e 
Resíduos Sólidos Industriais (RSI), que normalmente são implantados por empresas do 
setor privado. Cabe citar ainda que a RMGSL já é dotada de equipamentos para o 
tratamento e a disposição final de RSS e RSI, necessitando apenas da criação de uma 
estrutura adequada de fiscalização para que os geradores de resíduos promovam o 
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gerenciamento cumprindo a legislação específica, destinando os resíduos para os 
sistemas existentes. 

2.5.1. Definição das taxas de geração per capita 

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)  

A estimativa da geração de RSU é importante pois possibilita no âmbito deste PGIRS, o 
pré-dimensionamento das seguintes UGR: Aterros Sanitários (AS), Aterros Sanitários de 
Pequeno Porte (ASPP), Unidades de Compostagem (UC) e Unidades de Triagem (UT). 

Conforme abordado no Diagnóstico (Produto 4, Volume I), para a estimativa de geração 
de RSU, normalmente são empregadas taxas de geração per capita associadas às faixas 
de tamanho de população dos municípios, cujos valores são extraídos de publicações 
oficiais do Governo Federal ou da literatura especializada em resíduos sólidos. Entretanto, 
não se optou pela utilização das taxas encontradas na bibliografia, uma vez que existe um 
debate no meio técnico considerando que a adoção destas pode implicar em erros 
significativos nas estimativas de geração de resíduos, especialmente nos municípios de 
pequeno porte, com predominância de população rural, onde as taxas reais são inferiores 
às presentes na bibliografia nacional. 

Nos municípios pequenos e com características rurais o comércio é menos desenvolvido 
e, consequentemente, o consumo de produtos e a geração de resíduos é menor que nos 
municípios de maior porte e complexidade de comércios e serviços. Além disso, é comum 
um maior aproveitamento dos resíduos orgânicos nas áreas rurais, resultando em menor 
geração de resíduos disponíveis para o sistema de coleta, quando existente. 

Considerando que a RMGSL é composta por maioria de municípios com população 
inferior a 50.000 habitantes e predominantemente rurais e que o contexto econômico atual 
(de crise no país e no estado) refletem diretamente na redução da geração de resíduos 
sólidos, não foram empregados os valores de literatura. Portanto, para a estimativa de 
geração de RSU, foram usadas as taxas de geração per capita calculadas no Diagnóstico 
(Produto 4, Volume I) para os municípios da RMGSL, apresentadas no Quadro 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.      40 

Quadro 2.3 – Taxas de geração per capita de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) nos 
municípios da RMGSL. 

Município 
Taxa média de 

geração per capita 
de RSU (kg/hab./dia) 

Alcântara 0,52 

Axixá 0,53 

Bacabeira 0,55 

Cachoeira Grande 0,48 

Icatu 0,41 

Morros 0,60 

Paço do lumiar 0,77 

Presidente Juscelino 0,47 

Raposa 0,62 

Rosário 0,52 

Santa Rita 0,50 

São José de Ribamar 0,81 

São Luís 1,0 

Fonte: FLORAM (2018). 

Cabe ressaltar que a única taxa de geração per capita calculada no Diagnóstico (Produto 
4, Volume I) que não foi empregada é a de São Luís, já que no Produto 4 calculou-se uma 
taxa de 0,85 kg/hab./dia e, neste relatório foi assumida a taxa de 1,0 kg/hab./dia, devido à 
deficiência de coleta na capital, corroborada pelos quase 500 pontos de disposição 
inadequada de resíduos existentes no município. Cabe ressaltar que os dados do Comitê 
Gestor de Limpeza Urbana (CGLU) apontam para a geração de 1,0 kg per capita em São 
Luís. 

Assim, a geração de RSU foi estimada a partir da seguinte fórmula: 

𝐺𝑅𝑆𝑈 =
 𝑃𝑈  𝑥 𝑇𝐺𝑃𝐶𝑟𝑠𝑢  

1000
 

Onde: 

GRSU = Geração diária de Resíduos Sólidos Urbanos (t/dia); 

PU = População Urbana (nº de habitantes);  

TGPCrsu = Taxa de Geração Per Capita de RSU (kg/hab./dia); 

1.000 (mil) = Fator aplicado para a transformação de quilo (kg) para tonelada (t).  

 Resíduos Sólidos Rurais  

Para estimar a geração de resíduos nos domicílios em áreas rurais, considerou-se as 
seguintes taxas de geração per capita apresentadas no Quadro 2.4, também empregadas 
no Diagnóstico (Produto 4, Volume I). 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.      41 

Quadro 2.4 - Taxa de geração per capita de resíduos 
sólidos domiciliares em áreas rurais por faixas de 
população. 

Tamanho da população 
rural 

(habitantes) 

Taxa de geração per capita de 
resíduos sólidos domiciliares 

rurais (kg/hab./dia) 

Menor que 5 mil 0,33 

Entre 5 e 10 mil 0,37 

Acima de 10.000 0,41 

Fonte: FLORAM (2016).  Modificado de PNSB (2000) apud SEMARH 
(2010). 

 

Assim, a geração de RS rural foi estimada a partir da seguinte fórmula: 

𝐺𝑅𝑆𝑟 =
𝑃𝑅  𝑥 𝑇𝐺𝑃𝐶𝑟𝑠𝑟  

1000
 

Onde: 

GRSr = Geração diária de Resíduos Sólidos Domiciliares Rurais (t/dia); 

PR = População Rural (nº de habitantes);  

TGPCrsr = Taxa de Geração Per Capita de RS Rurais (kg/hab./dia); 

1.000 (mil) = Fator aplicado para a transformação de quilo (kg) para tonelada (t).  

Estas taxas de geração per capita de resíduos sólidos serão multiplicadas pelas 
populações projetadas anualmente (detalhadas no item 2.4 do presente relatório) para 
cada município, com a finalidade de se calcular a evolução da geração de RS em cada 
município da RMGSL no horizonte de vinte anos do PGIRS. 

 Resíduos da Construção Civil (RCC) 

A estimativa da geração de RCC possibilita o pré-dimensionamento das seguintes UGR 
para o transbordo e disposição dos resíduos: Área de Transbordo e Triagem (ATT), 
Aterros de Resíduos da Construção Civil de Pequeno Porte (ARCC-PP) e Aterros de 
Resíduos da Construção Civil (ARCC). 

Assim como ocorre para os Resíduos Sólidos Urbanos, a geração de RCC varia em 
função da população e do grau de desenvolvimento econômico do município. Portanto, 
para estimar a geração de resíduos da construção civil é importante conhecer a taxa de 
geração per capita de RCC, como é feito para os RSU.  

De uma maneira geral, a geração de resíduos da construção civil varia de 41% a 70% da 
geração de RSU, progredindo em função da população do município. Em casos 
excepcionais, como ocorre em Brasília, a geração de RCC supera a de RSU (PINTO apud 
COSTA, 2012). 

A fim de estimar a geração de RCC de acordo com a população dos municípios da 
RMGSL foi feita a multiplicação das taxas de geração per capita de RSU pelos 
percentuais de 40% para os municípios do continente e para Raposa. Assumiu-se o 
percentual de 45% da relação entre geração de RCC e RSU para os municípios de Paço 
do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís. O Quadro 2.5 apresenta a taxa média de 
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geração per capita de RCC estimada no Diagnóstico (Produto 4, Volume I) e utilizada 
neste relatório para a estimativa de geração de RCC. 

Quadro 2.5 – Taxa média de geração per capita de resíduos da construção civil nos municípios da RMGSL 

Município 
Taxa média de 

geração per capita 
de RSU (kg/hab./dia) 

Taxa média de 
geração per capita 

de RCC (kg/hab./dia) 

Alcântara 0,52 0,21 

Axixá 0,53 0,21 

Bacabeira 0,55 0,22 

Cachoeira Grande 0,48 0,19 

Icatu 0,41 0,16 

Morros 0,60 0,24 

Paço do Lumiar 0,77 0,35 

Presidente Juscelino 0,47 0,19 

Raposa 0,62 0,25 

Rosário 0,52 0,21 

Santa Rita 0,50 0,20 

São José de Ribamar 0,81 0,36 

São Luís 1,00 0,45 

            Fonte: FLORAM (2018). 

Normalmente as taxas de geração per capita de RCC são aplicados apenas à população 
urbana municipal, assumindo que a maior geração está na área urbana. Entretanto, 
devido à predominância de populações no meio rural em muitos dos municípios da 
RMGSL e à existência de áreas classificadas oficialmente como rurais pelo IBGE, mas 
que apresentam algumas das seguintes caraterísticas de urbanização: pavimentação de 
ruas, iluminação pública, abastecimento de água e comércio em desenvolvimento, optou-
se por considerar uma parcela da população rural. Dessa forma, a geração de RCC foi 
estimada a partir da seguinte fórmula, considerando a população urbana dos municípios 
acrescida de 50% da população rural: 

𝐺𝑅𝐶𝐶 =
𝑃𝑈𝑅 𝑥 𝑇𝐺𝑃𝐶𝑟𝑐𝑐  

1000
 

Onde: 

GRCC = Geração diária de Resíduos da Construção Civil (t/dia); 

PUR = População Urbana + 50% da População Rural (nº de habitantes).  

TGPCrcc = Taxa de Geração Per Capita de RCC (kg/hab./dia) 

1.000 (mil) = Fator aplicado para a transformação de quilo (kg) para tonelada (t).  

Também é importante mencionar que existe uma flutuação da geração de RCC em 
função do grau de desenvolvimento econômico do segmento da construção civil. Por 
exemplo, os processos de urbanização das cidades de São Luís, Paço do Lumiar e São 
José de Ribamar, que se desencadearam nas últimas três décadas, vêm desacelerando 
nos últimos cinco anos, uma vez que o mercado da construção civil tem reduzido suas 
atividades em relação aos anos anteriores. Consequentemente, a geração de RCC tem 
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diminuído anualmente, podendo os valores adotados para os municípios da Ilha de 
Maranhão, estarem um pouco acima da geração real. 

Ainda assim, a geração mais elevada de RCC nos municípios da Ilha de Maranhão 
justifica a implantação de Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) de maior porte 
como Área de Transbordo e Triagem (ATT) e Aterros de Resíduos da Construção Civil 
(ARCC). 

 Prognóstico sobre as taxas de geração adotadas 

Além das abordagens prévias sobre a definição dos parâmetros e critérios para a adoção 
das taxas de geração de resíduos sólidos urbanos, rurais e da construção civil, outras 
considerações devem ser tecidas, especialmente por se tratar de um produto de 
prognóstico do PGIRS. 

O país e o estado do Maranhão se encontram numa crise econômica que reflete 
diretamente na redução do consumo e, consequentemente, da geração de resíduos 
sólidos. Portanto, as taxas de geração per capita adotadas refletem a realidade atual da 
RMGSL, com uma tendência de aumento da geração de resíduos a partir da retomada da 
economia brasileira e saída da crise, principalmente nos municípios da Ilha, como Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar que estão em franco crescimento populacional, além 
de São Luís, que dispõe de maior estrutura de comércios e serviços, para atender sua 
própria demanda e dos demais municípios da RMGSL. Cabe ressaltar que a taxa de 
geração de 1,0 kg/hab.dia de RSU para São Luís é baixa para uma cidade com o porte e 
a complexidade de comércios e serviços que caracteriza a capital do estado. 

Por outro lado, o contexto econômico maranhense, independente da crise, já é um fator 
que influencia na baixa geração de resíduos no estado e na RMGSL. A simples 
comparação das taxas de geração per capita de RSU apresentadas no item 2.5.1 com as 
presentes na bibliografia nacional (Quadro 2.6) e com os resultados de estudos e planos 
de resíduos elaborados recentemente em outros estados brasileiros possibilitam verificar 
essa situação.  

Por exemplo, ao considerar os dados do PNSB de 2000, mostrados no Quadro 2.6, nota-
se que um município brasileiro com população inferior a 15.000 habitantes apresenta uma 
taxa média de 0,57 kg/hab.dia, maior que as taxas de Alcântara, Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita. Considerando que 
18 anos atrás o consumo no país era menor que o atual, percebe-se o quão baixa é a 
geração de resíduos nesses municípios da RMGSL. 
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Quadro 2.6 – Taxa de geração per capita de resíduos em municípios brasileiros por faixas de população. 

Faixa de população 
(habitantes) 

Taxa média per capita 
de geração de RSU 

(kg/hab./dia)  

Menor que 15 mil 0,57 

Entre 15 e 50 mil 0,65 

Entre 50 e 100 mil 0,69 

Entre 100 e 200 mil 0,79 

Entre 200 e 500 mil 0,9 

Entre 500 e 1.000 mil 1,12 

Maior 1.000 mil 1,39 

     Fonte: PNSB (2000). 

Além disso, diferentemente de outras regiões metropolitanas de capitais estaduais, a 
RMGSL possui uma maior heterogeneidade no porte e características socioeconômicas 
dos municípios, com maiores taxas de geração per capita nos quatro da Ilha de Maranhão 
e menores nos nove do continente. Esta diferença entre a realidade dos municípios 
continentais e da ilha existirá ao longo do Plano, ainda que reduza a partir da 
implementação de políticas públicas e outros instrumentos de planejamento, como o 
PDDI, e pela própria atuação da Agência Executiva Metropolitana. Logo, essa tendência 
da manutenção de maiores taxas de geração de resíduos nos municípios da ilha em 
relação aos do continente, se manterá ao longo dos vinte anos do Plano. 

No âmbito de um plano de resíduos devem ser previstos programas, projetos e ações 
para a redução de geração e o aproveitamento de resíduos na fonte ou local de origem, 
que influem diretamente na geração e coleta de resíduos, interferindo no custo do sistema 
de gestão. Dessa forma, na Etapa 4 serão definidas metas de redução da geração de 
resíduos aplicadas à realidade dos municípios da RMGSL associadas às diretrizes de 
educação ambiental. Ou seja, devem ser criados mecanismos para a redução das taxas 
de geração per capita de resíduos. 

Em suma, por um lado a RMGSL baseia seu crescimento econômico na expansão da 
produção e consumo seguindo a lógica capitalista nacional, que resulta na tendência de 
aumento da geração de resíduos sólidos. Por outro lado, o Plano deve prever 
instrumentos para reduzir a geração de resíduos ao longo do horizonte de vinte anos. 
Como estes fatores se contrapõem, há uma possibilidade da manutenção das taxas de 
geração atuais que, por serem baixas, são vantajosas do ponto de vista da gestão de 
resíduos.   

Além disso, apesar do Plano prever metas de redução da geração e reaproveitamento 
dos resíduos na fonte geradora ou no local de origem, para fins de pré-dimensionamento 
das UGR, não se recomenda o uso de taxas de geração per capita decrescentes ao longo 
dos anos, que podem resultar em subdimensionamento das unidades de triagem, 
compostagem e, especialmente os aterros sanitários, que são projetados com o conceito 
de vida útil, desconsiderando o reaproveitamento dos materiais recicláveis (aterros de 
rejeitos).  
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2.5.2. Estimativa de geração de resíduos sólidos 

 Alcântara 

O Quadro 2.7 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Alcântara, 
considerando apenas o Cenário 1. Para 2038, a estimativa de geração de RSU é de 4.68 
t/dia e dos resíduos domiciliares em áreas rurais é de 6,14 t/dia, totalizando 10,82 t/dia. Já 
a estimativa de geração de RCC no horizonte do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 
3,43 t/dia. 

Quadro 2.7 – Estimativa de geração de resíduos em Alcântara. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 7.141 3,71 15.297 6,27 9,99 3,08 

2023 7.497 3,90 15.229 6,24 10,14 3,14 

2027 7.872 4,09 15.161 6,22 10,31 3,21 

2031 8.265 4,30 15.093 6,19 10,49 3,29 

2035 8.677 4,51 15.025 6,16 10,67 3,37 

2038 9.000 4,68 14.975 6,14 10,82 3,43 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Axixá 

O Quadro 2.8 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Axixá. Para 2038, a 
estimativa de geração de RSU em Axixá é de 4,94 t/dia e dos resíduos domiciliares em 
áreas rurais é de 1,98 t/dia, totalizando 6,92 t/dia. Já a estimativa de geração de RCC no 
horizonte do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 2,54 t/dia. 

Quadro 2.8 – Estimativa de geração de resíduos em Axixá. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 5.826 3,09 6.488 2,40 5,49 1,92 

2023 6.562 3,48 6.227 2,30 5,78 2,05 

2027 7.298 3,87 5.977 2,21 6,08 2,18 

2031 8.035 4,26 5.736 2,12 6,38 2,31 

2035 8.771 4,65 5.506 2,04 6,69 2,44 

2038 9.323 4,94 5.339 1,98 6,92 2,54 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Bacabeira 

O Quadro 2.9 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Bacabeira. Para 2038, 
a estimativa de geração de RSU é de 11,89 t/dia e dos resíduos domiciliares em áreas 
rurais é de 1,26 t/dia, totalizando 13,15 t/dia. Já a estimativa de geração de RCC no 
horizonte do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 5,18 t/dia. 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.      46 

Quadro 2.9 – Estimativa de Geração de resíduos em Bacabeira. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 12.533 6,89 5.182 1,92 8,81 3,33 

2023 14.099 7,75 5.018 1,86 9,61 3,65 

2027 15.834 8,71 4.796 1,58 10,29 4,01 

2031 17.754 9,76 4.508 1,49 11,25 4,40 

2035 19.880 10,93 4.144 1,37 12,30 4,83 

2038 21.621 11,89 3.816 1,26 13,15 5,18 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Cachoeira Grande  

O Quadro 2.10 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Cachoeira Grande. 
Para 2038, a estimativa de geração de RSU é de 2,84 t/dia e dos resíduos domiciliares 
em áreas rurais é de 1,85 t/dia, totalizando 4,69 t/dia. Já a estimativa de geração de RCC 
no horizonte do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 1,62 t/dia. 

Quadro 2.10 – Estimativa de geração de resíduos em Cachoeira Grande. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 4.408 2,12 4.765 1,57 3,69 1,30 

2023 4.727 2,27 4.815 1,59 3,86 1,37 

2027 5.046 2,42 4.864 1,61 4,03 1,44 

2031 5.364 2,57 4.914 1,62 4,20 1,50 

2035 5.683 2,73 4.963 1,64 4,37 1,57 

2038 5.922 2,84 5.000 1,85 4,69 1,62 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Icatu 

O Quadro 2.11 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Icatu. Para 2038, a 
estimativa de geração de RSU é de 6,24 t/dia e dos resíduos domiciliares em áreas rurais 
é de 6,89 t/dia, totalizando 13,12 t/dia. Já a estimativa de geração de RCC no horizonte 
do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 3,87 t/dia. 

Quadro 2.11 – Estimativa de geração de resíduos em Icatu. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 10.409 4,27 17.155 7,03 11,30 3,11 

2023 11.420 4,68 17.078 7,00 11,68 3,27 

2027 12.432 5,10 17.002 6,97 12,07 3,43 

2031 13.443 5,51 16.926 6,94 12,45 3,59 

2035 14.455 5,93 16.850 6,91 12,84 3,75 

2038 15.213 6,24 16.794 6,89 13,12 3,87 

Fonte: FLORAM (2018). 
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 Morros 

O Quadro 2.12 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Morros. Para 2038, a 
estimativa de geração de RSU é de 6,47 t/dia e dos resíduos domiciliares em áreas rurais 
é de 5,96 t/dia, totalizando 12,42 t/dia. Já a estimativa de geração de RCC no horizonte 
do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 4,33 t/dia. 

Quadro 2.12 – Estimativa de geração de resíduos em Morros. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 7.899 4,74 12.108 4,96 9,70 3,35 

2023 8.505 5,10 12.617 5,17 10,28 3,56 

2027 9.111 5,47 13.126 5,38 10,85 3,76 

2031 9.716 5,83 13.635 5,59 11,42 3,97 

2035 10.322 6,19 14.144 5,80 11,99 4,17 

2038 10.776 6,47 14.526 5,96 12,42 4,33 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Paço do Lumiar 

O Quadro 2.13 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Paço do Lumiar. Para 
2038, a estimativa de geração de RSU é de 167,73 t/dia e dos resíduos domiciliares em 
áreas rurais é de 29,77 t/dia, totalizando 197,51 t/dia. Já a geração de RCC no horizonte 
do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 88,06 t/dia. 

Quadro 2.13 – Estimativa de geração de resíduos em Paço do Lumiar. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 118.091 90,93 39.364 16,14 107,07 47,74 

2023 135.384 104,25 45.128 18,50 122,75 54,73 

2027 154.532 118,99 51.511 21,12 140,11 62,47 

2031 175.664 135,26 58.555 24,01 159,27 71,01 

2035 198.920 153,17 66.307 27,19 180,35 80,41 

2038 217.838 167,73 72.613 29,77 197,51 88,06 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Presidente Juscelino 

O Quadro 2.14 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Presidente Juscelino. 
Para 2038, a estimativa de geração de RSU é de 5,07 t/dia e dos resíduos domiciliares 
em áreas rurais é de 2,24 t/dia, totalizando 7,31 t/dia. Já a geração de RCC no horizonte 
do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 2,60 t/dia. 
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Quadro 2.14 – Estimativa de geração de resíduos em Presidente Juscelino. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 5.823 2,74 6.953 2,57 5,31 1,75 

2023 6.713 3,16 6.755 2,50 5,65 1,90 

2027 7.686 3,61 6.562 2,43 6,04 2,06 

2031 8.740 4,11 6.375 2,36 6,47 2,24 

2035 9.876 4,64 6.193 2,29 6,93 2,44 

2038 10.782 5,07 6.060 2,24 7,31 2,60 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Raposa 

O Quadro 2.15 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Raposa. Para 2038, a 
estimativa de geração de RSU é de 17,57 t/dia e dos resíduos domiciliares em áreas 
rurais é de 7,17 t/dia, totalizando 24,74 t/dia. Já a geração de RCC no horizonte do Plano, 
ou seja, daqui a 20 anos, é de 9,20 t/dia. 

Quadro 2.15 – Estimativa de geração de resíduos em Raposa. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 20.572 12,75 12.141 4,98 17,73 6,61 

2023 22.304 13,83 13.336 5,47 19,30 7,19 

2027 23.981 14,87 14.492 5,94 20,81 7,74 

2031 25.605 15,88 15.612 6,40 22,28 8,29 

2035 27.181 16,85 16.699 6,85 23,70 8,81 

2038 28.333 17,57 17.493 7,17 24,74 9,20 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Rosário 

O Quadro 2.16 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Rosário. Para 2038, a 
estimativa de geração de RSU é de 16,90 t/dia e dos resíduos domiciliares em áreas 
rurais é de 10,22 t/dia, totalizando 27,12 t/dia. Já a geração de RCC no horizonte do 
Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 9,35 t/dia. 

Quadro 2.16 – Estimativa de geração de resíduos em Rosário. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 25.407 13,21 18.571 7,61 20,83 7,22 

2023 26.613 13,84 19.910 8,16 22,00 7,61 

2027 27.971 14,54 21.248 8,71 23,26 8,03 

2031 29.483 15,33 22.586 9,26 24,59 8,48 

2035 31.147 16,20 23.925 9,81 26,01 8,97 

2038 32.495 16,90 24.928 10,22 27,12 9,35 

Fonte: FLORAM (2018). 
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 Santa Rita 

O Quadro 2.17 apresenta a estimativa de geração de resíduos para Santa Rita. Para 
2038, a estimativa de geração de RSU é de 13,18 t/dia e dos resíduos domiciliares em 
áreas rurais é de 9,50 t/dia, totalizando 22,68 t/dia. Já a geração de RCC no horizonte do 
Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 7,59 t/dia. 

Quadro 2.17 – Estimativa de geração de resíduos em Santa Rita. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 18.363 9,18 18.996 7,79 16,97 5,57 

2023 20.044 10,02 19.809 8,12 18,14 5,99 

2027 21.726 10,86 20.657 8,47 19,33 6,41 

2031 23.407 11,70 21.542 8,83 20,54 6,84 

2035 25.089 12,54 22.464 9,21 21,75 7,26 

2038 26.350 13,18 23.182 9,50 22,68 7,59 

Fonte: FLORAM (2018). 

 São José de Ribamar 

O Quadro 2.18 apresenta a estimativa de geração de resíduos para São José de 
Ribamar. Para 2038, a estimativa de geração de RSU é de 241,19 t/dia e dos resíduos 
domiciliares em áreas rurais é de 40,69 t/dia, totalizando 281,88 t/dia. Já a geração de 
RCC no horizonte do Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 126,62 t/dia. 

Quadro 2.18 – Estimativa de geração de resíduos em São José de Ribamar. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 162.764 131,84 54.255 22,24 154,08 69,22 

2023 184.834 149,72 61.611 25,26 174,98 78,60 

2027 209.897 170,02 69.966 28,69 198,70 89,26 

2031 238.358 193,07 79.453 32,58 225,65 101,36 

2035 270.678 219,25 90.226 36,99 256,24 115,11 

2038 297.763 241,19 99.254 40,69 281,88 126,62 

Fonte: FLORAM (2018). 

 São Luís 

O Quadro 2.19 apresenta a estimativa de geração de resíduos para São Luís. Para 2038, 
a estimativa de geração de RSU é de 1.342,44 t/dia e dos resíduos domiciliares em áreas 
rurais de 30,93 t/dia, totalizando 1.373,37 t/dia. Já a geração de RCC no horizonte do 
Plano, ou seja, daqui a 20 anos, é de 621,07 t/dia. 
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Quadro 2.19 – Estimativa de geração de resíduos em São Luís. 

Ano 
População Urbana 

(hab.) 
Geração RSU 

(t/dia) 
População 
Rural (hab.) 

Geração RS 
rural (t/dia) 

Geração  
RSU + RS 

rural (t/dia) 

Geração 
RCC (t/dia) 

2019 1.062.183 1.062,18 61.844 25,36 1.087,54 491,90 

2023 1.115.858 1.115,86 64.485 26,44 1.142,30 516,65 

2027 1.172.245 1.172,25 67.238 27,57 1.199,81 542,64 

2031 1.231.482 1.231,48 70.109 28,74 1.260,23 569,94 

2035 1.293.712 1.293,71 73.102 29,97 1.323,68 598,62 

2038 1.342.440 1.342,44 75.430 30,93 1.373,37 621,07 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Quadro Síntese das Estimativas de Geração de Resíduos 

O Quadro 2.20 apresenta a síntese das estimativas de geração diária de resíduos sólidos 
urbanos, rurais e da construção civil nos municípios da Região Metropolitana da Grande 
São Luís. Observa-se a geração total de resíduos nos treze municípios de 1.841,13 t/dia 
de RSU, 154,60 t/dia de resíduos provenientes dos domicílios rurais e 885,45 t/de RCC, 
em 2038. 

O município de São Luís se configura como o principal gerador de resíduos ao longo dos 
20 anos do PGIRS, seguido por São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, em 
função das maiores populações e taxas de geração per capita nos municípios da Ilha de 
Maranhão. Dentre os municípios do continente, os maiores geradores de resíduos são 
Rosário e Santa Rita. 

A Figura 2.1 mostra a distribuição da geração de resíduos sólidos nas tipologias 
consideradas neste Produto, em 2038. Observa-se que o RSU corresponderá a 64,0% 
dos resíduos gerados, enquanto o RCC a 30,7% e os resíduos gerados em domicílios 
rurais representarão 5,3% do total. 

 

Figura 2.1 – Distribuição da geração de resíduos por tipologia de resíduos, em 2038. 

       Fonte: FLORAM (2018). 
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Quadro 2.20 – Síntese da projeção da geração de resíduos sólidos nos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Tipo de Resíduo 
Ano 

2019 2023 2027 2031 2035 2038 

Alcântara 

RSU 3,71 3,90 4,09 4,30 4,51 4,68 

RS Rural 6,27 6,24 6,22 6,19 6,16 6,14 

RSU + RS Rural 9,99 10,14 10,31 10,49 10,67 10,82 

RCC 3,08 3,14 3,21 3,29 3,37 3,43 

Axixá 

RSU 3,09 3,48 3,87 4,26 4,65 4,94 

RS Rural 2,40 2,30 2,21 2,12 2,04 1,98 

RSU + RS Rural 5,49 5,78 6,08 6,38 6,69 6,92 

RCC 1,92 2,05 2,18 2,31 2,44 2,54 

Bacabeira 

RSU 6,89 7,75 8,71 9,76 10,93 11,89 

RS Rural 1,92 1,86 1,58 1,49 1,37 1,26 

RSU + RS Rural 8,81 9,61 10,29 11,25 12,30 13,15 

RCC 3,33 3,65 4,01 4,40 4,83 5,18 

Cachoeira Grande 

RSU 2,12 2,27 2,42 2,57 2,73 2,84 

RS Rural 1,57 1,59 1,61 1,62 1,64 1,85 

RSU + RS Rural 3,69 3,86 4,03 4,20 4,37 4,69 

RCC 1,30 1,37 1,44 1,50 1,57 1,62 

Icatu 

RSU 4,27 4,68 5,10 5,51 5,93 6,24 

RS Rural 7,03 7,00 6,97 6,94 6,91 6,89 

RSU + RS Rural 11,30 11,68 12,07 12,45 12,84 13,12 

RCC 3,11 3,27 3,43 3,59 3,75 3,87 

Morros 

RSU 4,74 5,10 5,47 5,83 6,19 6,47 

RS Rural 4,96 5,17 5,38 5,59 5,80 5,96 

RSU + RS Rural 9,70 10,28 10,85 11,42 11,99 12,42 

RCC 3,35 3,56 3,76 3,97 4,17 4,33 

Paço do Lumiar 
 

 

RSU 90,93 104,25 118,99 135,26 153,17 167,73 

RS Rural 16,14 18,50 21,12 24,01 27,19 29,77 

RSU + RS Rural 107,07 122,75 140,11 159,27 180,35 197,51 

RCC 47,74 54,73 62,47 71,01 80,41 88,06 
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Quadro 2.20 – Síntese da projeção da geração de resíduos sólidos nos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Tipo de Resíduo 
Ano 

2019 2023 2027 2031 2035 2038 

Presidente Juscelino 

RSU 2,74 3,16 3,61 4,11 4,64 5,07 

RS Rural 2,57 2,50 2,43 2,36 2,29 2,24 

RSU + RS Rural 5,31 5,65 6,04 6,47 6,93 7,31 

RCC 1,75 1,90 2,06 2,24 2,44 2,60 

Raposa 

RSU 12,75 13,83 14,87 15,88 16,85 17,57 

RS Rural 4,98 5,47 5,94 6,40 6,85 7,17 

RSU + RS Rural 17,73 19,30 20,81 22,28 23,70 24,74 

RCC 6,61 7,19 7,74 8,29 8,81 9,20 

Rosário 

RSU 13,21 13,84 14,54 15,33 16,20 16,90 

RS Rural 7,61 8,16 8,71 9,26 9,81 10,22 

RSU + RS Rural 20,83 22,00 23,26 24,59 26,01 27,12 

RCC 7,22 7,61 8,03 8,48 8,97 9,35 

Santa Rita 

RSU 9,18 10,02 10,86 11,70 12,54 13,18 

RS Rural 7,79 8,12 8,47 8,83 9,21 9,50 

RSU + RS Rural 16,97 18,14 19,33 20,54 21,75 22,68 

RCC 5,57 5,99 6,41 6,84 7,26 7,59 

São José de Ribamar 

RSU 131,84 149,72 170,02 193,07 219,25 241,19 

RS Rural 22,24 25,26 28,69 32,58 36,99 40,69 

RSU + RS Rural 154,08 174,98 198,70 225,65 256,24 281,88 

RCC 69,22 78,60 89,26 101,36 115,11 126,62 

São Luís 

RSU 1.062,18 1.115,86 1.172,25 1.231,48 1.293,71 1.342,44 

RS Rural 25,36 26,44 27,57 28,74 29,97 30,93 

RSU + RS Rural 1.087,54 1.142,30 1.199,81 1.260,23 1.323,68 1.373,37 

RCC 491,90 516,65 542,64 569,94 598,62 621,07 

Total 

RSU 1.347,65 1.437,85 1.534,79 1.639,07 1.751,31 1.841,13 

RS Rural 110,85 118,62 126,89 136,13 146,22 154,60 

RSU + RS Rural 1.458,51 1.556,47 1.661,69 1.775,20 1.897,52 1.995,72 

RCC 646,09 689,70 736,65 787,22 841,75 885,45 

Fonte: FLORAM (2018). 
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2.6. Considerações finais 

Este produto abordou o prognóstico demográfico, socioeconômico e da geração de resíduos 
sólidos na RMGSL. É importante esclarecer que projeções populacionais e estimativas de 
geração de resíduos sempre estão associadas a erros, por maior que haja cautela na 
definição dos parâmetros e no emprego de cálculos estatísticos.  

Como já mencionado anteriormente, fatos como a criação de municípios a partir do 
desmembramento de outros, em 1994, a redefinição dos limites territoriais dos municípios da 
Ilha de Maranhão, em 2017, e os problemas nas classificações oficiais de áreas urbanas e 
rurais dificultaram as projeções populacionais. Vale lembrar que no âmbito do Plano Diretor 
de Desenvolvimento Integrado da RMGSL (PDDI), o IMESC está desenvolvendo um 
trabalho minucioso e específico sobre demografia, incluindo as projeções populacionais dos 
municípios da região, porém, em prazo longo, não podendo ser aproveitado neste Plano. 

As estimativas de geração de resíduos sólidos foram feitas com a preocupação de refletir a 
realidade da RMGSL, portanto, não foram empregadas as taxas de geração per capita da 
bibliografia nacional, que não se aplicam aos municípios da região. Para tanto, foram 
utilizadas as taxas calculadas no Diagnóstico da Situação dos Resíduos na RMGSL 
(Produto 4, Volume I), exceto para o município de São Luís, onde adotou-se a taxa de 1,0 
kg/hab./dia em conformidade com os dados do Comitê Gestor de Limpeza Urbana (CGLU). 

Apesar das dificuldades, as projeções populacionais e estimativas de geração de Resíduos 
Sólidos Urbanos e de Resíduos da Construção Civil elaboradas neste Produto servirão de 
base para o planejamento da gestão de resíduos na Região Metropolitana da Grande São 
Luís, em vinte anos. Cabe ressaltar que as projeções atendem a finalidade exclusiva de 
planejamento da gestão de resíduos. 

Ressalta-se que, a partir da implementação do PGIRS, os sistemas de pesagem de resíduos 
(balanças) e o uso indicadores operacionais de cobertura dos serviços fornecerão dados 
sobre a coleta e estes dados deverão ser considerados na definição de taxas per capita nas 
revisões do PGIRS. Em síntese, as projeções e estimativas deverão ser refeitas em todas as 
revisões do plano, visando o avanço no planejamento e a melhoria da gestão de resíduos. 

O Plano deve ser implementado sob a ótica da universalização dos serviços de limpeza 
pública, isto é, a ampliação progressiva do acesso aos domicílios ocupados nas áreas 
urbana e rural, com o objetivo de atender toda a população projetada. Porém, tendo em vista 
o contexto da RMGSL, com o predomínio de populações rurais em alguns municípios do 
continente, a expectativa é de que durante o horizonte do PGIRS, seja difícil que a cobertura 
da coleta ocorra em todos as localidades e domicílios rurais, ainda que a haja uma 
ampliação progressiva. Cabe ressaltar que os municípios do continente contam com 
localidades de tamanhos, populações, distâncias das sedes municipais e condições de 
acesso rodoviário variadas. 

As localidades em condições desfavoráveis para a coleta regular de resíduos não poderão 
ficar desassistidas de soluções, assim, recomenda-se considerar a coleta esporádica, ou 
seja, a prestação do serviço em frequência reduzida (uma vez por semana ou 
quinzenalmente) associada ao emprego de sistemas de acondicionamento/armazenamento 
de resíduos entre duas coletas sucessivas. Nas localidades onde a coleta esporádica não 
puder ser empregada poderá ser considerado o aterramento de resíduos em valas simples, 
respeitando a legislação ambiental vigente. 
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3. TRATAMENTO, DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E MEDIDAS 
MITIGADORAS PROPOSTAS PARA AS ÁREAS CONTAMINADAS 

3.1. Apresentação 

Este Produto 7.1, que integra a Etapa 2, tem como objetivo apresentar o “Tratamento, 
Disposição Final dos Resíduos Sólidos e Medidas Mitigadoras Propostas para as 
Áreas Contaminadas”. Este Capítulo encontra-se dividido em nove subcapítulos, sendo 
o primeiro deles esta Apresentação. 

No Subcapítulo 3.2 há uma breve introdução acerca do gerenciamento de resíduos 
sólidos na RMGSL, considerando as informações contidas no Diagnóstico da Situação 
dos Resíduos Sólidos (Produto 4, Volume I). Além disso, enfatiza-se a importância da 
proposição de Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) e do desenvolvimento de 
cenários para a implantação destas no PGIRS. 

No Subcapítulo 3.3 são apresentadas as alternativas tecnológicas propostas no PGIRS da 
RMGSL, denominadas Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR), descrevendo as 
restrições locacionais além dos critérios de projeto, implantação e operação de cada. 

No Subcapítulo 3.4 é feita uma contextualização sobre o tratamento e a disposição final 
de resíduos sólidos na RMGSL, considerando as informações do Diagnóstico (Produto 4, 
Volume I) e as mudanças ocorridas na gestão de resíduos na Região, após o referido 
Diagnóstico. 

No Subcapítulo 3.5 são descritos os aspectos a serem considerados no desenvolvimento 
de cenários para a implantação de UGR na RMGSL. Na sequência, são propostos e 
descritos três cenários considerando as premissas e critérios técnicos definidos nos 
subcapítulos anteriores. 

No Subcapítulo 3.6 são feitas as recomendações que irão subsidiar a definição de um 
cronograma para a implantação de UGR na RMGSL, considerando as unidades 
prioritárias, como os Aterros Sanitários, e as que dependem da implantação da coleta 
seletiva municipal para serem construídas, como as Unidades de Triagem e Unidades de 
Compostagem. 

No Subcapítulo 3.7 são apresentadas as macroáreas identificadas para a disposição final 
adequada de resíduos sólidos, considerando as restrições locacionais previamente 
apresentadas no Subcapítulo 3.3. 

No Subcapítulo 3.8 são propostas as medidas saneadoras para as áreas degradadas em 
consequência da disposição inadequada de resíduos sólidos, em especial os lixões 
municipais. As propostas contemplam ainda as estimativas de custos para as medidas de 
encerramento e remediação de lixões. 

No Subcapítulo 3.9 são listadas as ações para mitigar o efeito das emissões de gases de 
efeito estufa, considerando a não geração, a redução e o reuso além das ações de 
controle na frota de veículos e nos aterros sanitários. 
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3.2. Introdução  

De acordo com o Artigo 30 da Constituição Federal de 1988, é atribuição municipal 
legislar sobre os assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos 
serviços públicos. Portanto, a limpeza pública e o gerenciamento de resíduos sólidos são 
de responsabilidade das prefeituras, contudo, a execução desses serviços pode ser 
realizada diretamente por agentes públicos ou delegada aos entes privados. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) considera o gerenciamento de resíduos 
sólidos como sendo um “conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. A limpeza 
pública compreende as atividades de varrição de logradouros e vias públicas, poda, 
capina, limpeza de praias e de feiras, dentre outros serviços congêneres. Dessa forma, o 
gerenciamento de resíduos e a limpeza pública integram o rol de serviços e atividades 
prestados direta ou indiretamente pelas prefeituras/administrações municipais, visando a 
qualidade sanitária e ambiental.  

Este (Produto 7.1) abordará as questões relacionadas ao tratamento e à destinação final 
de resíduos sólidos, apresentando as soluções tecnológicas a serem implantadas nos 
municípios da RMGSL, que são as Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR). Já 
os serviços de coleta, transporte, varrição, poda e capina serão abordados no Produto 7.3 
no qual serão descritas as Diretrizes Operacionais, as Especificações Mínimas e os 
Indicadores de Desempenho para os Serviços de Limpeza Pública e Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos.  

Assim, serão descritas as restrições locacionais, os critérios de projeto e implantação bem 
como os procedimentos operacionais de cada UGR, que servirão como referência para os 
municípios e consórcio(s) na implementação do PGIRS. Além disso, serão propostos três 
cenários distintos para a implantação das UGR nos municípios da RMGSL, possibilitando 
uma análise técnica por comparação realizada nesse Produto, e, econômica e financeira, 
realizada no Produto 9 da Etapa 3, referente ao Estudo de Viabilidade Econômica e 
Financeira.    

Como visto no Diagnóstico do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana da Grande São Luís (Produto 4), o gerenciamento dos RSU é feito de forma 
semelhante nos 13 municípios da RMGSL, sendo composto pelos serviços de coleta 
regular, transporte e disposição final inadequada, na maioria dos municípios. Atualmente, 
em apenas seis deles (Axixá, Morros, Raposa, Rosário, São Luís e São José de Ribamar) 
os resíduos são dispostos adequadamente em aterro sanitário. 

Além da existência de sete lixões em atividade, outro fator que marca negativamente o 
gerenciamento de resíduos na RMGSL é a ausência do sistema coleta seletiva de 
resíduos recicláveis e de galpões adequados para triagem destes resíduos. A única 
iniciativa municipal observada neste âmbito são os Ecopontos, criados pela prefeitura de 
São Luís. Também não existem Unidades de Compostagem (UC¹) dos resíduos 
orgânicos, nem políticas de incentivo ao desenvolvimento da atividade de compostagem. 

Sobre os Resíduos da Construção Civil (RCC), não há na RMGSL iniciativas voltadas 
para o beneficiamento e a reciclagem destes resíduos, nem políticas de estímulo ao 
desenvolvimento da cadeia de reciclagem desses resíduos. Existe apenas uma área 
licenciada para o recebimento e disposição final de RCC, localizada em São Luís e 
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diversos pontos de disposição ou lançamento inadequado de RCC nas áreas urbanas dos 
municípios da Ilha de Maranhão, com a descarga dos resíduos principalmente por 
carroceiros, mas também por outros prestadores de serviços. 

Nesse sentido, além de prever as UGR para o gerenciamento adequado de RSU e RCC, 
este Produto também abordará as medidas saneadoras a serem aplicadas nas áreas 
degradadas pela disposição ou lançamento inadequado dessas duas tipologias de 
resíduos em áreas urbanas e rurais dos municípios da RMGSL, incluindo os lixões 
municipais em atividade ou já desativados, porém sem medidas de remediação ou 
recuperação ambiental. 

3.3. Alternativas tecnológicas sugeridas 

As Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) são locais onde ocorre a 
segregação, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos. Neste PGIRS são 
consideradas as seguintes UGR: 

 Aterro Sanitário (AS); 

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP); 

 Estação de Transbordo de RSU (ET); 

 Unidade de Compostagem (UC¹); 

 Unidade de Triagem (UT); 

 Aterro de Resíduos da Construção Civil (ARCC); 

 Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil (ATT);  

 Ponto de Entrega Voluntária (PEV) ou Ecoponto. 

Neste item serão apresentadas as restrições locacionais, os critérios de projeto e 
implantação bem como os procedimentos operacionais dessas UGR que servirão como 
referência para os municípios e consórcio(s) na implementação do PGIRS.  

Esses critérios e recomendações são orientados pelas normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT), resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA), Termo de Referência para Projeto Básico e Executivo de UGR da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), bem como 
por outros instrumentos normativos e legais. 

Os projetos executivos de todas as UGR deverão contemplar os seguintes itens básicos 
de infraestrutura (CODEVASF, 2013):  

 Estruturas de isolamento e sinalização: cercamento com sinalização de proibição 
da entrada de pessoas não autorizadas, além de placa de identificação da 
finalidade da instalação pública próxima ao acesso; 

 Estruturas de controle de acesso: guarita e portão de acesso; 

 Edificação contendo copa, almoxarifado e sanitário;  

 Escritório de reuniões, exceto nos PEV (Ecopontos); 
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 Indicação da forma de fornecimento de água para utilização nas unidades 
administrativas e nos processos, dimensionando as vazões necessárias para as 
unidades; 

 Indicação da fonte de energia elétrica e ligação na rede pública, com o 
dimensionamento do consumo de energia nas unidades; 

 Indicação da forma de coleta e tratamento de esgoto sanitário gerados nas 
unidades administrativas e demais edificações. Quando não houver possibilidade 
de ligação na rede pública deverá ser apresentando o dimensionamento das 
vazões e cargas de poluentes em função do número de usuários, bem como a 
eficiência do tratamento considerando a concepção prevista.  

Além disso, os projetos deverão conter os manuais de operação das UGR, com indicação 
dos seguintes aspectos: 

 Dias e horários de funcionamento;  

 Número de funcionários com sua respectiva função;  

 Organograma e detalhamento de todos os procedimentos operacionais da UGR; 

 Ações de manutenção diária, semanal e mensal de cada UGR;  

 Órgãos a serem acionados em caso de acidentes, bem como os procedimentos 
iniciais de socorro. 

3.3.1. Aterro Sanitário (AS) 

As unidades para disposição ambientalmente adequada de rejeitos e/ou resíduos sólidos 
urbanos (RSU) são chamadas de Aterros Sanitários (AS) e Aterros Sanitários de Pequeno 
Porte (ASPP); nesse último caso, os ASPP têm capacidade de receber até 20 toneladas 
de rejeitos por dia, abordada no item seguinte, 3.3.2.   

A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos é a última etapa a ser 
considerada no gerenciamento dos resíduos sólidos, conforme prerrogativas do artigo 9º 
da Lei nº 12.305/2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Apesar disso, 
dado o longo período que se negligenciou a gestão de resíduos no país, os aterros 
sanitários ainda receberão resíduos sólidos urbanos por décadas, enquanto os serviços 
de coleta seletiva, reciclagem e compostagem avançam progressivamente, até que os 
aterros sanitários se tornem unidades para a disposição somente de rejeitos.  

O planejamento, execução e operação dos aterros deve ser pautado na minimização de 
impactos ambientais decorrentes da disposição de resíduos no solo durante as seis 
etapas listadas abaixo: 

 Estudos de seleção de áreas para implantação do aterro sanitário; 

 Projeto do aterro sanitário; 

 Construção ou implantação do aterro sanitário; 

 Operação do aterro; 

 Encerramento do aterro; 
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 Monitoramento ambiental do aterro sanitário pós-encerramento. 

Dentre as seis etapas elencadas acima, no Brasil, a que tem sido considerada de menor 
importância é a primeira, referente aos estudos de seleção de áreas para implantação de 
aterros sanitários. Assim sendo, esta será a única etapa detalhada no presente relatório. 
Não raro, observam-se no país decisões políticas que sobrepujam os estudos técnicos, 
além de casos em que a definição de locais para implantação de aterros é feita sem 
estudos técnicos detalhados das possíveis áreas.  

Ademais, os editais de planos de gestão integrada de resíduos incluem, por vezes, um 
escopo voltado à indicação e/ou escolha de áreas para implantação de aterros sanitários, 
sendo que esta deveria ser uma atividade vinculada aos projetos de engenharia e ao 
licenciamento ambiental dos aterros.  

Portanto, é importante esclarecer que a identificação de áreas para disposição final de 
rejeitos, no âmbito desse PGIRS, tem caráter orientativo aos tomadores de decisão, não 
eximindo a necessidade da elaboração de estudos de seleção de áreas considerando 
levantamentos topográficos e estudos geotécnicos, em contratos específicos nos quais 
deverão ser observados os critérios e etapas que serão abordadas a seguir neste 
relatório.  Em síntese, neste produto, serão definidas macro áreas potencialmente 
favoráveis para implantação de aterros sanitários, a partir de restrições ambientais e de 
uso do solo, que servirão para subsidiar estudos específicos futuros. 

 Estudos de seleção de áreas para implantação de aterros sanitários 

Uma vez que o objetivo de um aterro sanitário é a disposição final de rejeitos e 
minimização dos impactos ambientais decorrentes da operação, torna-se necessário o 
estabelecimento de critérios de seleção de áreas aptas para o recebimento de rejeitos. 
Para isso é necessário traçar uma estimativa preliminar da área total a ser ocupada pelo 
aterro sanitário, o que possibilita a seleção prévia de áreas favoráveis à disposição final 
de rejeitos dentro do município onde o aterro será implantado. 

De posse da definição dos municípios que serão atendidos pelo futuro aterro, elabora-se 
a projeção das populações no período da vida útil definida para o aterro sanitário seguida 
pela estimativa de geração de resíduos no referido período, a fim de conhecer o volume 
total de resíduos a ser aterrado. Na sequência, deverá ser feito um pré-dimensionamento 
para estimar a área total a ser ocupada pelo aterro sanitário, considerando, além da área 
para disposição de resíduos, as áreas destinadas às outras estruturas do aterro, a área 
de reserva legal, quando cabível, e a área de expansão futura. 

Após a estimativa da área total do aterro, sugere-se o levantamento de, no mínimo, três 
áreas disponíveis nos municípios definido para implantação do aterro, com dimensões 
compatíveis com a estimativa realizada, considerando também os seguintes critérios: 
delimitação dos perímetros das regiões rurais e industriais e das Unidades de 
Conservação existentes no município; levantamento dos proprietários das áreas 
previamente selecionadas; levantamento da documentação destas áreas, excluindo 
aquelas com documentação irregular.  

Posteriormente, deve ser elaborado um estudo para a escolha de uma das três áreas 
previamente selecionadas. A definição de uma área que esteja apta para receber um 
aterro sanitário deve ser precedida de análises de ordem legal e técnica. A primeira, diz 
respeito às restrições impostas pela legislação pertinente e normas aplicáveis, tais como 
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Área de Segurança Aeroportuária, Unidades de Conservação, Áreas de Preservação 
Permanente, distância de áreas habitadas e de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, entre outras; a segunda, se refere às características pedológicas, 
geotécnicas e hidrogeológicas dos locais, obtidos a partir de levantamentos nas áreas 
previamente selecionadas para implantação dos aterros sanitários. Por conseguinte, 
recomenda-se que esse estudo de seleção contemple os requisitos apontados nos 
quadros 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, apresentados a seguir. 

Quadro 3.1 – Estudos a serem realizados no processo de identificação de áreas para implantação de 
aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Águas subterrâneas e 
superficiais 

 

– Profundidade do lençol freático;  

– Padrão de fluxo subterrâneo;  

– Qualidade das águas subterrâneas;  

– Riscos de contaminação;  

– Localização das zonas de recarga das águas subterrâneas;  

– Principais mananciais de abastecimento público;  

– Áreas de proteção de manancial.  

Arqueológicos – Laudo de existência ou não de sítios de interesse arqueológico. 

Clima 

– Regime de chuvas e precipitação pluviométrica (série histórica);  

– Direção e intensidade dos ventos;  

– Dados de evapotranspiração.  

Geológicos e 
geotécnicos 

– Distribuição e características das unidades geológico-geotécnicas da 
região;  

– Principais feições estruturais (foliação, falhas e fraturas);  

– Permeabilidade do solo;  

– Capacidade de carga do terreno de fundação.  

Legislação 

– Localização das áreas de proteção ambiental, parques, reservas, 
áreas tombadas, etc.;  

– Zoneamento urbano da cidade (Plano Diretor).  

Pedológicos 

– Tipos de solo da região;  

– Disponibilidade de jazidas de argila e/ou de cobertura para cobertura;  

– Espessura do solo.  

Relevo 
– Identificação de áreas de morros, planícies, encostas, etc.;  

– Declividade dos terrenos.  

Socioeconômicos 

– Valor da terra;  

– Uso e ocupação dos terrenos;  

– Distância da área em relação aos centros atendidos pela coleta;  

– Integração à malha viária;  

– Aceitabilidade da população e de suas entidades organizadas.  

Biológicos 
- Impactos sobre a vegetação nativa; 

- Impactos sobre a fauna nativa.  

Fonte: REICHERT (2007). 

Do ponto de vista dos critérios técnicos de engenharia, a seleção de áreas para a 
implantação de aterros sanitários deve atender, no mínimo, aos critérios estabelecidos 
pela NBR 8419 (ABNT, 1992), NBR 13.896 (ABNT, 1997) e NBR 10.157 (ABNT, 1997). 
Para os aterros sanitários de pequeno porte (ASPP), que recebem até 20 toneladas de 
resíduos por dia, deve-se observar a NBR 15849 (ABNT, 2010).  
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No que tange aos aspectos legislativos, devem ser observadas as restrições e condições 
definidas nas legislações federal, estadual e municipal. No Quadro 3.2 são elencados os 
critérios técnicos a serem considerados no estudo de seleção de áreas para implantação 
de aterros sanitários. 

Quadro 3.2 – Critérios técnicos para implantação de aterro sanitário 

Estudos Levantamentos 

Uso do Solo 
Os aterros têm que ser implantados em regiões onde o uso do solo seja 
rural (agrícola) ou industrial. 

Unidades de 
Conservação 

Os aterros não podem ficar dentro de áreas de Unidades de Conservação 
de Proteção Integral e suas zonas de amortecimento e áreas de influência. 

Proximidades a 
cursos d’água 

As áreas destinadas aos aterros não podem se situar a menos de 200 m de 
qualquer coleção hídrica ou curso d’água. 

Proximidades a 
núcleos residenciais 

urbanos 

As áreas destinadas aos aterros não devem se situar a menos de 1.000 m 
de núcleos residenciais urbanos, que abriguem 200 ou mais habitantes. 

Proximidade a 
aeroportos 

Ás áreas destinadas aos aterros não podem se situar próximas a aeroportos 
e aeródromos, devendo respeitar a legislação em vigor sobre a Área de 
Segurança Aeroportuária (ASA). 

Sentido 
predominante dos 

ventos 

O estudo dos sentidos predominantes dos ventos deve ser observado 
principalmente quando da instalação do aterro sanitário em distâncias 
inferiores a 5 km de núcleos residenciais urbanos. 

Distância ao lençol 
freático 

As distâncias mínimas recomendadas por normas são: 

Para aterros com impermeabilização inferior através de manta plástica 
sintética, a distância do lençol freático à manta não poderá ser inferior a 2 
metros. 

Para aterro com impermeabilização inferior através de camada de argila, a 
distância do lençol freático à camada de impermeabilização não poderá ser 
inferior a 3 metros. 

Permeabilidade 
natural do solo 

É desejável que o solo do terreno selecionado tenha certa impermeabilidade 
natural, com vistas a reduzir as possibilidades de contaminação do aquífero. 
As áreas selecionadas devem ter características argilosas e jamais deverão 
ser arenosas, sendo que a camada de solo compactado deverá ter um 
coeficiente de permeabilidade menor que 10-6 cm/s, mais desejável 10-7 
cm/s. 

Extensão da bacia de 
drenagem 

A bacia de drenagem das águas pluviais deve ser pequena, de modo a 
evitar o ingresso de grandes volumes de água da chuva no aterro. 

Facilidade de acesso 
para os veículos 

pesados 

O acesso ao terreno deve ter pavimentação de boa qualidade, sem rampas 
íngremes e sem curvas acentuadas, de forma a minimizar o desgaste dos 
veículos coletores e permitir seu livre acesso ao local de descarga, mesmo 
na época de chuvas intensas. 

Disponibilidade de 
material de cobertura 

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a jazidas de 
material de cobertura, de modo a assegurar a permanente cobertura dos 
resíduos a baixo custo sem a necessidade de importação de solo de locais 
afastados do aterro. 

Vida Útil 
Conforme a legislação, a vida útil mínima definida para o aterro sanitário é 
10 anos. Entretanto, vida útil de 20 a 30 anos é mais desejável. 

Área para expansão 
É desejável que na localização da área já seja reservada uma área 
adjacente para expansão futura da área de disposição final. 

Fonte: REICHERT (2007). 
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Outros aspectos que também deverão ser considerados na seleção de áreas são aqueles 
de ordem econômico-financeira (Quadro 3.3) e político-social (Quadro 3.4);   

Quadro 3.3 – Critérios econômicos e financeiros para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Distância geométrica de 
coleta 

 

É desejável que o percurso de ida (e volta) dos veículos coletores até o 
aterro seja o menor possível com vistas a reduzir o desgaste dos 
caminhões e o custo de transporte dos resíduos. Normalmente em 
distâncias superiores a 25 km faz-se necessária a implantação de uma 
estação de transferência (transbordo). 

Custo de aquisição do 
terreno 

Se o terreno não for de propriedade da prefeitura, deverá estar, 
preferencialmente em área rural, uma vez que o seu custo de aquisição 
será menor que o de terrenos situados em áreas industriais valorizadas. 

Custo de investimento 
em construção e 

infraestrutura 

É importante que a área escolhida disponha de infraestrutura completa, 
reduzindo os gastos de investimentos de abastecimento de água, coleta e 
tratamento de esgotos, drenagem de águas pluviais, distribuição de 
energia elétrica e telefonia. 

Custo de manutenção do 
processo de drenagem 

A área escolhida deve ter um relevo suave, de modo a minimizar a erosão 
de solo e reduzir os custos com a limpeza e manutenção dos 
componentes do sistema de drenagem. 

Fonte: REICHERT (2007). 

Quadro 3.4 – Critérios políticos e sociais para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Distância de núcleos 
urbanos de baixa renda 

 

Aterros são locais que atraem pessoas desempregadas, de baixa 
renda ou sem outra qualificação profissional. Assim, caso o aterro se 
localize próximo a núcleos urbanos de baixa renda, deverão ser 
criados mecanismos alternativos de geração de renda como absorção 
destas pessoas nas unidades de triagem (não necessariamente dentro 
dá área do aterro), que minimize as pressões sobre a administração do 
aterro em busca de oportunidade de catação de resíduos. 

Acesso às áreas através de 
vias com baixa densidade 

de ocupação 

O tráfego de veículos transportando resíduos é um transtorno para os 
moradores das ruas onde estes veículos transitam, sendo desejável 
que o acesso à área do aterro passe por locais de baixa densidade 
demográfica. 

Inexistência de problemas 
com a comunidade local 

É desejável que, nas proximidades da área selecionada, não tenha 
havido nenhum problema da prefeitura com a comunidade local, ONGs 
e com a mídia de forma que não sejam geradas reações negativas 
com a instalação do aterro sanitário. 

Fonte: REICHERT (2007). 

Cabe reiterar que as caracterizações pedológicas/geotécnicas/hidrogeológicas 
(determinação da curva granulométrica do solo, capacidade de troca catiônica, umidade 
do solo, limite de liquidez, limite de plasticidade, permeabilidade in situ, permeabilidade 
determinada em laboratório, profundidade do lençol) e levantamentos topográficos dos 
três terrenos pré-escolhidos fazem parte do estudo de seleção de áreas.  

Alguns estudos de seleção de áreas mais rigorosos já incluem o estudo das condições de 
fluxo subsuperficial de fluidos e ensaios de compactação para determinação da umidade 
ótima e outros parâmetros na compactação. Portanto, estes serviços podem ser 
contemplados no edital para contrato dos estudos de seleção ou podem ser feitos, 
posteriormente, apenas na área definida para a implantação do aterro.  
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Realizados os estudos pertinentes, a definição da melhor área poderá ser feita a partir da 
construção de matrizes com ponderações dos critérios por importância ou prioridade e 
estabelecimento de pesos para os atendimentos ou não aos critérios (REICHERT, 2007). 

Cabe lembrar que no item 3.7.1 deste Produto serão apresentadas as principais restrições 
ambientais e condicionantes antrópicas para a implantação de aterros sanitários bem 
como a indicação de macroáreas favoráveis para tal finalidade. 

 Projetos dos Aterros Sanitários (AS) 

Os critérios e parâmetros apresentados abaixo são previstos em Normas da ABNT e/ou 
em Termos de Referência para projetos de aterros sanitários e visam garantir as 
condições de segurança estrutural do corpo do aterro e a proteção ambiental da área 
instalada. 

 Parâmetros e aspectos básicos de projeto:  

a) Vida útil  

Os aterros sanitários deverão ser dimensionados para receber 100% dos resíduos sólidos 
gerados pela população urbana em um período mínimo de 20 anos de vida útil. Alguns 
Termos de Referência para a elaboração de projetos de aterro sanitário, publicados pelo 
Governo Federal, estabelecem 30 anos de vida útil ao aterro, com o intuito de maximizar 
o período de disposição e reduzir eventuais problemas, inclusive com a aquisição de 
terrenos. O aumento de 20 para 30 anos na disposição é uma alternativa interessante e 
deve ser considerada, entretanto, aumenta a área do terreno que deverá abrigar o aterro 
e isso pode dificultar o processo de seleção de áreas que atendam às dimensões 
requeridas para a instalação da unidade. 

b) Massa específica 

Sugere-se a adoção de massa específica aparente dos resíduos sólidos urbanos 
dispostos em aterro sanitário máxima de 0,70 toneladas por metro cúbico para aterros 
operados com trator de esteiras, que é a forma mais usual no Brasil. Após a compactação 
e recalque do aterro a massa específica tende a ser maior, mas, para fins de projeto 
deve-se usar o valor sugerido. 

c) Utilização de materiais de construção e terraplenagem 

Os projetos dos aterros sanitários devem contemplar a identificação das jazidas e 
caracterização dos materiais que serão utilizados na obra: argila, solos, britas e rochas, 
informando a quantidade de material disponível na jazida (cubagem) e a distância até a 
área do empreendimento. 

Também devem ser detalhadas e quantificadas as movimentações de solos que irão 
compor os elementos do projeto, apresentando o balanço de massa entre corte e aterro, 
buscando minimizar as quantidades dos materiais de bota-fora. 

d) Análise de estabilidade e monitoramento geotécnico 

O projeto deverá apresentar a análise de estabilidade dos taludes de solos e de resíduos, 
para o cenário mais desfavorável. Deverá ser indicada a descrição de instrumentos para o 
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monitoramento dos movimentos horizontais e verticais dos taludes de resíduos e os locais 
a serem instalados, bem como a periodicidade das leituras e os parâmetros de 
segurança. 

 Estruturas 

a) Isolamento, segurança e sinalização 

O isolamento do aterro sanitário é necessário para evitar a interferência de pessoas 
estranhas e animais, bem como para coibir possíveis efeitos na vizinhança. 

Portanto, deverá ser previsto o cercamento integral do perímetro do aterro com placas de 
sinalização espaçadas informando que trata-se de uma área perigosa e que é proibida a 
entrada de pessoas e veículos não autorizados. Deverá haver apenas um portão de 
entrada e saída de veículos e pessoas, com a placa de proibição de entrada de pessoas 
não autorizadas.  

O projeto deverá prever a construção de uma guarita para acomodar os vigilantes, que 
deverão monitorar o acesso à área do aterro, coibindo a entrada de pessoas não 
autorizadas e controlando a entrada dos veículos coletores para a disposição final dos 
resíduos na frente de serviço do aterro sanitário. A guarita deverá ser dotada de 
instalação sanitária, ventilação, iluminação natural e artificial. A quantidade de vigilantes 
dependerá do porte do aterro e dos problemas específicos que ali se fizerem presentes, 
como por exemplo, presença de catadores nas proximidades do aterro, atraídos pelo 
empreendimento implantado. 

Também deverá ser implantada uma barreira vegetal (cortina verde) densa composta por 
espécies de árvores e arbustos de portes diferentes, que terá as seguintes funções além 
do isolamento: reduzir o impacto visual do aterro, minimizando ou impedindo o contato 
visual dos que passam nas proximidades da área; promover a atenuação do vento, 
contribuindo para a retenção dos gases poluentes oriundos dos processos de 
decomposição anaeróbia da matéria orgânica no aterro bem como do material particulado 
gerado pelo trânsito nas vias, minimizando os impactos do aterro no entorno; retenção de 
resíduos leves que eventualmente são espalhados pela ação do vento, como sacos 
plásticos, possibilitando a recuperação e a posterior disposição dos mesmos no aterro. 

b) Acessos 

O projeto do AS deverá considerar a construção de acessos externos e internos 
projetados para permitir o fluxo de veículos leves e pesados nas diversas frentes de 
serviços e em qualquer condição meteorológica. É importante também prever a 
implantação de uma via perimetral em toda a área, de forma a possibilitar o acesso à 
mesma em todos os seus pontos para a circulação dos veículos, equipamentos e 
máquinas utilizadas no aterro, bem como dos veículos de vigilância ou segurança. 

c) Estacionamento e edificações 

Para permitir uma gestão adequada recomenda-se que o aterro sanitário tenha, no 
mínimo, as seguintes estruturas: 1) estacionamento, podendo haver diferenciação de 
áreas para funcionários e visitantes, 2) escritório administrativo com sala de reuniões, 3) 
almoxarifado, 4) vestiários, 5) sanitários, 6) cozinha, 7) refeitório e 8) laboratório para 
realização de análises dos resíduos e lixiviados (chorumes). 
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d) Sistema de pesagem de resíduos 

O sistema de pesagem de resíduos é fundamental para o controle operacional do aterro 
sanitário, possibilitando monitorar a vida útil e estabelecer a cobrança pela disposição 
final de resíduos no aterro.  

Deverá ser prevista uma estrutura coberta para a realização da pesagem dos veículos 
coletores de resíduos, composta por uma balança rodoviária eletrônica com capacidade 
mínima para 30 toneladas; para tanto, deverá ser construído um escritório para abrigar os 
funcionários e o sistema de pesagem.  

e) Sistema de drenagem pluvial 

Deverá ser projetado um sistema de drenagem para reduzir a entrada de água pluvial no 
corpo do aterro evitando instabilidades geotécnicas e o aumento na vazão de lixiviado. O 
sistema deverá coletar e conduzir as águas pluviais até os sistemas naturais hídricos ou 
galerias pluviais, podendo ser composto por canais escavados no solo, canaletas de 
concreto, tubulações de concreto ou materiais plásticos, galerias, bueiros e dissipadores 
de energia.  

Para o dimensionamento do sistema poderá ser utilizado o método racional, considerando 
no projeto o tempo de retorno de 10 anos para a chuva. 

f) Impermeabilização da base e dos taludes  

Visando a proteção ambiental dos solos e águas subterrâneas, deverá ser prevista a 
impermeabilização da base e dos taludes laterais do corpo do aterro sanitário, com 
sistema composto por, no mínimo, uma camada de argilomineral compactada com 
espessura mínima de 50 cm e com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s, 
sobreposta por uma camada de material geossintético, denominado geomembrana de 
polietileno de alta densidade (PEAD) com espessura mínima de 2,0 mm.  

Em função do contexto geológico, pedológico, geotécnico e ambiental, além do porte do 
aterro sanitário, o projeto poderá propor um sistema de impermeabilização mais rigoroso 
que o apresentado no parágrafo anterior, por exemplo, com o uso de geocomposto 
bentonítico e/ou mais de uma camada de geomembrana de PEAD. 

Como a impermeabilização é considerada a parte crítica da implantação de aterros 
sanitários, o projeto deverá prever uma equipe de fiscalização para acompanhar a 
instalação da geomembrana (GM) durante a obra, visando assegurar a integridade do 
sistema. É importante salientar que a estanqueidade do sistema não depende apenas de 
um material de qualidade, mas também dos procedimentos de solda. 

A fiscalização da obra deverá observar os seguintes aspectos: recebimento do produto 
(GM) na obra; verificação da espessura da GM com o uso de paquímetro; forma de 
estocagem e armazenamento seguindo as recomendações do fabricante; experiência da 
equipe de solda dos “liners” exigindo instaladores credenciados ao fabricante; garantia 
dos serviços; horário de instalação e preparo da solda; calçados dos instaladores e 
demais funcionários que entrarão no aterro durante a obra; ensaios não destrutivos e 
destrutivos; plantas de modulação dos “liners”; “Spark test” bem como todos os aspectos 
das Normas da ABNT e do Geosynthetic Institute (GSI) referentes à instalação de 
geomembranas. 
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g) Proteção mecânica da geomembrana 

O projeto deverá prever um sistema de proteção mecânica da GM, já que os resíduos não 
podem ser dispostos diretamente sobre esta, pois resíduos perfurocortantes como vidros 
e outros prejudicariam o sistema de impermeabilização do aterro sanitário. 

No Brasil, a proteção mecânica tem sido feita sob a ótica da redução de custos, ao passo 
que deveria ser prevista visando a máxima proteção ambiental do aterro. Normalmente se 
emprega uma camada adicional de 50 cm de solo para essa finalidade. Ressalta-se que 
esse solo deve ser selecionado a fim de evitar frações com formas pontiagudas e 
presença de materiais que podem perfurar a GM. Nesse caso, não se consegue proteger 
toda a base do aterro durante a obra devido à declividade elevada dos taludes, devendo 
ser feita a proteção mecânica na operação do aterro, com riscos envolvidos. 

Nos países desenvolvidos, além da proteção mecânica interna, também é feita a proteção 
sob a GM para evitar os riscos de perfuração no contato entre esta e o solo argiloso 
compactado. Em geral, indica-se o uso de geotêxtil de polipropileno (PP) de alta 
gramatura na proteção interna e externa. Esta solução ocupa menos volume no aterro, 
reduz o tempo de execução das obras de proteção mecânica da GM e melhora a proteção 
dos taludes já impermeabilizados com geomembrana. Como desvantagem o uso de 
geotêxtil pode elevar os custos da obra, além exigir maior conhecimento do projetista em 
relação aos parâmetros de atrito de interface entre os materiais, para assegurar a 
estabilidade do aterro. 

O uso de geotêxtil de polipropileno (PP) é uma solução indicada como alternativa à forma 
de proteção mecânica, usualmente empregada no país, pela necessidade de mudança do 
paradigma da construção de aterros sanitários com foco na redução dos custos da obra. 
Vale lembrar que o custo de operação de aterros sanitários, em 20 ou 30 anos, são 
expressivamente maiores que os custos de implantação, portanto, não faz sentido essa 
lógica de querer minimizar os custos na fase de construção de uma obra que tem como 
objetivo garantir a proteção ambiental. 

h) Sistema de drenagem de lixiviados (chorume) 

Deverá ser projetado um sistema de drenagem horizontal, em cada camada do aterro, 
que conduzirá os líquidos lixiviados até a saída do aterro, com base nas vazões máximas 
estimadas e na Lei de Darcy, enunciada pelo Engenheiro Henry Darcy, em 1856, para a 
determinação da permeabilidade da água em solo. Este sistema deverá ser composto 
preferencialmente por tubos de drenagem envolvidos em material drenante (do tipo brita 
ou pedra de mão) oriundo de rochas regionais. Para este tipo de líquido não é 
aconselhável o uso de material geotêxtil nos drenos, pois há a possibilidade de 
colmatação biológica. 

i) Sistema de tratamento dos líquidos lixiviados (chorume) 

O sistema de tratamento de lixiviados deverá ser concebido e projetado para que o 
efluente final atenda aos padrões de lançamento em corpos hídricos determinados pelo 
órgão ambiental competente, considerando também a capacidade de depuração do corpo 
receptor, bem como os usos da água neste. 

A estimativa da geração de líquidos lixiviados (chorume) pode ser feita a partir do balanço 
hídrico da região para cada mês, compreendendo o período de um ano, e considerando 
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as características de infiltração dos solos e resíduos. Sugere-se que esta estimativa seja 
feita para as etapas de operação e fechamento (após o encerramento do aterro sanitário) 
ou de cada etapa deste, caso o AS seja construído desta forma. 

O tratamento de chorume em aterros sanitários envolve processos físicos, químicos e 
biológicos, sendo empregadas, neste último, as mesmas tecnologias do tratamento de 
esgoto sanitário, porém com parâmetros operacionais diferentes em função das maiores 
cargas poluentes do chorume. Assim, podem ser considerados as seguintes etapas, 
processos e operações, a depender da concepção do tratamento previsto em projeto: 

 Tratamento primário: 

o Equalização; 

o Precipitação química; 

o Decantação primária 

o Stripping de amônia; 

o Lavagem de gases; 

o Correção de PH; 

 Tratamento secundário: 

o Lagoas de estabilização; 

o Sistemas de lodo ativado incluindo os decantadores; 

o Reatores anaeróbios 

 Tratamento terciário: 

o Filtração ou oxidação química; 

o Correção de PH; 

o Uso de membranas para ultra ou nanofiltração e osmose reversa. 

No que diz respeito ao tratamento biológico (secundário), é importante tecer alguns 
comentários: 

As lagoas de estabilização são reatores de baixo custo operacional indicados para locais 
com temperaturas elevadas como ocorre na região Nordeste do país. Os sistemas de 
lagoas possibilitam expressiva eficiência de remoção de matéria orgânica presente no 
chorume, porém não atendem aos padrões de tratamento e lançamento em corpos 
hídricos, necessitando de pós tratamento na estação de tratamento do aterro ou em 
estações de tratamento de esgoto sanitário. Concepções que não preveem pós 
tratamento deverão considerar a recirculação do chorume no corpo do aterro.  

Não é muito comum no país o emprego de reatores anaeróbios para o tratamento de 
chorume devido as menores eficiências alcançadas que os sistemas aeróbios e a maior 
instabilidade microbiológica face a variação dos parâmetros do chorume e de carga 
hidráulica. 

O sistema de lodos ativados pode ser empregado para o tratamento de chorume, 
especialmente na modalidade “aeração prolongada”, havendo experiência na operação 
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destes sistemas em alguns aterros existentes Brasil, inclusive no aterro sanitário Titara, 
localizado em Rosário. 

Alguns processos de tratamento primário e terciário, como o stripping de amônia, 
precipitação química e osmose reversa elevam o custo do tratamento e podem influenciar 
no incremento da geração de lodo mas devem ser considerados pois aumentam a 
eficiência de remoção de poluentes do sistema. 

Recomenda-se a indicação da vazão de lançamento de lixiviados bem como as 
características do efluente bruto quanto ao pH, Temperatura (°C), DQO (mgO2/L), DBO5 
(mgO2/L), Fósforo total (mg P/L), Nitrogênio Total (mg N/L), Nitrogênio amoniacal (mg 
N/L) e metais pesados com os parâmetros de qualidade do lixiviado tratado no efluente da 
estação (CODEVASF, 2013). 

j) Sistema de drenagem de gases 

A drenagem e o controle do biogás proveniente de áreas de disposição de resíduos 
sólidos urbanos podem contribuir para a redução das emissões atmosféricas de metano 
(CH4) gerado pela decomposição anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos 
aterrados, além de contribuir para a redução de odores e minimizar a migração de gases 
para as áreas vizinhas ao aterro. 

O controle correto do biogás gerado também ajuda a evitar os incêndios espontâneos que 
podem se propagar de forma descontrolada. Ademais, a implantação de um sistema de 
drenagem de biogás evita o acúmulo de gás no interior do corpo do aterro. Acúmulos de 
gases em aterros formam bolsões que tornam os aterros instáveis do ponto de vista 
estrutural, além do risco de explosão, associado às altas concentrações de metano. 

Portanto, nos projetos de aterros sanitários, deverão ser previstos os sistemas de 
drenagem dos gases, projetados para conduzir o biogás até a superfície dos aterros. 
Sugere-se a utilização de tubos de drenagem com diâmetros superiores a 200 mm, 
envoltos por material drenante (do tipo brita ou rachão) oriundos de rochas regionais.  

Cada dreno deverá ser dimensionado considerando um raio de drenagem máxima de 25 
m e deverá ser executado interligando-se com o sistema de drenagem de líquidos a partir 
da base do aterro. Na superfície do aterro, deverá ser projetado um queimador de gases 
(flare) para conversão do metano (CH4) em gás carbônico (CO2), que é composto por 
substâncias cerca de 21 vezes menos danosas ao ambiente, em termos de efeito estufa. 

k) Poços de Monitoramento de águas subterrâneas 

Deverá ser prevista a construção de poços de monitoramento de águas subterrâneas, 
com base nas Normas 15495-1 (ABNT, 2007) e 15495-2 (ABNT, 2008) sobre a 
construção de poços de monitoramento e amostragem, sendo no mínimo quatro poços, 
um a montante e três a jusante da área de disposição dos aterros sanitários, 
considerando o sentido do fluxo subterrâneo da água. 

 Uso futuro da área 

O projeto do aterro sanitário deverá prever o uso que a área terá após o encerramento 
das atividades do aterro, indicando usos compatíveis com as limitações ambientais 
impostas por este tipo de empreendimento. 
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 Manual de Operação 

O projeto do aterro deverá conter um manual de operação, para nortear as ações quanto 
aos procedimentos operacionais do sistema. Seu conteúdo deverá abordar, no mínimo, os 
seguintes itens: 

 Descrição do horário e dos dias de funcionamento do aterro sanitário; 

 Descrição sucinta da concepção do sistema; 

 Fluxograma dos processos e descrição das unidades operacionais; 

 Instruções detalhadas para as partidas iniciais das unidades de tratamento de 
lixiviados (chorumes), especialmente se o projeto prever sistemas avançados de 
tratamento; 

 Operação das unidades constituintes, indicando as ações necessárias ao 
desenvolvimento e rendimento das unidades e/ou equipamentos eletromecânicos; 

 Diagrama de decisão e de procedimentos dos processos operacionais nas 
situações normais e emergenciais; 

 Manutenção preditiva e preventiva das unidades;  

 Cuidados necessários para manutenção da segurança e higiene do trabalho, 
incluindo uso de EPI’s, cartões de vacinação dos funcionários e livro para registro 
de ocorrências; 

 Procedimentos e parâmetros para as análises laboratoriais; 

 Procedimentos básicos no caso de acidentes com veículos, incêndio, vazamentos 
de líquidos lixiviados, ruptura de taludes, descarga de resíduos perigosos, entre 
outros. 

 Listagem dos órgãos públicos, com endereço e número de telefone, para serem 
acionados no caso de acidentes na unidade. 

 Plano de monitoramento do aterro sanitário. 

O Plano de Monitoramento do aterro deverá prever o sistema de monitoramento, desde o 
início da operação até, no mínimo, 10 anos após o encerramento da disposição de 
resíduos sólidos no aterro sanitário, devendo considerar os seguintes aspectos e 
indicando a frequência de monitoramento: 

 Monitoramento geotécnico dos recalques e estabilidade da massa de resíduos, 
caso esse seja verticalizado;  

 Monitoramento dos gases e lixiviados; 

 Monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, considerando 
no mínimo os quatro poços de monitoramento que devem ser instalados (conforme 
as Normas 15495-1 (ABNT, 2007) e 15495-2 (ABNT, 2008). Deverão ser indicados 
os parâmetros de monitoramento. 
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 Operação do aterro sanitário 

A operação de um aterro sanitário normalmente envolve uma série de ações detalhadas a 
seguir.  

a) Recepção e controle dos resíduos 

Para a recepção dos resíduos deve-se prever a instalação de uma cancela próxima à 
área da guarita, para que seja realizada a inspeção dos caminhões coletores, checando 
se estes veículos estão cadastrados e autorizados a destinar resíduos nos aterros, além 
de certificar que os resíduos transportados são Classe II (não perigosos). 

Quando da chegada de um veículo coletor, o fiscal da balança deverá fazer os seguintes 
registros para controle: placa do caminhão, tipo de resíduo transportado, origem ou fonte 
do resíduo e peso do veículo 1) na chegada, com os resíduos e 2) na saída, após a 
disposição dos resíduos, tal como no modelo de planilha apresentado no Quadro 3.5.  

Quadro 3.5 – Exemplo de planilha de controle de acesso de veículos no aterro sanitário. 

Data 
Tipo de 
veículo 

Placa 
Tipo de 
material 

Nº de 
cadastro 

Horário 
de 

entrada 

Horário 
de saída 

Peso 
Autorizado 

por Cheio Tara Líquido 

 
          

 
          

Fonte: FLORAM (2018). 

b) Descarga e Disposição dos resíduos 

Após a pesagem, o motorista do caminhão coletor deverá ser orientado para se dirigir ao 
local de descarga dos resíduos, sendo que o fiscal deve assegurar que os caminhões não 
excedam a velocidade máxima recomendada na área interna do aterro sanitário, que é de 
40 Km/h. 

A descarga dos resíduos deverá ocorrer o mais próximo possível da frente de serviço 
(Figura 3.1), com o acompanhamento do fiscal para evitar a descarga desordenada.  

 

Figura 3.1 – Caminhão efetuando a descarga dos resíduos próximo à frente de serviço. 

Fonte: REICHERT (2007).  

Após a descarga o trator de esteiras faz o espalhamento e a compactação dos resíduos 
em rampas, que devem ter a declividade de 3:1 (Horizontal:Vertical), como ilustrado na 
Figura 3.1. Esta declividade visa a otimização da distribuição do peso na roda de tração 
do trator e confere uma maior compactação aos resíduos. Devem ser evitadas rampas 
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muito íngremes que, além de levarem o trator de esteiras a patinar, causam problemas de 
lubrificação do motor do trator.  

O espalhamento e a compactação dos resíduos devem ser feitos em camadas finas, com 
espessura entre 30 e 50 cm. Após o espalhamento destas finas camadas, a compactação 
é feita pela passagem sucessiva do trator de esteiras, de três a cinco vezes, no mesmo 
local de forma que a massa específica dos resíduos compactados seja, no mínimo, 0,70 
toneladas por metro cúbico (Figura 3.2 e Figura 3.3).  

 

Figura 3.2 – Espalhamento inicial dos resíduos em rampa com declividade de 3H:1V. 

Fonte: REICHERT (2007).  

 

Figura 3.3 – Espalhamento para posterior compactação dos resíduos em rampa com declividade de 3H:1V. 

Fonte: REICHERT (2007).  

É importante que se implante uma frente de trabalho em caráter emergencial antes do 
início do período chuvoso, ou seja, devendo estar pronta até o final do mês de novembro. 

c) Recobrimentos dos resíduos sólidos urbanos 

Após a compactação dos resíduos faz-se a cobertura diária dos mesmos com uma 
camada de solo proveniente da escavação do aterro ou de jazidas identificadas na etapa 
de projeto, para evitar a exposição dos resíduos, o espalhamento dos mesmos pela ação 
do vento, a proliferação de vetores, a presença de animais e a exalação de odores. 
Também poderão ser utilizados como materiais para cobertura diária dos resíduos sólidos 
os resíduos da construção civil classe A selecionados. 

Tal cobertura deve ser feita de modo a permitir o tráfego de veículos e equipamentos 
sobre os resíduos dispostos, além de possibilitar o desvio de águas de chuva para o 
sistema de drenagem superficial. O espalhamento, compactação do solo e cobertura 
diária são feitos pelo mesmo trator de esteiras, colocando-se o solo na parte superior da 
célula e depois promovendo a cobertura desta para as laterais da célula, até alcançar 
uma camada uniforme de solo com espessura de 20 cm (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. – Cobertura diária dos resíduos compactados. 

Fonte: REICHERT (2007).  

d) Implantação de cobertura vegetal com gramíneas nos maciços de resíduos 
encerrados 

Após o encerramento das atividades de aterramento nas plataformas de resíduos e no 
aterro deverá ser realizada cobertura final do aterro. Sugere-se a utilização de uma 
camada de argila, que pode estar associada à geomembrana com função de 
impermeabilização. Acima desta camada sugere-se a cobertura com terra vegetal e o 
plantio de gramíneas nos taludes e platôs, que servirão como proteção contra erosão. 
Outros materiais geossintéticos como geocélulas podem ser usados, caso necessário. 

Deverão ser realizadas inspeções e manutenções periódicas no sistema de recobrimento 
final das plataformas, a fim de manter a cobertura vegetal sobre os taludes encerrados, o 
que evita erosões. 

e) Operação do sistema de tratamento de efluentes 

O sistema de tratamento de lixiviados objetiva reduzir cargas de poluentes para atender 
ao padrão de lançamento de efluentes em corpos hídricos e a classe de enquadramento 
do corpo receptor. Na operação do sistema é importante que ocorra o monitoramento 
permanente da vazão de lixiviado, que varia sazonalmente, além dos parâmetros de 
qualidade para o cálculo da eficiência de remoção de poluentes do sistema, observando o 
cumprimento da legislação específica. 

A recirculação do chorume poderá ser realizada com o objetivo de reduzir os lançamentos 
de efluentes, desde que ocorra em períodos e condições que não prejudiquem a 
operação e que não comprometa a estabilidade geotécnica do aterro sanitário. 

f) Controle da emissão de poluentes e queima do biogás 

Como o processo de decomposição dos resíduos orgânicos no aterro é 
predominantemente anaeróbio, ocorre a geração de gases como o metano (CH4), a 
amônia (NH3) e o gás sulfídrico (H2S), sendo que o controle da emissão desses gases e 
dos odores dos gases nitrogenados e sulfurosos pode ser feita das seguintes maneiras:  

 Promover a compactação e a cobertura imediata dos resíduos aterrados, 
minimizando o escape de gases com odores pela superfície do aterro, sem a 
realização da queima; 

 Implantar drenos de gases e chorume; 
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 Promover a queima dos gases gerados e captados nos drenos. 

A geração de gás em maiores volumes no aterro ocorre após os dois primeiros anos de 
operação, entretanto, já no primeiro mês de operação há geração de gás, que deve ser, 
no mínimo, queimado. A importância da queima dos gases pela instalação de flares na 
superfície do sistema de drenagem de gases se dá pela combustão do metano (CH4), 
convertendo este em gás carbônico (CO2), composto cerca de 21 vezes menos poluente 
em termos de efeito estufa. 

g) Controle da qualidade das águas superficiais e subterrâneas 

O controle da qualidade das águas superficiais e subterrâneas da área deverá ser feito 
pelas coletas periódicas de amostras de água nos poços de monitoramento instalados, 
encaminhando-as para análises no laboratório do aterro, se houver, ou para laboratórios 
externos certificados. 

Os parâmetros a serem monitorados e a frequência serão detalhados no item de 
monitoramento, sendo importante, no mínimo, alcalinidade total, nitrogênio amoniacal 
total, condutividade elétrica, DBO e DQO e microbiológicos. 

h) Monitoramento de recalques 

O monitoramento geotécnico consiste basicamente na verificação da estabilidade do 
aterro, a partir da instalação de marcos superficiais e medidores de recalque, nos quais, a 
partir de levantamentos topográficos são observados os deslocamentos horizontais e 
verticais ocorridos no maciço de resíduos. 

O sistema de monitoramento geotécnico deve ser mantido durante e após o encerramento 
das atividades de operação do aterro. Os seguintes cuidados devem ser tomados para a 
manutenção da integridade dos mesmos: 

 Proteção em volta dos marcos e medidores de recalque para que estes fiquem 
bem visíveis;  

 Evitar o tráfego próximo aos marcos e medidores de recalque. 

Sugere-se a realização de inspeções semanais para avaliar a condição dos taludes do 
maciço e promover o reparo, sempre que forem detectados eventuais problemas.  

i) Manutenção da balança 

Recomenda-se a aferição da balança ocorra trimestralmente, devendo ser emitido 
atestado de verificação pelo INMETRO. Esta frequência poderá ser alterada de acordo 
com a legislação vigente e com os critérios do órgão ambiental. Caso seja necessária a 
manutenção da balança, esta deve ser realizada de acordo com o manual do fabricante. 

j) Manutenção do sistema de drenagem pluvial 

É importante manter sempre limpas e desobstruídas as canaletas e os demais 
dispositivos de drenagem pluvial garantindo assim boas condições de escoamento. 

Deve-se proceder a inspeção diária de modo a evitar as quebras de tubulações e 
canaletas e caso ocorram, deve-se corrigir e restabelecer a drenagem. Em relação às 
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depressões em taludes e bermas, deverão ser realizadas inspeções mensais a procura de 
possíveis danos, sendo que, se observados, deve-se fazer um reaterro para restaurar as 
condições anteriores, evitando, principalmente, o acúmulo de água na superfície do 
maciço de resíduos. 

k) Manutenção e limpeza das vias de acesso e da área do aterro 

A limpeza das vias de acesso e de toda a área do aterro deverá ser realizada 
periodicamente, a fim de se remover os resíduos espalhados nas vias, devido à ação dos 
ventos e durante o transporte. Dessa forma, o aterro sanitário ficará com aspecto 
agradável, transmitindo uma boa impressão aos visitantes. 

Para permitir o trânsito de caminhões até a frente de serviço, é necessária a implantação 
de acesso provisório sobre a área aterrada, devendo ter cuidado especial no período 
chuvoso quanto à manutenção destes acessos. Recomenda-se a realização de inspeção 
semanal dos acessos internos e externos e, caso detectado algum dano no pavimento, 
que os serviços os de reparo sejam executados imediatamente.  

Os acessos devem ser construídos e recompostos por material granular, inclusive com 
RCC selecionados. Além disso, deve ser mantido um estoque de material suficiente para 
ser usado durante os períodos chuvosos. 

l) Manutenção das estruturas de isolamento do aterro 

Deverá ser feita a manutenção da cerca de isolamento, realizando o reparo e a reposição 
dos trechos de tela e mourões, bem como do cinturão verde, sempre que necessário. 
Com relação ao cinturão verde (barreira vegetal), recomenda-se que seja monitorada a 
presença de pragas e moléstias nas árvores e arbustos que compõem o cinturão. Tais 
medidas são importantes para evitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas à 
área do aterro. 

m) Manutenção de máquinas e equipamentos 

Ao final de cada dia de trabalho, as máquinas e equipamentos deverão ser limpos e, caso 
necessário, deverão ser empreendidos reparos para conservá-los e garantir a 
continuidade dos serviços no aterro. Diariamente deve-se realizar uma inspeção nestas 
máquinas e equipamentos para verificação elementar e pré-determinada que apontem 
falhas. 

É fundamental a criação de rotinas de lavagem e lubrificação das máquinas, prevendo as 
trocas de lubrificantes e filtros bem como a limpeza de respiros e outros componentes, 
sempre de acordo com os procedimentos recomendados pelos fabricantes. Deverá ser 
estabelecida também uma rotina de manutenção preventiva, sendo compreendida 
basicamente por revisões mecânicas, elétricas e hidráulicas. 

 Encerramento do aterro sanitário e uso futuro 

O encerramento do aterro sanitário ocorre após o término da vida útil, ou seja, após o final 
da capacidade de recebimento de resíduos. Nesta etapa é feita a impermeabilização 
superficial do aterro através da implantação da camada de cobertura final do maciço 
aterrado, inclusive nos taludes laterais, que deverá ser composta, no mínimo por uma 
camada de solo argiloso compactado de baixa permeabilidade. Deve ser avaliada a 
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necessidade da utilização de geomembrana sintética antes da camada de argila para 
reduzir a infiltração de água pluvial no maciço. 

Acima desta camada sugere-se uma cobertura com terra vegetal ou composto orgânico e 
que seja feito o plantio de gramíneas nos taludes e platôs, para aumentar a proteção 
contra erosões e instabilidade geotécnica.   

Observa-se que a descrição do encerramento do aterro é a mesma descrita na etapa de 
operação, referente à implantação de cobertura vegetal com gramíneas nos maciços de 
resíduos encerrados, uma vez que os aterros normalmente são projetados e operados em 
etapas. Assim, à medida que a disposição de resíduos ocorre e uma área é 
completamente ocupada, cessa-se a disposição nesta e promove-se a impermeabilização 
superficial e o plantio de grama. 

Portanto, após o encerramento do aterro, deve ser implantada a cobertura vegetal final 
dos taludes e o sistema definitivo de drenagem superficial de águas pluviais. Além disso, 
deve ser propiciada, de forma contínua, a manutenção do sistema de drenagem de biogás 
e de coleta e tratamento dos lixiviados. Adicionalmente, o monitoramento da qualidade do 
solo e das águas subterrâneas, deverá ser mantido por um período, que será definido 
pelo órgão ambiental em função das características ambientais locais. 

As propostas para usos futuros das áreas dos aterros sanitários devem considerar que 
nos locais onde os resíduos permaneçam aterrados, continuará ocorrendo processos de 
decomposição, mesmo após o encerramento das atividades por períodos relativamente 
longos, levando-se em consideração a proteção à saúde humana e ao meio ambiente. 
Por conseguinte, o uso de uma área que antes abrigou um aterro sanitário deverá ser 
aprovado pelo órgão ambiental competente (FEAM, 2010). 

Após o encerramento, os sistemas de drenagem superficial de águas pluviais e de  
drenagem e tratamento dos gases e líquidos percolados devem ser mantidos por um 
período de cerca de 20 anos. Este período padrão é adotado por ser considerado 
suficiente para o maciço de resíduos alcançar as condições de relativa estabilidade. 

Contudo, esse período padrão poderá ser reduzido a partir de discussões/alinhamentos 
com os órgãos reguladores, desde que os argumentos para a redução sejam respaldados 
por dados de monitoramento, tais como recalque, volume de gás, qualidade, estabilidade 
dos líquidos lixiviados, cobertura vegetal e inexistência da migração e infiltração do 
biogás. Além disso, mesmo após atingir a estabilização, o maciço de resíduos inerte 
apresentará uma resistência semelhante à turfa. 

Por fim, vale ressaltar que, em função dos possíveis problemas relacionados à baixa 
capacidade de suporte do terreno e à possibilidade de infiltração de gases com alto poder 
combustível e explosivo (metano), não deve ser permitida a implantação de edificações 
sobre os aterros. 

Para uso futuro de aterros sanitários encerrados é indicada a implantação de áreas 
verdes, com equipamentos comunitários como praças esportivas, campos de futebol e 
áreas de convívio. As áreas encerradas podem também ser utilizadas para pastagens ou 
plantações (lenhosas, viveiros de mudas etc.), observando-se, em ambos os casos, a 
recomendação de que a camada utilizada para o plantio (acima da camada selante 
argilosa) seja suficiente para garantir que as raízes não entrem em contato com os 
resíduos dispostos, sugerindo-se que as raízes cheguem, no máximo, até a camada de 
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argila da cobertura final. 

 Monitoramento ambiental pós encerramento 

O monitoramento ambiental após o encerramento do aterro sanitário deverá ocorrer por 
um período que será definido pelo órgão de licenciamento ambiental, em função das 
características locais e especificidades do aterro. Normalmente o período mínimo é de 10 
anos após o encerramento da disposição de resíduos sólidos. 

Os parâmetros a serem monitorados são os mesmos da etapa de operação do aterro 
sanitário, listados a seguir e já descritos no item de operação: 

 Monitoramento dos gases e lixiviados; 

 Monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, a partir da 
coleta de amostras dos quatro poços de monitoramento instalados (deverão ser 
indicados os parâmetros de monitoramento); 

 Monitoramento geotécnico dos recalques e estabilidade da massa de resíduos, 
caso esse seja verticalizado.  

3.3.2. Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

Os Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP) são previstos para a disposição diária de 
até 20 t (vinte toneladas) de rejeitos. As diretrizes para localização, implantação, operação 
e encerramento de ASPP são apresentadas na NBR 15.849 (ABNT, 2010) enquanto a 
Resolução CONAMA nº 404/2004 estabelece os critérios e diretrizes para o licenciamento 
ambiental dos ASPP.    

De uma forma geral os critérios para implantação e operação de ASPP são similares aos 
dos Aterros Sanitários (AS), entretanto, como o impacto associado ao empreendimento é 
menor, devido ao porte, os requisitos para proteção ambiental e definições operacionais 
podem ser menos restritivos nos ASPP e o processo de licenciamento ambiental dispensa 
a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental (EIA). 

De acordo com a Norma 15.849 (ABNT, 2010) o sistema de drenagem de gases pode ser 
dispensado para o ASPP, em função da altura final do aterro e do percentual da fração 
orgânica dos resíduos dispostos (Quadro 3.6), sendo que nos aterros com altura final 
maior que três metros e a fração orgânica dos resíduos acima de 30% o sistema de 
drenagem de gases deverá ser considerado.  

Quadro 3.6 –  Critérios para a dispensa do sistema de drenagem de gases para Aterro Sanitário de 
Pequeno Porte. 

Características da operação  
Altura final do aterro (m) 

<3 >3 

Fração orgânica dos 
resíduos (%) 

<30 Dispensar Dispensar 

> 30 Dispensar Considerar 

Fonte: ABNT (2010). 

De acordo com a referida Norma, o sistema de impermeabilização complementar da base 
do ASPP, executado com solo compactado ou com a aplicação de geomembrana, 
também pode ser dispensado, desde não ocorram riscos de contaminação das águas 
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subterrâneas. O Quadro 3.7 apresenta os critérios para a dispensa de impermeabilização, 
considerando o limite máximo do excedente hídrico admissível, a maior ou menor 
presença de resíduos orgânicos, a profundidade do lençol freático e a permeabilidade 
natural do solo local. 

O excedente hídrico é a quantidade de água (mm/ano) que infiltra e percola através da 
camada de cobertura do aterro sanitário, atingindo a massa de resíduos e posteriormente 
chegando até a base do aterro. Este índice deve ser calculado com base nas séries 
anuais de precipitações médias, de temperaturas e o coeficiente de escoamento 
superficial. O coeficiente de escoamento superficial deve ser adotado em função das 
características de permeabilidade do solo da camada de cobertura. 
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Quadro 3.7 – Critérios para a dispensa de impermeabilização complementar na base do ASPP. 

Limites máximos do excedente hídrico 
(mm/ano) para a dispensa da 

impermeabilização complementar 

Fração orgânica dos resíduos ≤ 30% Fração orgânica dos resíduos > 30 % 

Profundidade do lençol freático (m) Profundidade do lençol freático (m) 

1,50 < n ≤ 3 3 < n < 6 6< n < 9 n ≥  9 1,50 < n ≤ 3 3 < n < 6 6< n < 9 n ≥ 9 

Coeficiente de  
permeabilidade 
do solo local k 

(cm/s) 

k < 1x10-6 250 500 1000  1500 188 375 750 1125 

1x10-5 < k < 1x10-5 200 400 800 1200 150 300 600 900 

1 x10-5 < k < 1 x10-4 150 300 600 900 113 225 450 675 

Fonte: ABNT (2010). 
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3.3.3. Disposição simplificada para a área rural 

Tendo em vista o contexto da RMGSL, com o predomínio de populações rurais na maioria 
dos municípios do continente, a expectativa é de que durante o horizonte do PGIRS, seja 
difícil que a cobertura da coleta de resíduos alcance todos os domicílios rurais, ou seja, 
ainda que haja a ampliação progressiva dos serviços não se alcançará a universalização do 
acesso em vinte anos.  

Como os municípios do continente contam com localidades de tamanhos, populações, 
densidades demográficas, distâncias das sedes municipais e condições de acesso 
rodoviário variadas, algumas não serão atendidas pela coleta regular ou esporádica de 
resíduos. Nessas localidades recomenda-se a disposição simplificada por domicílio, 
implantada e operada pelos próprios moradores após a orientação dos técnicos das 
prefeituras (ou agentes comunitários de saúde) durante as intervenções nessas áreas nas 
ações de capacitação, educação sanitária e ambiental. 

A solução trata-se de uma vala para a disposição dos resíduos domiciliares, considerando 
os seguintes critérios locacionais, geométricos e dimensionais, aspectos construtivos e 
operacionais: 

 Implantação da vala no “fundo” do terreno considerando afastamento da residência e, 
principalmente, do poço de captação e abastecimento de água; 

 A seção escavada poderá ser circular ou quadrada; 

 Diâmetro ou lado de 1,0 metro; 

 Profundidade máxima de 1,0 metro visando evitar interferências no lençol freático; 

 Instalação de tampa ou uso de lona para evitar a entrada de água pluvial na vala; 

 Implantar dispositivo de proteção no perímetro da vala com cerca de 30 cm de altura 
para facilitar a identificação dessa e minimizar o risco de acidentes com crianças e 
animais; 

 Promover a cobertura diária dos resíduos dispostos na vala; 

Essa solução proposta, ainda que simplificada, evita o lançamento e o espalhamento dos 
resíduos sobre o solo, o que pode acarretar problemas de ordem sanitária e estética. Cabe 
destacar ainda que o aproveitamento de resíduos orgânicos e recicláveis já é elevado 
nesses locais, maximizando a vida útil ou o tempo de uso das valas.  

Após o encerramento da disposição de resíduos em uma vala, outra pode ser escavada 
próxima a primeira considerando os critérios e aspectos listados acima. 

3.3.4. Estação de Transbordo de RSU (ET) 

A Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos Urbanos (ET) é a unidade onde se faz a 
transferência dos RSU dos veículos coletores para os caminhões e carretas com maior 
capacidade volumétrica de carga, que promovem o transporte dos resíduos até o aterro 
sanitário (Figura 3.5). 
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Figura 3.5 – Estação de Transbordo de resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

As ET são previstas nos sistemas de gerenciamento de resíduos quando a distância entre o 
centro geométrico da coleta de resíduos e o aterro sanitário é superior a 25 km, 
especialmente em municípios com geração elevada de RSU, podendo haver 
compartilhamento desta ET entre vários municípios, com o transbordo de resíduos para um 
único aterro regionalizado. Estas unidades se justificam pela redução dos custos associados 
ao transporte de resíduos, uma vez que diminuem o número de viagens e com isso a 
distância total percorrida no transporte de RSU até a disposição final torna-se menor. 

Ocorre ainda a redução do número de caminhões na malha viária, já que os caminhões e 
carretas conseguem receber os resíduos de, no mínimo, três caminhões coletores, o que 
contribui para a redução das emissões dos gases de efeito estufa, proporcionando um 
benefício ambiental decorrente da implantação das ET, além da redução de custos para o 
sistema de gestão de resíduos. 

O modelo de ET recomendado neste PGIRS é o apresentado nas figuras a seguir (Figura 
3.6 a Figura 3.9) já empregados nos municípios de São Luís e São José de Ribamar, onde a 
transferência dos resíduos ocorre pela ação da gravidade, devido a um desnível entre os 
pátios de carga e descarga de resíduos. Esta modalidade é chamada de “transferência 
direta” ou “simples transferência” uma vez que não ocorre o armazenamento dos resíduos e 
também não há necessidade do uso de equipamentos para içar ou compactar os resíduos. A 
ET de transferência direta é a modalidade de transbordo de RSU com menor custo de 
implantação e operação no sistema de gerenciamento de resíduos. 
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Figura 3.6 e Figura 3.7 – Estação de Transbordo da Ribeira, no município de São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018). 

  

Figura 3.8 e Figura 3.9 – Transferência de resíduos na Estação de Transbordo Parque Vitória, em São José de 
Ribamar. 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Critérios e restrições locacionais da ET 

Como há o manejo de resíduos sólidos urbanos nas ET, recomenda-se que esta unidade 
seja implantada em local com afastamento mínimo de 1,0 km de áreas urbanas ou de 
habitações, para evitar que a população sofra com problemas relacionados ao odor da 
fração orgânica biodegradável dos resíduos.  

A ET deve estar localizada, sempre que possível, em gleba adjacente à margem direita da 
rodovia de acesso ao aterro sanitário, no sentido do aterro. Recomenda-se ainda que seja 
implantada em distância inferior a 10 km do centro dos municípios (a distância ideal é 5 km) 
com o objetivo de reduzir o custo logístico e operacional do sistema. 

 Critérios de projeto e implantação de ET 

a) Rampa e plataforma 

Uma vez que a transferência de resíduos no modelo de ET indicada ocorre pela ação da 
gravidade, o principal critério de projeto e implantação destas unidades é a previsão de uma 
rampa e de um platô para promoverem o desnível entre a caçamba dos caminhões coletores 
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e da carreta, possibilitando a transferência dos resíduos. Assim, a unidade deve ser dotada 
de uma rampa pela qual os veículos coletores deverão subir e realizar a transferência dos 
resíduos para as caçambas de maior capacidade volumétrica. O projeto deve considerar que 
toda a plataforma da rampa seja dotada de meio-fio, que possui função “bate-pneu” para a 
segurança dos veículos.  

Deverá ser previsto um pátio de manobra dos caminhões coletores para possibilitar o acesso 
à rampa em marcha à ré. Recomenda-se que todo o pátio da ET, inclusive a rampa, seja 
construído em pavimentação asfáltica. 

O projeto deverá prever uma estrutura que assegure o direcionamento dos resíduos para a 
caçamba das carretas durante a transferência, evitando que estes e os chorumes caiam no 
pátio de descarga, fora da caçamba. 

b) Estrutura de Cobertura 

É imprescindível a previsão de uma estrutura fixa coberta como apresentado na Figura 3.5, 
que atue para reduzir a entrada de água pluvial nas caçambas dos caminhões durante a 
operação de transferência de resíduos, o que resulta em formação indesejada de chorume. 

c) Balança rodoviária 

Nas ET compartilhadas entre municípios deverá ser prevista balança rodoviária eletrônica 
com capacidade mínima de 30 toneladas para pesagem dos resíduos coletados em cada 
município contribuinte. Nas ET caracterizadas como solução individual municipalizada não é 
obrigatório a instalação da balança, já que os resíduos deste município serão pesados na 
entrada do aterro sanitário. 

O projeto deverá prever a construção de estrutura civil complementar para a instalação da 
balança, conforme as Figuras 3.10 e 3.11, da ET de São José de Ribamar.  

  

Figura 3.10 e Figura 3.11 – Estrutura para a pesagem dos caminhões coletores na ET de São José de 
Ribamar.  

Fonte: FLORAM (2018). 

d) Sistema de drenagem pluvial 

O projeto deverá prever um sistema de drenagem pluvial dos pátios de carga e descarga de 
resíduos e da rampa de acesso, considerando o dimensionamento da vazão para cada área. 
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e) Sistema de drenagem de chorume 

Durante a transferência dos resíduos pode haver derramamento de chorume no pátio da ET, 
portanto, deve ser prevista uma estrutura para drenagem nas áreas de carga e descarga de 
resíduos. O projeto também deve prever sistema de acumulação dos chorumes drenados e 
indicar a forma de tratamento para os mesmos. 

f) Dimensionamento da quantidade de veículos 

A quantidade de caminhões e carretas deverá ser compatível com o volume de resíduos 
recebidos na ET e com a frequência das viagens. É importante que sejam previstas carretas 
ou caçambas extras para possibilitar a rápida transferência dos resíduos dos veículos 
coletores que chegam na unidade, evitando latências (atrasos) na operação da ET.  

 Critérios de operação da ET 

a) Identificação dos caminhões e pesagem dos resíduos 

Inicialmente deverá ser feita a identificação dos caminhões, para garantir maior controle 
operacional e também para que a ET não seja usada por geradores de resíduos privados. 
Assim, deverá ser mantido o cadastro dos veículos coletores oficiais na unidade além disso, 
para todos os caminhões que entrarem na ET devem ser registrados o número de cadastro 
e a placa, diariamente. 

Nas ET que possuírem balança rodoviária os caminhões deverão ser pesados na entrada da 
unidade e após a descarga dos resíduos, para verificação da tara do caminhão. O Quadro 
3.8 apresenta um exemplo de planilha de controle de acesso de veículos à ET com sistema 
de pesagem de resíduos. 

Quadro 3.8 – Exemplo de planilha de controle de acesso de veículos na estação de transbordo. 

Data 
Tipo de 
veículo 

Placa 
Município 

gerador do 
RSU 

Nº de 
cadastro 

Horário de 
entrada 

Horário 
de saída 

Peso 
Autorizado 

por 
Cheio Tara Líquido 

 
          

 
          

Fonte: FLORAM (2018). 

Ainda em relação às estações de transbordo que possuam balança, recomenda-se que a 
aferição da balança seja trimestral, devendo ser emitido atestado de verificação pelo 
INMETRO. Esta frequência poderá ser alterada de acordo com a legislação vigente e com 
os critérios do órgão ambiental. Caso necessária manutenção da balança, esta deve ser 
realizada de acordo com o manual do fabricante. 

b) Transferência dos resíduos 

Durante a transferência dos resíduos é importante que haja um funcionário para auxiliar os 
motoristas no direcionamento dos caminhões dentro da ET e com isso evitar incidentes ou 
acidentes. Este operador deverá ajudar os motoristas dos veículos coletores na realização 
da manobra na base da rampa de acesso, na subida em marcha à ré e na operação de 
transferência de resíduos. 
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c) Acomodação dos resíduos 

Para aumentar a capacidade de carga das carretas poderá ser previsto um sistema para 
acomodação dos resíduos como o empregado na ET da Ribeira, em São Luís (Figura 3.12), 
onde uma escavadeira hidráulica promove uma pequena compactação e acomodação dos 
resíduos na caçamba, proporcionando um ganho volumétrico e facilitando a operação 
seguinte, de lonamento da caçamba. 

Cabe ressaltar que a operação de acomodação dos resíduos na carreta mediante sistema 
de “compactação” não é obrigatória, ficando a cargo do titular da limpeza pública a decisão 
da previsão ou não, devendo ser considerado o custo de aquisição de escavadeira hidráulica 
e a influência da “compactação” na duração e manutenção do sistema de suspensão das 
carretas. 

 

Figura 3.12 – Acomodação dos resíduos na carreta, na estação de transbordo da Ribeira, em São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018). 

d) Enlonamento da carreta e pesagem de saída  

Uma vez que a carreta atingir o limite da capacidade volumétrica, o motorista deverá se 
dirigir ao local de enlonamento, onde esta será coberta com lona e, após este procedimento, 
ser liberada pelo operador para se dirigir à balança para a pesagem e saída da ET.  

O dispositivo de enlonamento deverá atender aos requisitos legais de segurança do 
trabalho, de forma a garantir condições seguras ao trabalhador e aos usuários, para tanto 
deve-se consultar as Normas NR-6, NR-12 e NR-35, dentre outras. A Figura 3.13 apresenta 
o dispositivo usado na ET da Ribeira, localizada em São Luís. 
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Figura 3.13 – Enlonamento da caçamba na estação de transbordo da Ribeira, em São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018). 

e) Manutenção diária da unidade 

O pátio de carga e descarga da ET deverá ser varrido e lavado pelo menos duas vezes ao 
dia, devendo ser adotadas as medidas de remoção de acúmulo de sujeira, para combater 
insetos e roedores. 

O chorume e as águas de lavagem geradas no pátio de armazenamento temporário dos 
resíduos deverão ser submetidos a um pré-tratamento para remoção de sólidos suspensos, 
óleos e graxas, com posterior armazenamento temporário do efluente que então deve ser 
conduzido ao tratamento adequado, em local a ser definido durante o licenciamento 
ambiental da unidade. 

f) Critérios e Condições dos veículos de transporte de resíduos 

Para o modelo de transbordo proposto é fundamental que os caminhões coletores possuam 
dispositivos para bascular a caçamba e com isso agilizar a operação de transferência dos 
resíduos, evitando que outros caminhões fiquem aguardando para promover a transferência 
dos resíduos. Portanto, caminhões com carroceria fixa e tratores com carroceria acoplada 
não são indicados para a transferência de resíduos nas ET previstas nesse PGIRS.  

A seguir são apresentadas as condições e exigências estabelecidas para que os caminhões 
possam fazer o transporte adequado dos resíduos, inclusive fora das estações de 
transbordo: 

 Os limites de peso transportados (PBT) deverão atender aos limites especificados na 
legislação vigente e nas Resoluções do CONTRAM, que regulamentam ou venham a 
regulamentar a matéria; 

 Os caminhões coletores basculantes (sem compactação) e as carretas deverão 
transitar cobertas com lona para evitar o derramamento de resíduos sólidos nas vias 
públicas; 

 O compartimento de carga dos caminhões coletores e as caçambas das carretas 
deverão propiciar estanqueidade, de forma que não ocorra derramamento de 
chorume nas vias, durante o transporte de resíduos; 
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 Os caminhões basculantes sem dispositivos de compactação e as carretas não 
poderão ser carregados acima da sua capacidade volumétrica e altura do 
compartimento de carga, ou seja, não deverá ser permitido o coroamento da carga de 
RSU nos veículos; 

3.3.5. Unidade de Compostagem (UC¹) 

A compostagem é uma forma de tratamento dos resíduos orgânicos biodegradáveis, tais 
como restos de alimentos e materiais provenientes dos serviços de poda e capina, que 
utiliza micro-organismos, como bactérias e fungos, que assimilam e transformam esses 
resíduos. Também pode ser considerada uma forma de reciclagem de nutrientes como o 
carbono e o nitrogênio, uma vez que os micro-organismos metabolizam estes nutrientes 
transformando-os no composto orgânico, que pode ser usado no solo como fonte de 
nutrientes para as plantas. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 481/2017, que estabelece critérios e 
procedimentos para garantir o controle e a qualidade ambiental do processo de 
compostagem de resíduos orgânicos, a compostagem e o composto têm as seguintes 
definições, respectivamente: 

“III - compostagem: processo de decomposição biológica controlada dos resíduos orgânicos, 
efetuado por uma população diversificada de organismos, em condições aeróbias e 
termofílicas, resultando em material estabilizado, com propriedades e características 
completamente diferentes daqueles que lhe deram origem;” 

 “IV - composto: produto estabilizado, oriundo do processo de compostagem, podendo ser 
caracterizado como fertilizante orgânico, condicionador de solo e outros produtos de uso 
agrícola;” 

Por ser um processo biológico, a compostagem é a transformação dos resíduos orgânicos 
pela ação de micro-organismos aeróbios (que necessitam de oxigênio) realizado em duas 
etapas distintas, sendo elas: 

 Degradação ativa: etapa com duração média de 90 dias, em que ocorrem as reações 
mais intensas de oxidação (degradação) da matéria orgânica com predomínio dos 
micro-organismos que atuam na faixa de 45°C a 65°C. Esta etapa envolve maior 
controle operacional dos fatores que influenciam no processo e pode ser realizada a 
céu aberto, nos chamados pátios de compostagem. 

 Maturação ou cura: fase com duração média de 30 dias, com menor necessidade de 
controle operacional, onde os resíduos da fase ativa são dispostos em pilhas dentro 
de ambientes coberto (galpões), ocorrendo as reações de humificação e redução da 
temperatura até o equilíbrio ou aproximação da temperatura ambiente. 

O local onde ocorre o processo de compostagem é chamado de Unidade de Compostagem 
(UC¹). Observa-se na Figura 3.14 um modelo de UC¹ semelhante ao que é indicado neste 
PGIRS, conhecido no meio técnico como sistema Windrow (aeração das leiras por meio de 
reviramento manual ou mecânico). Tal sistema é composto por um pátio de compostagem 
com os resíduos dispostos em leiras e um galpão coberto para abrigo de equipamentos e 
disposição dos resíduos na fase de cura ou maturação.  
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Deve-se evitar a triagem de resíduos na UC¹, portanto, a unidade deve receber apenas a 
fração orgânica biodegradável dos RSU previamente segregada dos demais resíduos 
recicláveis (plásticos, papéis, papelão, metais e vidros). Assim, o sucesso da compostagem 
depende fundamentalmente da existência e do efetivo funcionamento da coleta seletiva 
municipal e da contribuição por fontes de resíduos essencialmente orgânicos em 
quantidades elevadas, como grandes mercados, feiras e Centrais de Abastecimentos 
(CEASAs), desde que haja gerenciamento adequado nesses locais. 

 

Figura 3.14 – Modelo de Unidade de Compostagem. 

Fonte: CODEVASF (2013).  

Tendo em vista a baixa geração de resíduos orgânicos em municípios de pequeno porte, 
aliada à perda volumétrica que ocorre durante o processo de compostagem (cerca de 60%), 
a UC¹ não é economicamente viável para esse porte de municípios.  

Mesmo em municípios de porte médio, muitas vezes as UC¹ são implantadas com o foco 
exclusivo na utilização do composto em áreas verdes, visando a manutenção da 
urbanização das cidades e a recuperação de áreas degradadas, ou seja, não se considera a 
hipótese de a comercialização do composto assegurar a sustentabilidade econômica da 
unidade. 

Assim, deve-se ter em mente a importância ambiental das UC¹, que proporcionam as 
seguintes vantagens para os municípios: 

 Melhoria do aspecto visual da cidade com utilização do composto em parques e 
canteiros públicos; 

 Redução dos custos com aquisição de adubos para utilização nas áreas verdes das 
cidades; 

 Aumento da vida útil dos aterros sanitários, já que os resíduos compostados não são 
dispostos nos aterros; 

 Redução dos problemas e custos associados ao tratamento de chorume em aterros 
sanitários, um dos pontos críticos dos aterros em sistemas sem cobrança;  
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 Emprego de mão de obra na operação das UC¹, ainda que não demande poucos 
trabalhadores. 

É importante ressaltar que, nos casos de sucesso de implantação de UC¹, nos países em 
desenvolvimento tendo como principal exemplo a Índia, cujo objetivo era comercializar o 
composto orgânico, foram considerados os seguintes aspectos em sinergia, que 
contribuíram para o retorno econômico do investimento no empreendimento:  

i. População contribuinte normalmente acima de 200.000 habitantes; 

ii. Coleta seletiva parcialmente ou bem implementada, possibilitando a contribuição de 
resíduos nobres (com pouca mistura com os demais resíduos recicláveis); 

iii. Aporte incremental de resíduos orgânicos biodegradáveis nobres, proveniente de 
feiras, verdurões, mercados, supermercados, padarias e restaurantes; 

iv. Controle de qualidade do processo e do composto produzido, com rotinas 
operacionais, análises laboratoriais rígidas e controle operacional na identificação das 
leiras ou pilhas de composto; 

v. Em sua maioria, sistemas de compostagem acelerada com a introdução de 
sopradores de ar no interior das leiras e/ou uso de enzimas para acelerar a cinética 
bioquímica de degradação da matéria orgânica; 

vi. Criação de uma marca; 

vii. Elaboração de ações de marketing com agricultores e comunidade; 

viii. Estratégia para atuação competitiva com fabricantes de adubos. 

Fica claro que quando o foco é a comercialização do composto produzido, o 
desenvolvimento de ações comerciais e um maior rigor técnico do processo são 
fundamentais. Por isso, esses sistemas são normalmente desenvolvidos em cidades de 
grande porte, por meio de parcerias entre o setor público e privado, não havendo no Brasil 
iniciativas de compostagem de RSU em larga escala, construída como um negócio.  

Portanto é importante desmistificar a ideia da sustentabilidade financeira das unidades de 
compostagem e agir com mais responsabilidade na previsão/sugestão de instalação dessas 
unidades para municípios de pequeno porte, que não possuem estrutura adequada e 
sistemas de coleta seletiva implementados, pois certamente resultará em desperdício de 
recursos públicos.  

Dito isso, não se recomenda a comercialização do composto maturado com a intenção de 
gerar receita adicional significativa na gestão de resíduos. Assim, indica-se a utilização do 
composto na urbanização das cidades, em ações de paisagismo, na produção de mudas em 
viveiros mantidos pelos municípios, bem como na recuperação de áreas degradadas. Caso 
os órgãos envolvidos na gestão de resíduos, incluindo o(s) consórcio(s), acreditem que a 
RMGSL tem potencial para a comercialização do composto, gerando um incremento nas 
receitas, recomenda-se a elaboração de estudos técnicos para a implementação de 
sistemas avançados de compostagem, considerando as questões apresentadas 
anteriormente, nas alíneas i a viii. 
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 Critérios e restrições locacionais da UC¹ 

Uma vez que na UC¹ são gerenciados resíduos orgânicos biodegradáveis, recomenda-se 
que esta unidade seja implantada em local com afastamento mínimo de 1 km de áreas 
urbanizadas ou com habitações, para evitar que a população sofra com problemas 
relacionados ao odor inerente do processo, ainda que haja controle para manutenção das 
condições aeróbias na operação da unidade. 

Observa-se na Figura 3.15 uma UC¹ de resíduos orgânicos biodegradáveis do sistema 
Windrow, implantada em local com afastamento de moradias. 

 

Figura 3.15 – Unidade de compostagem.  

Fonte: http://www.ambienteduran.eng.br/ 

Quando houver a previsão de uma unidade de compostagem (UC¹) e de um aterro sanitário 
(AS) no mesmo município, recomenda-se que as duas UGR sejam localizadas na mesma 
área, possibilitando o compartilhamento da infraestrutura e de equipamentos. Essa 
modalidade é conhecida no meio técnico como Central de Resíduos (CR) ou ainda Central 
de Tratamento de Resíduos (CTR¹). 

 Critérios de projeto e implantação da UC¹ 

a) Galpão de recepção 

Deverá ser construído um galpão para a recepção dos resíduos orgânicos oriundos da 
coleta seletiva e das demais fontes contribuintes com a Unidade de Compostagem. A 
estrutura do galpão deverá ser construída de forma a facilitar a iluminação e circulação de ar 
e o piso deverá ser impermeabilizado, com declividade mínima para permitir o escoamento e 
a coleta de eventuais líquidos gerados na recepção dos resíduos.  

Deverá ser prevista uma área para abrigar equipamentos como o triturador de troncos e 
galhos, a peneira para separação dos resíduos e impurezas maiores que 5 cm e a balança 
mecânica, com capacidade para 150 kg.  

b) Pátio de compostagem 

O projeto deverá prever um pátio de compostagem para a disposição dos resíduos 
orgânicos em leiras ou pilhas, onde ocorrerá a fase de degradação ativa do processo, 
durante 90 dias.  

http://www.ambienteduran.eng.br/
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Pode ser projetado um pátio menor para o atendimento à demanda de geração de resíduos 
nos primeiros anos de operação da unidade, com possibilidade de expansão futura. Com 
isso, é possível reduzir o investimento inicial de construção da UC¹ e avaliar a eficiência e a 
ampliação da coleta seletiva nos treze municípios da RMGSL ao longo da implantação do 
PGIRS, para se obter um aumento da contribuição de resíduos orgânicos de boa qualidade 
para a UC¹.  

O piso do pátio deverá ser projetado para suportar a circulação de caminhões de médio 
porte e possuir espaços para reviramento das leiras ou pilhas e circulação entre essas. Além 
disso, deverá ser impermeabilizado e ter declividade adequada para permitir o escoamento e 
a coleta de eventuais líquidos lixiviados, gerados durante o processo de compostagem. 

c) Drenagem pluvial e de líquidos lixiviados 

O perímetro do pátio deve contar com sistema de drenagem superficial de águas pluviais, a 
fim de evitar o escoamento para dentro do pátio, prejudicando o processo e aumentando a 
vazão de lixiviados. 

Conforme abordado anteriormente, a drenagem interna do pátio de compostagem deve 
permitir o escoamento e a coleta de eventuais líquidos lixiviados gerados durante o processo 
de compostagem. Sabe-se que em processos de compostagem bem operados a geração de 
líquidos lixiviados é pequena, principalmente quando são adotados cuidados como: evitar 
excesso de água na umidificação das leiras e cobri-las durante a chuva. 

Ainda assim, há geração mínima de efluentes, os quais poderão ser armazenados para a 
utilização na operação de umidificação das leiras, ou tratados (conforme os padrões 
estabelecidos para o lançamento de efluentes) e descartados. 

d) Galpão de maturação e estocagem de composto orgânico 

Deverá ser construído um galpão para maturação e armazenamento temporário dos 
resíduos orgânicos compostados (adubo orgânico). Este galpão poderá ser o mesmo que 
funcionará como recepção dos resíduos, desde que sejam previstos espaços separados 
para a recepção, cura e estocagem do composto produzido. 

A estrutura do galpão deverá ser implantada com o propósito de facilitar a iluminação e a 
circulação de ar; o piso deverá ser construído com condições que resguardem a qualidade 
do composto produzido. A capacidade de armazenamento de composto produzido deve ser 
prevista no dimensionamento do galpão, considerando a produção diária de composto na 
UC¹. 

e) Fornecimento de água e energia elétrica 

Apesar deste item ser comum a todas as unidades, reitera-se que nas UC¹, pela utilização 
de equipamentos eletromecânicos e pela necessidade operacional de umidificação das 
leiras, o fornecimento de água e energia são itens essenciais e críticos, que deverão ser 
considerados no projeto e na operação das unidades de compostagem. 
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f) Laboratório 

A instalação de laboratório não é obrigatória, mas recomendada, uma vez que o controle 
operacional da compostagem e da formação de composto orgânico de qualidade, depende 
de monitoramento. 

Portanto, o laboratório deve ter os equipamentos que auxiliam na medição dos parâmetros 
mais usuais na operação de UC¹ com menos exigências técnicas, como o pH, a 
temperatura, a umidade e os sólidos voláteis (SV). Este local deve possuir estrutura para 
assegurar o armazenamento adequado para a conservação de amostras que eventualmente 
serão encaminhadas a laboratórios certificados, quando for necessária a realização de 
análises mais complexas. 

As análises, frequências de amostragem, métodos de conservação e equipamentos 
utilizados nos laboratórios deverão ser apresentados no manual de operação que deverá 
integrar os projetos básicos e executivos das UC¹. 

 Critérios de operação da UC¹ 

a) Controle da chegada dos resíduos orgânicos 

Inicialmente deve-se certificar que o caminhão está cadastrado para a destinação dos 
resíduos na UC¹. Posteriormente, um operador deverá fazer a inspeção visual da carga, 
para checar se os resíduos contidos na caçamba são predominantemente orgânicos 
biodegradáveis.  

Recomenda-se que nas unidades de compostagem compartilhadas entre vários municípios 
seja feita uma estimativa volumétrica (cubagem) dos resíduos presentes nos caminhões em 
função das dimensões da caçamba e da altura preenchida pelos resíduos, possibilitando 
estimar a contribuição de material (resíduos) por município na UC¹. 

b) Preparo do material 

Os resíduos a serem compostados devem estar homogeneizados, livres de resíduos inertes 
(que não se decompõem), resíduos recicláveis secos e rejeitos, reiterando que apenas 
resíduos orgânicos compostáveis deverão entrar no processo.  

Entretanto, como na prática sempre ocorre mistura com outros tipos de resíduos, 
inicialmente, todo o resíduo recebido deverá passar por peneiras para a separação do 
material grosseiro ou impurezas como pilhas, plásticos, metais, vidros, trapos, borrachas e 
outros, que podem contaminar ou reduzir a qualidade do composto. Esses materiais serão 
considerados rejeitos da UC¹, devendo ser acondicionados em contêineres e posteriormente 
encaminhados para o aterro sanitário mais próximo.  

Segundo LELIS (2009) para o preparo do material são necessários dois tipos de resíduos: 
os que se decompõem facilmente, como o esterco, e os que se decompõem mais 
lentamente, como as folhas e palhas. As condições, em termos de nutrientes favoráveis para 
a ação dos micro-organismos, são conseguidas com uma fonte de carbono (resíduos 
palhosos, ramos e vegetais secos, etc.) e uma de nitrogênio (restos de alimentos, lodo de 
esgoto, esterco, etc.). Desta forma, o ideal é que a massa de composto seja formada pela 
mistura de vários resíduos orgânicos atingindo uma relação inicial entre Carbono e 
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Nitrogênio em torno de 30:1. O Quadro 3.9 apresenta a relação Carbono/Nitrogênio para 
vários materiais orgânicos. 

Quadro 3.9 – Relação Carbono/Nitrogênio para diversos resíduos 
orgânicos. 

Resíduo Relação C/N 

Fração orgânica dos resíduos urbanos 25 a 35/1 

Sobras de verduras 15/1 

Capim gordura 81/1 

Grama de jardim 36/1 

Cavaco de madeira ou serragem 100 a 600/1 

Esterco de gado 18/1 

Esterco de galinha 10/1 

Esterco de porco 6/1 

Fonte: adaptado de KIEHL (1985) e LELIS (2009). 

De acordo com LELIS (2009), a relação C/N não precisa ser exata, até porque é difícil 
avaliá-la de forma precisa, sendo preferível colocar um pequeno excesso de material rico em 
nitrogênio, como restos de alimentos, verduras e legumes. Saber a relação exata 
carbono/nitrogênio é menos importante que o manejo adequado da leira. 

c) Formação das leiras  

Para a formação das leiras ou pilhas, os resíduos devem estar bem homogeneizados, de 
forma que os resíduos tenham partículas com diâmetro médio de 35 mm e com a relação 
C/N próxima a indicada acima. 

Quando o material disponível para a formação da leira for insuficiente, estes deverão ser 
dispostos em forma de pilhas, com o formato cônico. Depois de formada, cada leira ou pilha 
deverá ser sinalizada com placa de identificação como o modelo mostrado na Figura 3.16. 

USINA DE COMPOSTAGEM

Leira nº ____

DATA: ____/____/_______

 

Figura 3.16 – Modelo de placa de identificação das leiras ou pilhas de compostagem. 

Fonte: FLORAM (2018). 

d) Controle do processo na etapa de degradação ativa 

A compostagem simplificada é desenvolvida com base no controle operacional dos 
seguintes fatores: umidade, aeração e temperatura, os quais afetam o processo na fase de 
degradação ativa. 
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Para uma boa compostagem, a umidade deve ser mantida em torno de 40% a 60%, sendo 
55% o teor ótimo para o processo. Teores abaixo de 40% retardam o processo por inibir a 
atividade biológica e acima de 60% torna o meio predominantemente anaeróbio, reduzindo a 
eficiência do processo e gerando gases indesejados. O controle da umidade deve ser feito 
com ensaio de umidade em laboratório e verificação táctil-visual enquanto a umidificação 
das leiras deve ser feita com uma mangueira. 

A aeração é obtida pelo reviramento da leira, que fornece oxigênio para a massa de 
resíduos além de dissipar as altas temperaturas (maiores que 65°C) desenvolvidas na fase 
ativa de degradação. Um ciclo de reviramento satisfatório deve ser executado a cada três 
dias no primeiro mês, podendo ser reduzido posteriormente.  

A temperatura do processo na degradação ativa deverá ser monitorada por medições com 
termômetro, devendo ser controlada pelo reviramento e pela umidificação das leiras. 

Algum tempo após o início de operação da UC¹, como alternativa poderá ser retirada uma 
amostra de composto das leiras mais antigas, e adicioná-la ao composto novo, estimulando 
a ação dos micro-organismos. 

Após a fase de degradação ativa, que dura cerca de 90 dias, as leiras deverão ser 
removidas e transportadas para o galpão de armazenamento temporário para a cura final do 
composto (maturação) onde poderão ser dispostas em pilhas, que ficarão mais 30 dias até 
que se encerrem as reações de humificação e estabilização completa do composto. 

e) Controle do processo na etapa de maturação (cura) 

O início do período de maturação é determinado pela redução da temperatura (observada 
pela rotina operacional e controle das leiras). Nessa etapa, o composto deverá ficar em 
repouso, sem a prática do reviramento e correção da umidade, para que ocorram as reações 
de humificação (ou maturação) até que a temperatura do composto se iguale à temperatura 
ambiente.  

Os procedimentos em relação ao composto maturado são o peneiramento, a coleta e a 
análise laboratorial. O peneiramento é feito para assegurar a homogeneidade do aspecto 
estético do composto produzido, sendo importante a retirada dos resíduos inertes que 
porventura não tenham sidos retirados no início do processo, encaminhando-os para o 
aterro sanitário mais próximo. Caso sejam verificados resíduos orgânicos parcialmente 
decompostos, estes podem ser misturados às novas leiras para o seu reprocessamento e 
completa decomposição. 

Na coleta de amostra do composto para análise laboratorial, devem ser observados os 
seguintes critérios: 

 Formar uma única amostra representativa e bem homogeneizada; 

 Colocar a amostra em embalagem lacrada para preservar as condições físico-
químicas do composto; 

 Para análises microbiológicas, deve-se prever as condições térmicas do recipiente de 
amostragem. 
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Os principais parâmetros analisados são: temperatura, umidade, potencial hidrogeniônico 
(PH) e sólidos voláteis (SV). Caso a UC¹ seja construída e operada para fins de 
comercialização do composto, outros parâmetros devem ser monitorados, tais como: 
macronutrientes (N, P, K), micronutrientes, série de metais pesados e parâmetros 
microbiológicos (Coliformes fecais, bactérias dos gêneros Salmonella, Streptococcus etc.).  

f) Estocagem e expedição do composto  

A estocagem do composto deverá ser feita em local coberto e sobre piso construído com 
condições que resguardem sua qualidade. A forma de expedição ficará a critério do 
responsável pela operação da unidade. Caso haja intenção de comercialização do composto 
produzido, outros procedimentos de armazenamento e embalagem deverão ser estudados e 
propostos. 

 Impactos da UC¹ 

A compostagem pode provocar impactos ambientais negativos, como a emissão de gases 
com odores desagradáveis, produção de chorume e proliferação de vetores de doenças, 
caso não sejam respeitados os critérios técnicos apresentados a seguir durante a operação 
do processo. 

a) Emissão de Odores 

Os problemas relacionados à emissão de gases com odores desagradáveis estão 
associados à falta de controle operacional, que resulta em processos anaeróbios de 
decomposição da matéria orgânica, liberando o gás sulfídrico (H2S) e a amônia (NH3), dentre 
outros gases sulfurosos e nitrogenados. Geralmente, a condição anaeróbia ocorre devido 
aos seguintes fatores: 

 Excesso de umidade; 

 Tamanho da partícula do material maior que 50 mm; 

 Configuração geométrica inadequada da leira de compostagem; 

 Presença de processos de digestão anaeróbia da matéria orgânica nas leiras/pilhas; 

 Baixa relação Carbono/Nitrogênio na montagem da leira, que provoca liberação de 
amônia. 

Para evitar estes problemas basta gerenciar o controle operacional do processo, mantendo e 
conservando as condições aeróbias pelo reviramento constante das leiras e tomar cuidado 
para evitar a umidificação excessiva das leiras. Em alguns casos, recomenda-se cobrir as 
leiras durante os primeiros dez dias com uma camada de composto maturado, que 
funcionará como um filtro biológico, eliminando a produção de odor pela leira. 

b) Produção de Chorume 

O chorume é o líquido resultante do processo de decomposição de resíduos orgânicos, que 
possui altas concentrações de substâncias orgânicas, expressas por demanda bioquímica 
de oxigênio (DBO), portanto não pode ser lançado no meio ambiente sem que haja um 
tratamento prévio ou a utilização do chorume no processo de compostagem. 
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Dentre os fatores que causam a geração de chorume, destacam-se: 

 Umidificação excessiva das leiras/pilhas de compostagem pelo operador; 

 Excesso de água nas leiras por ação da chuva. 

Para controlar estes aspectos e reduzir a geração de chorume são fundamentais a 
experiência e o cuidado do operador da UC¹ durante a umidificação das leiras/pilhas, a 
cobertura das mesmas com lonas durante a chuva e o reviramento adequado.  

Vale ressaltar a possibilidade de reutilização do chorume no próprio processo de 
umidificação das leiras da compostagem. 

c) Proliferação de Vetores 

Normalmente os vetores biológicos estão associados aos RSU, pelo fato de a matéria 
orgânica se constituir naturalmente como uma fonte de alimentos para estes animais. Dentre 
as principais medidas de controle para evitar a proliferação de mosquitos e baratas, citam-
se: 

 Desenvolver um programa rotineiro de limpeza da unidade, incluindo a lavagem de 
todos os equipamentos e ferramentas com sabão e detergentes específicos para essa 
finalidade; 

 Cobrir as leiras com uma camada de composto maturado na primeira semana do 
processo, evitando a atração de vetores. 

Ressalta-se ainda que na fase ativa, as leiras são operadas na faixa termofílica, com 
temperaturas entre 45ºC e 65ºC, que não são atrativas aos vetores. Portanto, os principais 
cuidados estão relacionados com a limpeza rotineira da unidade e com a operação 
adequada do processo. 

3.3.6. Unidade de Triagem (UT) 

As Unidades de Triagem (UT) são locais previstos para a realização das operações de 
separação ou segregação dos resíduos recicláveis como papel, papelão, plásticos, vidros e 
metais, que posteriormente serão vendidos (direta ou indiretamente) para as indústrias de 
reciclagem de resíduos.  

Normalmente, o gerenciamento dos resíduos recicláveis dentro das UT é feito por 
trabalhadores de materiais recicláveis formalmente vinculados às cooperativas ou 
associações. Ressalta-se que, de acordo com a PNRS, pode haver dispensa de licitação 
para a contratação dessas organizações de catadores que se dedicarão à coleta seletiva e à 
triagem de resíduos; entretanto, é preciso certificar que as associações ou cooperativas 
sejam regularizadas e tenham condições estruturais para a prestação dos serviços e a 
comercialização dos resíduos, considerando a complexidade envolvida nestes processos. 

Os critérios locacionais, de projeto e de operação das UT apresentados a seguir foram 
extraídos de Projetos Básicos e Executivos elaborados pela Floram Engenharia e Meio 
Ambiente, atendendo a critérios e recomendações estabelecidas em editais da CODEVASF. 
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 Critérios e restrições locacionais da UT 

As UT deverão ser implantadas preferencialmente em áreas urbanas, nas proximidades dos 
pequenos e grandes geradores de materiais recicláveis. É importante observar a sua 
localização com relação à topografia da cidade, considerando as áreas situadas em cotas 
mais baixas, para facilitar o transporte dos resíduos por carrinhos de catadores, 
especialmente onde há coleta seletiva porta a porta por catadores de materiais recicláveis 
(CODEVASF, 2013). 

Deverão ser evitadas as áreas contíguas a “lixões” em atividade e mesmo a aterros 
sanitários que não estejam inseridos em complexos gerenciados como Centrais de Resíduos 
(CRs), pelo risco inerente de deturpação da finalidade da instalação proposta. 

 Critérios de projeto e implantação da UT 

Neste PGIRS serão propostos três portes de Unidades de Triagem, com capacidade de 
processamento diário de resíduos recicláveis e áreas específicas dos galpões apresentadas 
no Quadro 3.10.  

Quadro 3.10 – Unidades de Triagem de portes diferentes propostos no PGIRS. 

Porte da UT 
Capacidade de 

processamento diário de 
resíduos recicláveis (ton/dia) 

Área do galpão (m²) 

1 0,6 a 1,0 180 a 200 

2 1,0 a 1,6 400 a 450 

3 1,6 a 2,5 550 a 650 

               Fonte: FLORAM (2018). 

Nos projetos básicos e executivos das UT é imprescindível considerar que a maioria das 
atividades que serão desenvolvidas envolvem operações manuais, que dependem de força 
física dos trabalhadores. Com isso, as cotas de pisos dos diversos setores deverão ser 
escalonadas no sentido descendente, a partir daquele no qual ocorre a descarga dos 
veículos da coleta, conforme apresentado na Figura 3.17 (CODEVASF, 2013). 

As figuras apresentadas neste item foram extraídas dos Termos de Referência da 
CODEVASF adaptados do documento “Elemento para Organização da Coleta Seletiva e 
Projeto dos Galpões de Triagem” publicado em 2008 pelo Ministério das Cidades. 
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Figura 3.17 – Modelo de galpão de triagem indicado pelo Ministério das Cidades. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

a) Setor de recebimento e estocagem preliminar dos resíduos 

A área de descarga dos resíduos dos veículos deverá estar posicionada na cota mais alta do 
terreno onde será construída a UT (Figura 3.17), recomendando-se a previsão de uma 
plataforma para facilitar a retirada dos resíduos da carroceria dos veículos ou a criação de 
desníveis que possibilitarão a descarga mecanizada ou por gravidade dos resíduos (Figura 
3.17) e seu lançamento em silos de armazenamento, dos quais, por sua vez, serão 
direcionados às mesas de triagem (CODEVASF, 2013).  

O silo de armazenamento de resíduos deverá ter capacidade compatível com o volume de 
resíduos coletado por vários dias, especificado na etapa de projeto. O silo poderá ter 
superfícies estruturadas com perfis metálicos e tela em arame trançado de fio grosso com 
inclinação que propicie a lavagem periódica do dispositivo. Além disso, deverá possuir 
abertura na sua parte inferior, por onde os resíduos após puxados pelos triadores, 
escorregarão para a mesa de triagem (CODEVASF, 2013).  

Ao lado do silo de armazenamento no setor de recepção, recomenda-se que seja projetada 
uma entrada secundária para os resíduos previamente triados pelos catadores das ruas, que 
serão diretamente encaminhados para o setor de armazenamento (baias) e enfardamento. 
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b) Setor de triagem primária dos resíduos  

A triagem dos materiais estocados será realizada de forma manual, por triadores postados 
em bancadas corridas (Figura 3.18) ou transversais (Figura 3.19), dispostas ao longo dos 
referidos silos. Ao lado dos triadores deverão ser dispostos tambores, bombonas e big bags 
para o acondicionamento temporário dos resíduos recicláveis e dos rejeitos a serem 
descartados.  

 

Figura 3.18 – Modelo de bancada corrida ao longo do silo de armazenamento, para triagem primária dos 
resíduos. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

 

Figura 3.19 – Modelo de bancada transversal ao silo de armazenamento, para triagem primária dos resíduos. 

Fonte: CODEVASF (2013). 
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Nota-se nas figuras acima que são apresentados os espaços e dimensões das bancadas, 
bem como a organização dos triadores ao longo destas. É importante que as bancadas de 
triagem possuam largura suficiente para o espalhamento e seleção dos materiais e altura 
que permita a realização da triagem em condições ergonomicamente corretas. 

c) Setor de triagem secundária e acondicionamento temporário dos resíduos  

A complementação da triagem primária, principalmente para plásticos e metais, que 
possuem várias classificações, conforme exposto no Quadro 3.11, poderá ser realizada à 
frente de baias específicas, em espaço definido com a dimensão necessária para a 
flexibilidade de organização deste tipo de trabalho, podendo ser realizada sobre mesas de 
triagem móveis auxiliares ou nas baias.  

Quadro 3.11 – Classificação para os principiais plásticos e metais segregados em Unidades de Triagem 
Tipo de resíduo1 Classificação - Nomenclatura Sigla 

Plásticos 

Polietileno PE 

Polipropileno PP 

Policloreto de Vinila PVC 

Polietileno Tereftalato PET 

Metais 

Aço - 

Alumínio - 

Cobre - 

Ferro - 

1 - Mais raramente, são segregados poliestireno expandido (EPS ou isopor) 

As baias deste setor poderão ser estruturadas com perfis metálicos e tela em arame 
trançado de fio grosso. Nas Figura 3.20 e Figura 3.21 é possível notar, no meio e nas 
laterais do galpão de triagem, as divisões das baias para armazenamento temporário dos 
resíduos e ao fundo o silo de armazenamento dos resíduos. Também é perceptível que o 
galpão foi construído de forma a permitir a circulação de ar, com aberturas na parte superior 
das paredes, próximo ao telhado além da utilização de blocos vazados (tipo cobogó) no 
centro das paredes, para facilitar e melhorar a ventilação e a iluminação da unidade, 
aumentando assim o conforto dos trabalhadores. 

   
Figura 3.20 e Figura 3.21 – Estrutura do galpão de triagem de resíduos da Cooperativa COOPREL, em 
Alagoas. 
Fonte: COOPREL (2015). 
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d) Setor de enfardamento  

Após triados e acondicionados até alcançar o volume mínimo necessário para o 
enfardamento, os resíduos recicláveis deverão ser transportados para a área do galpão 
destinada à prensagem, formação dos fardos e estocagem final, até sua expedição.  

Recomenda-se que os papéis, papelões, embalagens plásticas (tipo filme e semirrígidas) 
sejam prensados em fardos com dimensões médias de 110x60x60 cm e peso médio variável 
entre 80 e 120 kg. Papéis usados, provenientes de doações e que potencialmente 
contenham informações consideradas de circulação restrita, deverão ser previamente 
triturados.  

As embalagens metálicas leves deverão ser prensadas em fardos. Para as sucatas 
metálicas (peças fundidas, chapas, perfis, vergalhões etc.) recomenda-se a conformação de 
fardos amarrados, por tipo de metal ou simples acondicionamento em tambores, bombonas 
ou big bags. 

Os vidros poderão ser acondicionados em estantes, quando íntegros e, quando em cacos, 
em tambores ou outro tipo de contêineres de forma segura, para que não ocorram acidentes 
com os trabalhadores e/ou pessoas que por ventura estejam no interior do galpão. 

Segundo a CODEVASF, deverão ser dimensionadas e reservadas áreas, no setor de 
enfardamento, para: 

 Instalação de equipamentos fixos como prensas verticais, balanças e outros;  

 Estocagem de dispositivos vazios a serem utilizados, quando necessários, para 
acondicionamento dos diversos tipos de materiais; 

 Disposição de balança de plataforma, com capacidade para a pesagem de cargas de 
até 1.000 kg. 

e) Setor de estocagem final dos fardos de recicláveis  

A estocagem dos materiais será feita em área específica, que permita a acumulação ao 
menos de uma semana da produção prevista e o acúmulo de material para viagens 
fechadas (carga completa) dos principais materiais. Os fardos poderão ser estocados em 
camadas sobrepostas até o limite de 3 ou 4 camadas. A montagem das camadas em 
galpões com maior nível de produção poderá ser feita com a ajuda de empilhadeiras. É 
imprescindível que a estocagem seja feita em área convenientemente coberta e dotada de 
vedações periféricas resistentes à ação das chuvas. Externamente ao galpão deverá ser 
previsto espaço para o armazenamento provisório de rejeitos inservíveis e para o 
estacionamento de caçambas para alguns tipos de materiais.  

f) Setor de expedição  

Recomenda-se que a expedição dos resíduos triados seja feita de forma que a carroceria do 
caminhão fique em nível com a plataforma de carga conforme Figura 3.22. Outra forma de 
realizar a expedição é com o uso de empilhadeira manual (Figura 3.23). 
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Figura 3.22 e Figura 3.23 – Expedição dos resíduos em nível com a carroceria do caminhão (à esquerda). 
Expedição com uso de empilhadeira manual (à direita). 

Fonte: MCid (2008). 

g) Infraestrutura de apoio  

Além das áreas operacionais anteriormente descritas, deverão ser previstas nos projetos de 
Unidades de Triagem (UT) áreas de apoio, definidas em compatibilidade com o uso e o 
número de usuários estimados. O projeto deverá prever um escritório administrativo com 
sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), cozinha, refeitório, sanitários (masculino 
e feminino), almoxarifado, guaritas para os vigilantes, estacionamento, placas de 
identificação e cercamento. No projeto de refeitório e instalações sanitárias deverão ser 
respeitadas as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 24/1978 do Ministério do Trabalho e 
Emprego.  

h) Equipamentos operacionais  

Na elaboração dos projetos (básico e executivo) da UT deverão ser dimensionados, 
quantificados e especificados todos os equipamentos necessários para a operação da 
unidade, tais como: prensas, balanças, tambores, bombonas e big bags, carrinhos, 
empilhadeiras, entre outros. 

A aquisição de novos equipamentos para agregar valor aos resíduos triados na UT 
(trituradores, moinhos e tanques de lavagem) fica a critério do gestor da unidade, mas não 
foi considerado neste PGIRS. 

i) Dimensionamento do número de funcionários e equipamentos 

Os critérios recomendados para o dimensionamento dos elementos que compõem as UT 
são expostos no Quadro 3.12. De acordo com a capacidade operacional da Unidade de 
Triagem e as recomendações mencionadas, é possível definir e dimensionar a equipe 
necessária para operação das UT. 
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Quadro 3.12 – Critério para o dimensionamento de 
equipamentos na coleta seletiva e na Unidade de Triagem (UT). 

Funcionários (mão de obra) 
Critério para dimensionamento dos 

equipamentos 

Coletores de rua Até 160 kg por carrinho manual 

Triadores internos Até 200 kg por dia 

Deslocadores de tambores 1 deslocador para cada 5 triadores 

Retriadores de plásticos 1 retriador para cada 5 triadores 

Retriadores de metais 1 retriador para cada 5 triadores 

Enfardadores Até 600 kg por dia 

Administradores 
1 administrador para cada 20 

catadores 

Fonte: MCid (2008). 

O Quadro 3.13 apresenta a quantidade sugerida de funcionários necessários para operação 
das UT, de acordo com os portes das unidades que poderão ser implementadas no PGIRS 
da RMGSL. 

Quadro 3.13 – Número estimado de funcionários necessários para cada Unidade de Triagem (UT). 

Porte 
da UT  

Material 
processado 

(kg/dia) 

Coletor 
de Rua 

Triador 
interno 

Deslocador 
de 

tambores 

Retriador 
de 

plástico 

Retriador 
de 

metais 
Enfardador Administrador 

Total  

de 
funcionários 

UT (1) 1.000 6 5 1 1 1 2 1 17 

UT (2) 1.600 10 8 2 2 2 3 1 28 

UT (3) 2.500 16 13 3 3 3 4 1 43 

Fonte: FLORAM (2018).  

 Critérios de operação da UT 

A Figura 3.24 apresenta a descrição das etapas operacionais de uma UT de resíduos 
recicláveis, conforme um Termo de Referência elaborado pela CODEVASF para projetos 
executivos de engenharia. Tal descrição contempla todas as fases envolvidas na triagem, 
desde a descarga do caminhão até a expedição dos fardos. 
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Figura 3.24 – Etapas operacionais da Unidade de Triagem. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

O fluxograma operacional das UT consideradas neste PGIRS é apresentado na Figura 3.25, 
com a descrição de cada etapa nos parágrafos seguintes.  
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Figura 3.25 – Fluxograma das operações realizadas na Unidade de Triagem. 

Fonte: FLORAM (2018). 

a) Controle da carga de resíduos 

Antes do recebimento de qualquer carga de resíduos, um operador deverá fazer a inspeção 
visual da carga, para certificar que são resíduos predominantemente recicláveis.  

Caso haja predominância de resíduos orgânicos biodegradáveis, rejeitos (sujos ou 
contaminados por matéria orgânica), resíduos industriais, resíduos comerciais não 
recicláveis, resíduos agrossilvipastoris ou outros resíduos de fonte desconhecida e não 
recicláveis, estes não deverão ser aceitos na UT. 

b) Recebimento e estocagem dos resíduos 

O recebimento na UT, dos resíduos coletados, se dará pela plataforma que possibilita a 
retirada dos mesmos da carroceria dos veículos ou, caso não exista plataforma, pelo uso de 
carrinhos para transporte dos resíduos.  

Após o recebimento, os resíduos serão encaminhados para o silo de armazenamento 
temporário. Os resíduos que já tenham sido previamente triados pelos catadores das ruas, 
serão diretamente encaminhados para o setor de armazenamento e enfardamento, pela 
entrada secundária do galpão. 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.    105 

c) Triagem dos resíduos recicláveis e descarte de rejeitos 

Os resíduos armazenados no silo serão puxados pelos triadores pela abertura na sua parte 
inferior, escorregando para a mesa de triagem. Caso necessário, nesta operação poderão 
ser utilizados ganchos metálicos para o arraste dos resíduos.  

Na mesa de triagem, os resíduos serão segregados de forma manual, por triadores que 
estarão posicionados em bancadas, tendo em torno de si tambores, bombonas e/ou big 
bags devidamente identificados (papel, papelão, metal, plásticos e vidros) para a 
segregação por tipologia e acondicionamento temporário dos resíduos recicláveis. Os 
rejeitos deverão ser armazenados em tambores para posterior disposição em aterro 
sanitário. 

Poderão ser segregados resíduos específicos (isopor, eletroeletrônicos, etc.) casa haja 
mercado comprador na região para tais materiais. 

d) Transporte interno, triagem secundária e armazenamento dos resíduos 

Quando cheios, os tambores deverão ser encaminhados com o auxílio de um carrinho 
metálico para as baias de armazenamento temporário dos resíduos. Nas baias, ou em 
mesas secundárias, o material poderá sofrer uma retriagem (triagem secundária) caso haja 
alguma necessidade do mercado.  

e) Prensagem e enfardamento dos resíduos recicláveis triados 

Após a segregação final, os resíduos de acordo com sua tipologia deverão ser prensados 
para formação dos fardos. Esta operação é simples, basta acondicionar os resíduos na 
prensa hidráulica e acionar a compactação. 

f) Estocagem final dos fardos em pilhas  

Depois de formados, os fardos serão transportados por carrinhos ou empilhadeiras para o 
setor de estocagem para posterior expedição. Os fardos formados deverão ser empilhados e 
armazenados temporariamente até a formação de lote econômico para venda, quando serão 
pesados em balança mecânica e direcionados para a expedição. 

g) Expedição 

A expedição se dá pelo transporte dos fardos por carrinho metálico para o interior da carga 
do veículo. Esta solução é facilitada quando há uma rampa seguida de plataforma nivelada 
com a carroceria do caminhão ou veículo de transporte. Caso não haja plataforma, poderão 
ser utilizadas empilhadeiras para o transporte e elevação dos fardos de resíduos para 
colocação na carroceria do veículo. 

3.3.7. Aterro de Resíduos da Construção Civil (ARCC) 

A principal referência normativa para o projeto de Aterro de Resíduos da Construção Civil 
(ARCC) é a NBR 15113 (ABNT, 2004) intitulada “Resíduos da construção civil e resíduos 
inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação”. De acordo com esta 
norma, só poderão ser dispostos nestes aterros os RCC Classe A e os resíduos inertes. 
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A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece que os RCC Classe A são aqueles 
compostos por materiais não perigosos como agregados cerâmicos, argamassa, concreto, 
solos e quaisquer outros agregados, com alto potencial de reciclagem. 

Os resíduos inertes são aqueles que, quando amostrados de forma representativa, segundo 
a NBR 10007 (ABNT, 2004), e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água 
destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ensaio de solubilização, de 
acordo com a NBR 10006 (ABNT, 2004), não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados em concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, conforme 
Portaria n° 1469 do Ministério da Saúde e Resolução CONAMA n° 20/1986, excetuando-se 
os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor. 

A NBR 15113 (ABNT, 2004) diferencia os aterros de resíduos da construção civil pelo porte, 
considerando de pequeno porte (ARCC-PP), aqueles com área inferior a 10.000 m² e 
volume de disposição inferior a 10.000 m³, dispensando o monitoramento ambiental nestes 
aterros.   

 Critérios e restrições locacionais do ARCC 

A escolha do local para implantação de ARCC deve considerar os seguintes aspectos: 
geologia e tipos de solos existentes, hidrologia, passivos ambientais existentes, vegetação, 
vias de acesso, área e volume disponíveis, vida útil, distância de núcleos populacionais, 
restrições ambientais e de uso do solo.  

Deve se ter em mente que os impactos ambientais gerados na operação dos ARCC são 
expressivamente menores do que nos Aterros Sanitários (AS), já que esta UGR só permite a 
disposição de resíduos Classe A e inertes. O recebimento de resíduos orgânicos nos AS 
influi diretamente nas restrições locacionais e nos critérios de implantação e operação, em 
função dos impactos causados pelo lixiviado (chorume) e pelo biogás. Por esta razão, os 
aterros sanitários devem ser mais afastados das áreas urbanizadas que os ARCC. 

Porém, em relação à distância de núcleos populacionais, é fundamental observar os 
impactos da poluição atmosférica causados pela suspensão de material particulado (poeira) 
devido ao tráfego de veículos nos acessos externos e internos do aterro bem como pela 
própria operação de descarga dos resíduos. Dessa forma, os aspectos de localização, 
logísticos, operacionais e a comparação do nível de aceitação pelas populações nos 
possíveis locais de implantação dos ARCC são fundamentais para a definição do local.  

Ressalta-se que locais com passivos ambientais existentes, ou seja, áreas degradadas, com 
solos expostos/sem a cobertura vegetal original, podem ser consideradas para a disposição 
final de RCC. Portanto, locais como cavas de extração de minerais não metálicos e outras 
áreas degradadas podem ser priorizados para a implantação do ARCC, considerando as 
outras restrições já citadas. 

Cita-se ainda a possibilidade de disposição de Resíduos da Construção Civil em voçorocas 
(erosões) localizadas dentro da área urbana desde que haja um Plano de Recuperação de 
Áreas Degradadas (PRAD) prevendo outras medidas complementares além da recuperação 
topográfica do terreno pelo uso de resíduos Classe A.  Cabe ressaltar que essa solução não 
se caracteriza como um ARCC.  
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 Critérios de projeto e implantação do ARCC 

Os critérios descritos a seguir foram extraídos em sua quase totalidade da NBR 15113 
(ABNT, 2004). 

a) Isolamento, Segurança e Sinalização 

Os aspectos de isolamento, segurança e sinalização para os ARCC são os mesmos dos 
Aterros Sanitários (AS), citados no item 3.3.1. Ou seja, devem ser previstos o cercamento 
integral do perímetro do aterro; um único portão de entrada e saída de veículos; a 
construção de guarita para os vigilantes e a instalação de placas de sinalização, informando 
a proibição da entrada de pessoas e veículos não autorizados. 

Em função de os ARCC poderem estar localizados mais próximos às áreas urbanas que os 
AS, é fundamental considerar anteparos para proteção quanto aos aspectos relativos à 
vizinhança. Neste contexto, devem ser levados em conta o padrão dos ventos dominantes e 
os aspectos estéticos, sendo recomendada a implementação de uma cerca viva arbustiva ou 
arbórea no perímetro da instalação, além de faixa de proteção interna ao perímetro, com 
largura justificada em projeto. 

b) Acessos 

O projeto do ARCC deverá considerar a construção de acessos externos e internos, 
projetados para permitir o fluxo de veículos leves e pesados nas diversas frentes de serviços 
e em qualquer condição meteorológica. É importante também prever a implantação de uma 
via perimetral em toda a área, de forma a possibilitar o acesso à mesma, em todos os seus 
pontos, para a circulação dos veículos, equipamentos e máquinas utilizadas no aterro, bem 
como dos veículos de vigilância ou segurança. 

c) Iluminação e Energia 

O local do ARCC deve dispor de iluminação e energia elétrica que permitam a utilização dos 
diversos equipamentos, tais como bombas, compressores além da realização imediata de 
ações de emergência, a qualquer tempo. 

d) Proteção das águas subterrâneas e superficiais 

Deverá ser previsto sistema de monitoramento das águas subterrâneas no aquífero mais 
próximo à superfície. Esse sistema é dispensado para os aterros de pequeno porte, podendo 
ser dispensado para os aterros de grande porte, a critério do órgão ambiental competente, 
em função da condição hidrogeológica local. 

O sistema de poços de monitoramento instalados na área do empreendimento deve ser 
constituído de no mínimo quatro poços, sendo um a montante e três a jusante, no sentido do 
fluxo de escoamento preferencial do aquífero. Os poços devem ser construídos de acordo 
com as normas 15495-1 (ABNT, 2007) e 15495-2 (ABNT, 2008). 

e) Padrões de proteção das águas subterrâneas 

A disposição de resíduos no ARCC não poderá comprometer a qualidade das águas 
subterrâneas na área de influência do aterro, para tanto, deverá atender aos padrões de 
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potabilidade estabelecidos na legislação vigente.  

Nos casos em que a água subterrânea na área de influência do aterro apresentar 
inicialmente qualquer um dos parâmetros listados na legislação vigente, em concentrações 
superiores aos limites recomendados, o órgão ambiental competente poderá estabelecer 
padrões para cada caso, levando em conta a concentração do parâmetro em questão e os 
usos atuais e futuros do aquífero. 

De acordo com a NBR 15113 (ABNT, 2004), caso os padrões estabelecidos sejam 
excedidos, os responsáveis pela operação do empreendimento devem recuperar a 
qualidade da água do aquífero contaminado, devendo apresentar um plano de recuperação 
da área contaminada ao órgão ambiental competente. 

f) Padrões de proteção das águas superficiais 

Devem ser previstas medidas para a proteção das águas superficiais, respeitando-se as 
faixas de proteção dos corpos de água (definidas pela Lei n° 12.727/2012) e implantando 
sistemas de drenagem compatíveis com a macrodrenagem local, capazes de suportar chuva 
com períodos de recorrência de cinco anos, de forma a impedir que as águas precipitadas 
na área do aterro sejam direcionadas para fora deste, com carreamento de material sólido. 

 Critérios de operação do ARCC 

Os critérios de operação descritos a seguir foram extraídos em sua quase totalidade da NBR 
15113 (ABNT, 2004), excetuando-se a citação da Universidade de São Paulo (USP) sobre 
os tipos de resíduos encontrados nos ARCC em operação no país.  

a) Controle do recebimento dos resíduos 

Deve ser previsto um plano visando o controle da origem e da quantidade dos resíduos 
recebidos no ARCC, bem como o monitoramento periódico da qualidade dos resíduos 
dispostos, permitindo a reconstituição da cadeia de responsabilidades. Este plano deve 
conter: 

 O método de amostragem a ser adotado, de acordo com a NBR 10.007 (ABNT,2004);  

 Os métodos de análise e ensaios a serem utilizados;  

 A frequência das análises. 

Vale ressaltar que devem ser aceitos nos ARCC somente os RCC Classe A e os resíduos 
inertes. Além disso, de acordo com a NBR 15113 (ABNT, 2004), nenhum resíduo pode ser 
disposto no aterro sem o conhecimento da sua procedência e composição.  

O Boletim publicado pela Universidade de São Paulo, intitulado “Requisitos para a execução 
de aterros de resíduos da construção civil” (USP, 2006) que foi baseado em normas e 
estudos realizados em aterros no Canadá, Estados Unidos e Europa, aponta que a presença 
de materiais como plásticos, asfaltos, pinturas, selantes, madeira tratada, lâmpadas 
fluorescentes, baterias, equipamentos elétricos, óleos de máquinas, resíduos vegetais, 
matéria orgânica, dentre outros, pode contaminar os resíduos inertes, apesar de ser tolerada 
a presença de plásticos, materiais betuminosos e resíduos orgânicos em pequenas 
quantidades nos aterros. Desta forma, a existência de mecanismos de seleção e triagem dos 
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resíduos, como áreas de transbordo, é indispensável para a viabilidade da execução de 
aterros inertes de RCC, considerando o atual sistema de gestão de resíduos sólidos no 
Brasil. 

b) Procedimentos para registro da operação 

Segundo a NBR 15113 (ABNT, 2004), deve ser mantido na instalação, até o fim da vida útil 
e no período pós-fechamento do ARCC, um registro da operação do aterro, com as 
seguintes informações: descrição e quantidade de cada resíduo recebido e a data de 
disposição, além do Controle de Transporte de Resíduos (CTR²). 

No caso de reservação de resíduos, o registro deve indicar o setor onde o resíduo foi 
disposto bem como a descrição do tipo, quantidade e destinação dos resíduos rejeitados e 
reaproveitados; além disso, deve conter os resultados das análises efetuadas nos resíduos. 

Também deverão ser registradas as inspeções realizadas na área do aterro e os incidentes 
ocorridos, com as respectivas datas. Os dados referentes ao monitoramento das águas 
superficiais e subterrâneas também precisam constar neste registro. 

O registro deve ser mantido em caso de alteração de titularidade da área ou 
empreendimento e para eventual apresentação de relatórios. 

c) Triagem dos resíduos recebidos 

Os resíduos recebidos devem ser previamente triados, na fonte geradora, em áreas de 
transbordo e triagem ou em área de triagem estabelecida no próprio aterro, de modo que 
nele sejam dispostos apenas os resíduos da construção civil classe A e/ou resíduos inertes. 

Os resíduos da construção civil das classes B (recicláveis), C (sem tecnologias de 
reaproveitamento) ou D (perigosos) devem ser encaminhados à destinação adequada. Os 
resíduos classificados como classe D devem ser armazenados temporariamente protegidos 
de intempéries. 

d) Disposição segregada de resíduos 

Os resíduos devem ser dispostos em camadas sobrepostas e não será permitido o despejo 
pela linha de topo. Em áreas de reservação, em conformidade com o plano de reservação, a 
disposição dos resíduos deve ser feita de forma segregada, para viabilizar a reutilização ou 
reciclagem futura. 

Devem ser segregados os solos, os resíduos de concreto e alvenaria, os resíduos de 
pavimentos viários asfálticos e os resíduos inertes. Pode ser ainda adotada a segregação 
por subtipos. 

e) Treinamento 

Os responsáveis pelo aterro devem fornecer treinamento adequado aos seus funcionários. 
Os treinamentos devem focar nas informações operacionais do aterro, dando ênfase à 
atividade específica a ser desenvolvida pelo funcionário, além de tratar dos procedimentos a 
serem adotados em casos de emergência. 
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3.3.8. Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil (ATT) 

As Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) de RCC são áreas destinadas ao recebimento de 
RCC e resíduos volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais 
segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, sem 
causar danos à saúde pública e ao meio ambiente (ABNT, 2004). 

Enquanto os RCC são aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, os Resíduos Volumosos (RV) são constituídos 
basicamente por materiais volumosos não removidos pela coleta pública municipal, como 
móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens e peças de madeira, 
poda e outros itens não provenientes de processos industriais (ABNT, 2004). 

A Norma 15.112 (ABNT, 2004) estabelece as diretrizes para projeto, implantação e operação 
de ATT, portanto, este item apresentará o conteúdo referente a esta norma bem como de 
outras referências bibliográficas sobre essa UGR. 

A Figura 3.26 apresenta um modelo esquemático de uma ATT, proposto pelo Ministério do 
Meio Ambiente (MMA, 2010). Este modelo considera, além das áreas para triagem e 
armazenamento temporário dos resíduos, um espaço previsto para o processamento dos 
resíduos Classe A, que nem sempre é necessário, logo, não será considerado neste PGIRS.  



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.    111 

 

Figura 3.26 – Layout típico de uma Área de transbordo e triagem (ATT) com área para processamento de 
resíduos Classe A. 

Fonte: MMA (2010). 

Na concepção do MMA (2010), as ATT são unidades que têm papel fundamental durante o 
disciplinamento da gestão de resíduos nos municípios, servindo para o recebimento dos 
RCC dispostos em áreas inadequadas durante as ações corretivas de limpeza pública, 
recebendo demais resíduos da coleta pública até a consolidação do papel dos Pontos de 
Entrega Voluntária (PEV) nos bairros aos quais darão atendimento.  

Assim, o MMA considera que as ATT são instalações previstas para o recebimento de 
resíduos de origem exclusivamente pública. Contudo, neste PGIRS, além das funções 
apresentadas no parágrafo acima, estas unidades poderão receber resíduos de geradores 
privados, desde que haja um limite máximo (volumétrico) diário de disposição por gerador 
privado e a obrigatoriedade do pagamento pela utilização do equipamento público. 
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 Critérios e restrições locacionais da ATT 

Recomenda-se que as ATT sejam instaladas preferencialmente em áreas urbanas. No 
entanto, como na operação da unidade há movimentação de materiais agregados e solos, 
que integram os RCC, resultando em suspensão de poeira no ar, sugere-se que as ATT 
sejam localizadas no limite do perímetro urbano, em áreas afastadas dos centros comerciais 
e residenciais dos municípios. 

 Critérios de projeto e implantação da ATT 

a) Revestimento do piso 

Deverá ser previsto revestimento primário do piso das áreas de acesso, operação e 
estocagem, executado de maneira a permitir a utilização e operação da ATT sob quaisquer 
condições climáticas. 

b) Estruturas e espaços para triagem e armazenamento de resíduos 

O projeto deverá considerar um local para triagem dos resíduos e locais para 
armazenamentos de todas as classes de RCC (A, B, C e D). Os resíduos Classe D 
(perigosos) deverão ser armazenados em locais cobertos, com o piso impermeável, acesso 
restrito e sinalizado. 

c) Sistema de Proteção Ambiental 

Deverá haver um Sistema de Proteção Ambiental com o controle de poeira, tanto nos 
momentos de descarga dos resíduos quanto na etapa de manejo e na zona de acumulação 
de resíduos. Adicionalmente, deverão ser utilizados dispositivos de contenção de ruídos em 
veículos e equipamentos. 

Para o controle de emissão de particulados (poeira) recomenda-se a execução de aspersão 
por caminhão pipa, principalmente nas vias internas da unidade e áreas de 
descarregamento de material, inclusive no momento da descarga, com frequência adequada 
ao controle da poeira. A formação de um cinturão verde, com espécies vegetais adequadas, 
ao longo do perímetro da área a ser implantada a ATT poderá ser considerada, visando 
otimizar o controle da dissipação da poeira, minimizando os efeitos negativos nas 
comunidades vizinhas. 

O controle de ruído dentro da unidade deverá ser feito através de manutenções preventivas 
e corretivas dos equipamentos utilizados, como caminhões e tratores, além da substituição 
dos equipamentos com tempo de uso avançado. As medições de ruído deverão ser 
realizadas com frequência adequada, atendendo normas especificas de segurança e saúde 
no trabalho e orientação dos fabricantes dos equipamentos. Sempre que possível, deverá 
ser feito o enclausuramento de equipamentos como geradores e máquinas estacionárias. A 
implantação de cinturão verde ao longo do perímetro da área é importante pois também 
contribui na contenção dos ruídos, reduzindo o incomodo à vizinhança. 

d) Sinalização  

Uma sinalização eficaz nos elementos que compõem a ATT é importante e necessária, 
especialmente nos locais de armazenamento temporário de resíduos classe C e classe D, 
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além de indicações instrutivas e orientativas das áreas destinadas a cada atividade interna 
na ATT, tais como: área para recebimento de RCC, área de triagem, estocagem, entrada e 
saída, dentre outras. 

e) Plano de controle de recebimento de resíduos 

O projeto deverá contemplar o plano de controle de recebimentos de resíduos que deve 
conter as medidas a serem adotadas durante a operação. Será necessária ainda a 
construção de uma área específica para a espera e o recebimento dos resíduos. 

f) Sistema de drenagem pluvial 

Além dos itens comuns a todas as UGR, deverá ser apresentado o dimensionamento do 
sistema de drenagem pluvial, considerando os dispositivos para redução da velocidade das 
águas pluviais e que direcionam as águas para locais seguros, evitando o carreamento de 
materiais e resíduos sólidos. 

 Critérios de operação da ATT 

a) Controle de recebimento dos resíduos 

Para facilitar o controle e o recebimento de resíduos, recomenda-se que seja feito o cadastro 
de todos os usuários da ATT. Na entrada, deverá ser feita a identificação dos veículos, de 
forma a evitar que usuários não cadastrados entreguem resíduos na unidade. Deverá ser 
mantido o registro diário do número de cadastro e da placa de todos os caminhões que 
entrarem na ATT, conforme o Quadro 3.14. 

Também deverá ser realizada a inspeção da carga transportada, verificando a procedência, 
a quantidade e a qualidade dos resíduos, para assegurar que não sejam recebidos resíduos 
de origens desconhecidas. É importante ressaltar que não devem ser aceitas na ATT cargas 
transportadas com predominância dos resíduos Classe D (perigosos), orgânicos, industriais 
ou de outra atividade diferente da construção civil. 

Quadro 3.14 – Exemplo de planilha de controle de acesso de veículos na área de transbordo e triagem (ATT) 
de Resíduos da Construção Civil (RCC). 

Data 
Tipo 
de 

veículo 
Placa 

Nº de 
cadastro 

Horário 
de 

entrada 

Apresentação 
de CTR² 

Procedência 
do resíduo 

Tipo de 
material 

Peso ou 
volume 

estimado 

Autorizado 
por 

 
  

 
 

   
  

 
  

 
 

 
    

Fonte: FLORAM (2018). 

Os geradores privados poderão ser beneficiados pela ATT, entretanto, deverá ser 
responsável pelo armazenamento no seu estabelecimento e transporte, sendo que, só serão 
aceitos os resíduos Classe A previamente segregados na origem, não permitindo mistura 
com resíduos Classes B, C e D. 

Não deverá ser permitido o descarregamento de resíduos Classe A com volume superior a 5 
m3/dia por gerador, devendo ser aplicada uma taxa de cobrança diferenciada pelo volume 
depositado, apenas para geradores privados. Todos esses dados deverão constar no 
registro diário de cada caminhão que entrar na ATT (Quadro 3.14). 
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Na entrada da unidade, os motoristas deverão apresentar o Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR²). Será permitido o descarregamento na unidade, apenas de veículos que 
tiverem os resíduos transportados com proteção da carga, como lona ou similar. De acordo 
com a NBR 15.112/2004 o conteúdo mínimo do CTR² considera os seguintes aspectos: 

 Transportador: nome, CPF e/ou razão social e inscrição municipal; 

 Gerador/origem: nome, CPF e/ou razão social e CNPJ; 

 Endereço de retirada; 

 Destinatário: nome, CPF e/ou razão social e CNPJ; 

 Endereço do destino; 

 Volume (m³) ou massa (t) transportada; 

 Descrição do material predominante (solo, material asfáltico, madeira, 
argamassa/concreto/alvenaria, volumosos incluindo podas, outros); 

 Data; 

 Assinatura do transportador; 

 Assinatura do funcionário responsável pelo recebimento dos resíduos na ATT; 

 Assinatura da área de destinação de resíduos. 

Conforme abordado anteriormente os geradores privados de resíduos da construção civil 
poderão ser beneficiados pela ATT, desde que considerados os seguintes critérios: 

 Cadastramento do transportador na unidade; 

 Apresentação do CTR² pelo motorista; 

 Carga com predomínio de resíduos Classe A; 

 Limite diário volumétrico de disposição de 5,0 m³ por usuário privado; 

 Pagamento de taxa por m³ disposto em equipamento público. 

b) Triagem e armazenamento dos resíduos 

Os resíduos devem ser integralmente triados de acordo com as quatro classes (A, B, C e D) 
definidas na Resolução CONAMA nº 307/2002 e armazenados temporariamente em locais 
específicos para cada classe, até sua utilização admitida ou condução ao destino final, 
conforme recomendações ambientais pertinentes e dos fornecedores. Os eventuais rejeitos 
da operação de triagem dos resíduos deverão ser encaminhados para destinação final 
adequada, como os Aterros de Resíduos da Construção Civil (ARCC). 

Para os resíduos Classe A é importante que seja feita uma segunda triagem segregando por 
granulometria e gênero, como por exemplo, separação de solos, areias, argamassas e 
cimentos, blocos de concreto, pedregulhos e outros. Esse procedimento operacional é 
relevante para proporcionar maior nobreza e aptidão na reutilização desses materiais em 
diversas finalidades. 
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c) Expedição de resíduos (remoção) 

O acompanhamento da expedição deverá ser realizado pelo operador da ATT, que fará o 
registro do tipo de resíduo a ser expedido, da quantidade estimada e do local de destino dos 
resíduos. Para remoção de resíduos da ATT, o CTR² deverá ser preenchido e assinado pelo 
operador da unidade e pelo transportador. Este controle de transporte deve indicar, dentre 
as informações, a quantidade de volume retirado, a descrição do material e, sobretudo o 
local de destinação final. Abaixo são descritas algumas possíveis destinações para os RCC, 
de acordo com sua classificação.  

Os resíduos Classe A deverão ser retirados das caçambas por equipamentos basculantes e 
poliguindastes. Estes resíduos poderão ser reutilizados/reaproveitados em obras do 
município, enviados para aterro de resíduos da construção civil (ARCC) ou para os aterros 
sanitários próximos para utilização como material de cobertura e de reposição das vias 
internas em períodos chuvosos. 

Os resíduos volumosos e utensílios inservíveis que chegarem à unidade serão armazenados 
temporariamente no pátio da unidade e depois encaminhados para a unidade de triagem, 
aterro sanitário ou para a unidade de compostagem, a depender da sua tipologia. 

Quando houver formação do lote econômico ou ocupação de toda a capacidade das baias, 
os resíduos Classe B (recicláveis) poderão ser encaminhados para a Unidade de Triagem 
(UT) mais próxima para serem vendidos e reciclados, posteriormente.  

Para os resíduos Classe C deverá ser verificada a possibilidade de reuso ou venda para 
empresas que realizam reciclagem. Caso não seja possível, estes deverão ser devidamente 
descartados mediante recomendações do órgão ambiental. 

Os resíduos Classe D (perigosos), deverão ser submetidos a tratamento ou destinação final 
mediante recomendação do fabricante ou fornecedor e do órgão ambiental competente, 
quando não puderem ser reutilizados. 

d) Processamento dos resíduos 

Recomenda-se que na ATT seja realizado o processamento de resíduos, caso haja 
demanda por utilização de RCC processados no município e a viabilidade de 
comercialização da matéria-prima gerada a partir desses resíduos processados. 

e) Controle qualitativo e quantitativo dos resíduos 

Devem ser disponibilizados mensalmente à fiscalização, relatórios contendo a quantidade 
mensal e acumulada de cada tipo de RCC recebido, bem como a quantidade e destinação 
dos resíduos triados, vendidos e com comprovação do seu reaproveitamento, reciclagem ou 
destinação definida. 

3.3.9. Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

De acordo com a NBR 15.112/2014, o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) é uma área de 
transbordo e triagem de pequeno porte, destinada à entrega voluntária de pequenas 
quantidades de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, integrante do sistema 
público de limpeza urbana. No PEV também poderá ocorrer a triagem preliminar, a 
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estocagem e o transbordo de resíduos recicláveis (plásticos, papel, papelão, vidros e metais) 
entregues pelos munícipes. 

Os PEV são previstos com a finalidade de possibilitar o recebimento de resíduos de 
pequenos geradores, normalmente oriundos de reformas residenciais (RCC) e de 
mudanças, que são chamados Resíduos Volumosos (RV). Geralmente se limita as cargas 
de recebimento por gerador de, no máximo 1,0 m³, evitando que maiores geradores de 
resíduos e, até mesmo, geradores privados utilizem a unidade. Entretanto, alguns PEV 
operam com recebimento máximo por carga de 2,0 m³ de resíduos. 

Portanto, os Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos (PEV) ou Ecopontos são dispositivos 
instalados nas cidades para que os munícipes realizem a entrega de resíduos recicláveis 
e/ou de construção civil por vontade própria, ou seja, de forma voluntária. Para o efetivo 
funcionamento dessas unidades é fundamental o desenvolvimento de um trabalho de 
educação ambiental com a população, visando explicar a finalidade e a importância dos 
PEV, bem como a forma correta de segregação dos resíduos, para que o cidadão 
compreenda o seu papel na cadeia da reciclagem. 

A Figura 3.27 apresenta um modelo de PEV, enquanto a Figura 3.28 e Figura 3.29 
apresentam PEV implantados na capital São Luís. Observa-se nas figuras uma rampa para 
possibilitar o descarte dos resíduos em caçambas específicas por gravidade e também baias 
cobertas para armazenamento temporário de resíduos recicláveis, Classe C e D. 

 

Figura 3.27 – Layout típico de um Ponto de Entrega Voluntária de resíduos. 

Fonte: I&T (2009). 
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Figura 3.28 e Figura 3.29 – Entrada do Ecoponto do Angelim (esquerda) e baias cobertas para entrega de 
resíduos recicláveis no Ecoponto Jardim Renascença (direita), ambos na capital São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018).  

 Critérios e restrições locacionais do PEV 

Os PEV devem ser implantados em áreas urbanas, de preferência, próximo aos pequenos 
geradores de resíduos, uma vez que a unidade tem a finalidade de receber os resíduos 
deste público. Recomenda-se ainda que o local definido seja próximo à rede elétrica e com 
certa facilidade para o abastecimento de água da unidade. 

Outro critério a ser considerado é a implantação dos PEV nas partes baixas da bacia de 
captação de resíduos, ou seja, em porções mais baixas da cidade, para facilitar o transporte 
de resíduos por veículos que utilizam tração animal ou força humana, como catadores e 
carroceiros. Cabe citar que atualmente há um Projeto de Lei em tramitação no Congresso 
Nacional (PL N.º 6.357, de 2013) para proibir o uso de tração animal em área urbana com 
mais de 80.000 habitantes, visando a substituição por veículo de propulsão humana. 

De acordo com o MMA (2008), as "bacias de captação de resíduos" são áreas de 
características relativamente homogêneas, com dimensão que possibilite o deslocamento 
dos pequenos coletores de seu perímetro de atuação até o PEV em questão, inibindo, 
portanto, o despejo irregular dos resíduos, pela facilidade conferida à sua entrega num local 
para isso designado. Quando possível, é desejável que esse ponto esteja situado próximo 
do centro geométrico da "bacia de captação" a que irá servir, e, preferencialmente, onde já 
ocorra uma disposição irregular. Desta forma, são disciplinadas atividades que já ocorrem 
espontaneamente (MMA, 2008). 

Para definir os limites da bacia de captação, devem ser considerados os seguintes fatores 
(MMA, 2008):  

 A capacidade de deslocamento dos pequenos coletores (equipados com carrinhos, 
carroças e outros pequenos veículos) em cada viagem, ou seja, algo entre 1,5 km e 
2,5 km;  

 A altimetria da região, para que os coletores não sejam obrigados a subir ladeiras 
íngremes com os veículos carregados, para realizar o descarte dos resíduos;  

 As barreiras naturais que impedem ou dificultam o acesso ao ponto de entrega.  
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 Critérios de projeto e implantação do PEV 

a) Área de descarga e recepção 

Para o recebimento dos resíduos, deve ser projetada uma elevação (aterro) com uma rampa 
de acesso na qual os veículos subirão e, por desnível (gravidade) esses resíduos seguirão 
para as caçambas estacionárias (Figura 3.27).  

b) Caçambas estacionárias 

Normalmente são previstas caçambas para armazenamento temporário de resíduos da 
construção civil Classe A, ou seja, caçambas específicas para agregados, blocos de 
concreto e solo. Também pode ser considerada uma caçamba para rejeito. Resíduos de 
madeira e de poda podem ser dispostos nas caçambas, mas são mais indicados para baias, 
uma vez que possuem menor peso e ocupam maiores volumes. 

c) Baias de armazenamento temporário 

São áreas projetadas para o armazenamento temporário dos resíduos recebidos pela 
unidade; as baias devem ter controle de acesso de pessoas, cobertura e sinalização 
identificando os tipos de resíduos armazenados (Figura 3.27 e Figura 3.29). Em geral, são 
projetadas baias para recebimento de resíduos da construção civil Classe C e D, recicláveis 
domiciliares e resíduos volumosos. 

d) Área interna do PEV 

O pátio do PEV não precisa ser impermeabilizado, podendo ser coberto por brita, conforme 
mostra a Figura 3.29. O dimensionamento da área do PEV deve considerar os espaços 
necessários para a circulação de veículos de médio e grande porte para a remoção de cada 
tipo de resíduo, bem como os veículos dotados de guindaste, para a remoção das 
caçambas.  

e) Infraestrutura básica 

Toda a área do PEV deve ser cercada com um único portão de acesso, que possibilita maior 
controle dos utilizadores pelo operador da unidade além de evitar ações de vandalismo 
durante o período em que o PEV não estiver funcionando. Também deverá ser colocada 
uma placa de sinalização indicando a finalidade da instalação pública, e o local correto para 
descarte dos RCC e de resíduos volumosos (Figura 3.28). 

f) Estrutura de apoio 

Recomenda-se a previsão de pequena edificação (guarita) que servirá de apoio contínuo e 
abrigo ao operador do PEV além de possibilitar que o mesmo tenha controle do acesso ao 
PEV. Esta guarita deve conter um sanitário. 

 Critérios de operação do PEV 

a) Controle da carga de resíduos 

Antes do recebimento de qualquer carga de resíduos, o operador da unidade deverá 
identificar o gerador e a procedência dos resíduos, bem como realizar a inspeção visual da 
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carga de resíduos. Na inspeção visual, a quantidade de resíduos transportados deve ser 
estimada e tais resíduos devem ser classificados, para que se saiba quais tipos de resíduos 
estão entrando no PEV. 

É importante ressaltar que não poderão ser armazenados no Ponto de Entrega Voluntária, 
resíduos sólidos urbanos biodegradáveis (orgânicos domiciliares), resíduos industriais, nem 
de serviços de saúde. Também não serão recebidos resíduos volumosos e de construção 
civil em volume acima de 1,0 m³ ou volume máximo por carga definido no projeto executivo. 

b) Recepção, descarga, triagem e armazenamento temporário dos resíduos 

A disposição dos resíduos da construção civil (Classe A) e volumosos na unidade será 
realizada através de uma plataforma onde os veículos deverão subir e descarregá-los por 
gravidade em caçambas estacionárias específicas para cada tipo de resíduo. 

Para os resíduos Classe B (recicláveis) recomenda-se que o gestor municipal, responsável 
pela limpeza urbana e pelo PEV oriente a população e os catadores a trazerem os resíduos 
previamente separados, para facilitar a disposição diretamente nas baias ou coletores de 
acordo com a sua classificação (madeira, vidro, plástico, papel, metal, etc.). Quando não 
houver essa separação prévia, os resíduos deverão ser dispostos em área definida no pátio 
da unidade, para a triagem pelo operador e posterior armazenamento nas baias.  

Os resíduos Classe C e D, serão dispostos temporariamente em baias cobertas e 
separadas, específicas para esses tipos de resíduos, as quais deve conter identificação. A 
cobertura das baías é fundamental para evitar a exposição de resíduos perigosos às 
intempéries. 

Normalmente não é necessário utilizar equipamentos mecanizados para o manejo de 
pequenas cargas volumétricas de RCC (1,0 a 1,5 m³). Caso na etapa de projeto executivo 
sejam previstos equipamentos, deverá ser justificado. 

c) Expedição de resíduos 

O acompanhamento da expedição deverá ser realizado pelo operador do PEV, registrando o 
tipo de resíduo a ser expedido, a quantidade estimada e o local de destino dos resíduos. 
Para a remoção de resíduos do PEV, o CTR² deverá ser preenchido e assinado pelo 
operador da unidade e pelo transportador, indicando a quantidade de volume retirado, a 
descrição do material e o seu destino, dentre outras informações. Abaixo são descritas 
algumas possíveis destinação dos RCC, de acordo com sua classificação.  

Os resíduos Classe A deverão ser retirados das caçambas estacionárias por um 
equipamento poliguindaste. Estes resíduos poderão ser reutilizados/reaproveitados em 
obras do município, enviados para ATT, aterro de resíduos da construção civil ou para 
aterros sanitários próximos para utilização como material de cobertura e de reposição das 
vias internas em períodos chuvosos. 

Os resíduos volumosos e utensílios inservíveis que chegarem à unidade serão armazenados 
temporariamente no pátio da unidade e encaminhados para a unidade de triagem, aterro 
sanitário ou para a unidade de compostagem, a depender da sua tipologia. 
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Quando um lote econômico for formado ou as baias estiverem totalmente ocupadas, os 
resíduos Classe B (recicláveis) poderão ser encaminhados à UT mais próxima para serem 
vendidos e reciclados, posteriormente.  

Para os resíduos Classe C deverá ser avaliada a possibilidade de reuso ou de vendas para 
empresas que realizam reciclagem. Caso não seja possível, estes deverão ser devidamente 
descartados, seguindo as recomendações do órgão ambiental. 

Os resíduos Classe D (perigosos), deverão ser submetidos a tratamento ou destinação final 
mediante recomendação do fabricante ou fornecedor e do órgão ambiental competente, 
quando não puderem ser reutilizados. 

3.4. Situação atual de tratamento e disposição final de resíduos na RMGSL 

A contextualização do tratamento e disposição final de resíduos na RMGSL será feita com 
base nas informações do Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos (Produto 4, Volume 
I) e das mudanças ocorridas na gestão de resíduos na Região, após o referido Diagnóstico. 

3.4.1. Resíduos Sólidos Urbanos 

A principal técnica empregada para o tratamento da fração orgânica biodegradável dos 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) é a compostagem. Na RMGSL, não existem sistemas de 
compostagem operados pelos titulares da limpeza pública municipal, devendo ser previstos 
nesse Plano. 

Já o aterro sanitário é a técnica recomendada para a disposição final dos rejeitos e resíduos 
no solo. Conforme o Diagnóstico, dos treze municípios da RMGSL, apenas Raposa, Rosário, 
São José de Ribamar e São Luís promoviam até então a disposição final adequada de 
resíduos no aterro sanitário Titara, construído e operado mediante iniciativa do setor privado 
em Rosário.  

A fim de adequar a situação dos municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, 
Morros, Paço do Lumiar, Presidente Juscelino e Santa Rita, o estado do Maranhão contratou 
no dia 24/07/2018, via Agência Executiva Metropolitana, a disposição final dos Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU) no aterro sanitário existente. Entretanto, desde então apenas os 
municípios de Axixá e Morros passaram a dispor os resíduos no aterro sanitário Titara. 
Também a Agência Executiva Metropolitana custeia a disposição dos resíduos de Raposa e 
São José de Ribamar no referido aterro sanitário através de convênios 

Atualmente apenas os municípios de Axixá, Morros, Raposa, Rosário, São José de Ribamar 
e São Luís promovem a disposição adequada de resíduos sólidos urbanos no aterro 
sanitário Titara. Logo, os resíduos gerados em Alcântara, Bacabeira, Cachoeira Grande, 
Icatu, Paço do Lumiar, Presidente Juscelino e Santa Rita são dispostos inadequadamente 
nos lixões municipais (Figura 3.30). 

Com relação a recuperação das áreas degradadas dos lixões, apenas Raposa, Rosário e 
São Luís promoveram o encerramento e a remediação de seus lixões. Em São José de 
Ribamar, a disposição de resíduos no lixão foi encerrada no dia 31 de janeiro de 2018, 
porém nenhuma ação de remediação foi implementada até o presente momento, embora 
esta seja a intenção do município.  
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Figura 3.30 – Situação da disposição final de resíduos sólidos na RMGSL. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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3.4.2. Resíduos da Construção Civil 

Atualmente, existe apenas um aterro para a disposição de Resíduos da Construção Civil 
(RCC) na RMGSL: o aterro de inertes da empresa HNT Ambiental, localizado em São Luís. 
Esse aterro recebe apenas uma parcela dos resíduos gerados nos quatro municípios da Ilha 
de Maranhão e possui vida útil restante de aproximadamente 3,5 anos, devendo ser 
previstos outros aterros nesse planejamento. 

Cabe ressaltar que não existe beneficiamento e reciclagem de RCC em nenhum dos treze 
municípios da RMGSL. As usinas reciclagem de RCC não serão consideradas como 
tecnologias previstas nesse PGIRS, pois a implantação dessas para fins de comercialização 
dos resíduos reciclados depende de um estudo detalhado do mercado considerando o nível 
de aceitação dos produtos pelas construtoras, comerciantes e clientes finais, que não faz 
parte do escopo deste Plano.  

Como o nível de aceitação e conhecimento das possibilidades de uso do RCC reciclado 
ainda é limitado na RMGSL, deve ser desenvolvido um trabalho de informação e 
conscientização da sociedade, com foco nas construtoras, comerciantes e clientes finais 
(compradores), mediante a realização de eventos com palestras e cases de uso 
demonstrando as aplicações e limitações dos agregados reciclados, demorando um tempo 
até a aceitação do produto.  

Esse tipo de trabalho visa evitar o insucesso das iniciativas de reciclagem de RCC pela 
insustentabilidade financeira e econômica já que essa atividade visa lucro, sendo realizada 
normalmente por representantes do segmente privado. Nesse sentido, cita-se a experiência 
no passado recente da empresa Limpel Limpeza Urbana (atual Ciano Soluções Ambientais), 
que operou a Unidade de Reciclagem de Resíduos da Construção e Demolição (URCD) Ilha 
Grande, em São José de Ribamar. Esta iniciativa não teve sustentabilidade econômica e 
financeira pelos motivos expostos nos parágrafos anteriores, obrigando a empresa a 
encerrar a reciclagem de RCC na Região. 

Vale ressaltar que o Produto 13 deste Plano prevê os modelos de parcerias entre entes 
interessados na reciclagem, e de mecanismos para negócios, emprego e renda ante a 
valorização dos resíduos sólidos. Portanto, ainda que não sejam previstas as unidades de 
reciclagem, no âmbito da implementação desse PGIRS deve-se iniciar esse trabalho para 
estimular o desenvolvimento da cadeia de reciclagem de RCC. 

3.4.3. Resíduos de Serviços de Saúde e Industriais 

As principais tecnologias para tratamento de RSS são as que dependem da elevação da 
temperatura e/ou pressão de um meio para inativar os microorganismos causadores de 
doenças presentes nos resíduos, tais como a incineração e autoclavagem, mais comuns no 
país. Essas duas tecnologias também têm larga aplicação no tratamento de resíduos sólidos 
industriais perigosos. 

Normalmente, o segmento privado detém o conhecimento e aplicação dessas e outras 
tecnologias para tratamento de RSS e RSI, uma vez que dependem da alocação de 
recursos financeiros elevados e mão de obra qualificada, nem sempre disponíveis nas 
prefeituras municipais.  
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Dessa forma, assim como em outras regiões do país, a RMGSL conta com a participação do 
setor privado com três empresas especializadas no tratamento dessas duas tipologias de 
resíduos, a saber: Bital Soluções Ambientais, Maxtec Serviços e Sterycicle Brasil, sendo 
esta última restrita a RSS enquanto as outras duas também tratam RSI. 

Além das empresas citadas no parágrafo anterior, a Central de Gerenciamento Ambiental 
Titara, instalou em Rosário um aterro Classe I (perigosos), visando o recebimento dos 
resíduos gerados nas indústrias e oficinas dos municípios da RMGSL bem como das cinzas 
e escórias de processos de tratamento de resíduos de serviços de saúde. O aterro Classe I 
Titara possui vida útil estimada de aproximadamente 50 anos. 

Portanto, entende-se que a RMGSL está atendida por soluções para o tratamento e a 
disposição final de resíduos de serviços de saúde e dos resíduos sólidos industriais não 
necessitando de intervenções de curto prazo, apenas de medidas que assegurem que os 
geradores de resíduos perigosos dessas duas tipologias direcionem seus resíduos para 
essas empresas. 

Cabe citar que somente após a implementação do plano considerando os inventários de 
resíduos industriais, planos de gerenciamento de RSS, cadastramento de todos os 
geradores e gerenciadores de resíduos e informatização da gestão, será possível verificar se 
a capacidade instalada dessas empresas atende à demanda industrial e das unidades de 
saúde da RMGSL. Essa análise deve ser feita na primeira revisão deste PGIRS. 

3.5. Cenários previstos 

3.5.1. Aspectos a serem observados no desenvolvimento dos cenários 

Neste subcapítulo serão apresentados três cenários com propostas de arranjos distintos 
para as Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) a serem implementadas na 
RMGSL. Estas propostas visam embasar a análise técnica desenvolvida e exposta neste 
relatório e, posteriormente, a elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, 
que será objeto do Produto 9. Os cenários aqui sugeridos diferem entre si apenas no arranjo 
de Aterros Sanitários (AS) e das Estações de Transbordo (ET), sendo idênticos para as 
demais unidades (ASPP, UT, UC, PEV, ATT e ARCC). 

É importante esclarecer que não se pode indicar o cenário mais adequado a ser 
implementado a partir de uma análise comparativa meramente técnica entre os três cenários 
propostos, sendo difícil dissociar esta avaliação das questões financeiras e econômicas, que 
serão detalhadas no Produto 9, já que os diferentes cenários influenciam diretamente nos 
custos de implantação e operação das UGR. No caso deste PGIRS, em que a diferença 
entre os cenários está apenas no transbordo (ET) e na disposição final de resíduos (AS), o 
aspecto logístico se torna fundamental na avaliação econômica, que deverá considerar os 
custos de coleta e transporte de resíduos, além dos custos de implantação e operação das 
UGR ao longo do horizonte do PGIRS. 

A seguir serão tecidas algumas considerações no que diz respeito à implantação de aterros 
sanitários, inclusive de pequeno porte, e estações de transbordo. 
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 Aterros Sanitário (AS)  

Os Aterros Sanitários (AS) são previstos para disposição diária de RSU acima de 20 
toneladas.  

Recomenda-se a priorização do arranjo com menor quantidade de AS de maior porte 
(aterros em escala regional ou metropolitana) mas que poderão receber resíduos da maior 
quantidade possível de municípios da RMGSL, pois dessa forma os custos de implantação e 
operação poderão ser rateados, em função do aumento de escala. Entretanto, esse critério 
se contrapõe ao aspecto logístico, uma vez que, quanto menor o número de aterros, maior 
será a distância para o transporte dos resíduos, elevando os custos de transporte do 
sistema. Portanto, os cenários devem ser desenvolvidos visando otimizar a relação entre os 
custos de transporte e disposição, buscando, sempre que possível, reduzir o número de 
unidades sem aumentar expressivamente a distância de transporte. 

Um critério locacional recomendado é a implantação preferencial de AS nos municípios 
maiores e mais desenvolvidos, onde há melhor disponibilidade de acesso aos serviços, 
produtos e equipamentos, além de maior capacitação do corpo técnico municipal para 
gerenciar e/ou fiscalizar a construção e operação dos AS. Esse critério não é restritivo, 
especialmente em regiões com municípios de pequeno porte, próximos e com grau de 
desenvolvimento semelhante, como ocorre no continente da RMGSL. 

Os cenários deverão considerar a implantação de um (01) aterro sanitário (AS) na Ilha de 
Maranhão para atender aos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar 
e Raposa e um (01) ou mais aterros sanitários no continente, para atender aos municípios 
de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino e Santa Rita. 

Esses cenários serão alternativos ao cenário atual, que conta apenas com a utilização do 
aterro sanitário Titara, localizado em Rosário, para a disposição final dos resíduos gerados 
nos outros 12 municípios da RMGSL. Com relação às Estações de Transbordo, atualmente 
duas estão ativas na região, a saber: a ET do Parque Vitória, localizada em São José de 
Ribamar, que atende o município homônimo; e a ET da Ribeira, alocada em São Luís e que 
recebe os RSU provenientes deste município. Ambas as estações encontram-se 
devidamente articuladas ao aterro sanitário Titara.  

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

Os Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP) são previstos na Resolução CONAMA nº 
404/2008, que estabelece o limite para a disposição de até 20 toneladas diárias de RSU. 

Para a proposição dos cenários, deve se evitar a proposição de implantação de ASPP, pois 
esta modalidade produz custos per capita de implantação e operação mais elevados que os 
AS. Além disso, sabe-se que municípios pequenos têm dificuldades para operar estes 
aterros.  Dessa forma, os ASPP devem ser previstos apenas quando não houver a 
possibilidade de disposição dos resíduos em AS, por questões logísticas ou restrições 
ambientais e/ou de usos do solo. 

Neste PGIRS, propõe-se que seja considerado um (01) aterro sanitário de pequeno porte 
(ASPP) exclusivo para Alcântara, em função do isolamento geográfico do município, que 
inviabiliza a disposição conjunta dos resíduos com os demais municípios da RMGSL.  
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 Estação de Transbordo de RSU (ET) 

As ET devem ser previstas quando as distâncias entre a sede dos municípios geradores de 
RSU e o aterro sanitário, onde os RSU serão dispostos, for acima de 25 a 30 km, sendo 
este, o principal critério para a proposição desta UGR nos cenários. Os demais critérios e 
restrições locacionais para implantação das ET foram abordados no item 3.3.4. 

Para a elaboração dos cenários das UGR no contexto de gestão compartilhada, com o 
transporte de resíduos entre municípios, seja para o transbordo e disposição final foi 
elaborado o Quadro 3.15 que apresenta as distâncias rodoviárias entre as sedes dos 
municípios da RMGSL extraídas do Google, exceto para o município de Alcântara. Este 
quadro auxiliará no desenvolvimento dos cenários e, na Etapa 3, na quantificação das 
distâncias de coleta e transporte de resíduos para a apropriação de custos no sistema.  
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Quadro 3.15 – Distância rodoviária entre as sedes dos municípios da RMGSL, exceto Alcântara. 

Município Axixá Bacabeira 
Cachoeira 

Grande 
Icatu Morros 

Paço do 
Lumiar 

Presidente 
Juscelino 

Raposa Rosário 
Santa 
Rita 

São José 
de 

Ribamar 
São Luís 

Axixá 0.0 35.8 14.5 16.0 5.0 107.0 11.7 113.0 27.1 54.7 108.0 87.2 

Bacabeira 35.8 0.0 47.9 49.4 38.4 71.0 32.3 76.9 8.7 19.0 72.4 51.5 

Cachoeira Grande 14.5 47.9 0.0 23.2 9.1 119.0 20.3 125.0 39.3 66.9 121.0 99.4 

Icatu 16.0 49.4 23.2 0.0 14.0 120.0 21.8 126.0 40.8 68.4 122.0 101.0 

Morros 5.0 38.4 9.1 13.9 0.0 110.0 11.1 118.0 30.2 57.8 112.0 90.2 

Paço do Lumiar 49.5 58.1 119.0 120.0 110.0 0.0 103.0 18.7 79.6 89.7 12.3 19.3 

Presidente Juscelino 11.7 32.3 20.3 21.8 11.1 103.0 0.0 109.0 23.7 51.3 105.0 83.8 

Raposa 113.0 76.9 125.0 126.0 118.0 18.7 109.0 0.0 89.0 99.1 31.1 26.6 

Rosário 27.1 8.7 39.3 40.8 30.2 79.6 23.7 89.0 0.0 27.8 81.9 60.3 

Santa Rita 54.7 19.0 66.9 68.4 57.8 89.7 51.3 99.1 27.8 0.0 91.8 70.2 

São José de Ribamar 108.0 72.4 121.0 122.0 112.0 12.3 105.0 31.1 81.9 91.8 0.0 21.9 

São Luís 87.2 51.5 99.4 101.0 90.2 19.3 83.8 26.6 60.3 70.2 21.9 0.0 

Fonte: GOOGLE (2018).  
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3.5.2. Cenário 1 

O primeiro cenário proposto neste PGIRS envolve o aproveitamento de um AS já instalado 
em Rosário e a implantação de um ASPP em Alcântara. Para as unidades de transbordo, 
sugere-se o aproveitamento de duas ET existentes além da construção de uma outra, no 
município de Axixá. Tal cenário, aqui denominado “Cenário 1”, encontra-se detalhado nos 
itens a seguir e está representado espacialmente no mapa da Figura 3.31. 

  Aterro Sanitário (AS) 

Este cenário considera a utilização do aterro sanitário Titara gerido pela empresa Central de 
Gerenciamento Ambiental Titara, localizado no município de Rosário, centralizando neste a 
disposição dos resíduos gerados nos 12 municípios da RMGSL, exceto Alcântara que 
contará com solução individualizada.  

A principal vantagem deste cenário é o fato de o aterro sanitário Titara estar completamente 
instalado e em operação, o que elimina os custos de implantação de aterro. Ele também se 
justifica na medida em que o empreendimento é a única opção atual para a resolução dos 
problemas da disposição inadequada de resíduos na RMGSL, tanto que no dia 24/07/2018, 
a Agência Executiva Metropolitana contratou a disposição final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, 
Presidente Juscelino e Santa Rita no aterro sanitário existente.  

Como já abordado no Diagnóstico (Produto 04) a importância do segmento privado no 
gerenciamento de resíduos se justifica pela necessidade de alocação de recursos 
financeiros e pessoais, nem sempre disponíveis nas prefeituras municipais. Além disso, já é 
consenso no meio técnico que alguns serviços, como a operação de aterros sanitários, 
dentre outros, resultam em gestão mais eficiente e menos problemática quando realizados 
pelo setor privado. 

A desvantagem deste cenário está relacionada à logística desfavorável do transporte dos 
resíduos gerados nos quatro municípios da Ilha de Maranhão até o Aterro Sanitário Titara, 
em Rosário, uma vez que as distâncias entre estes municípios são elevadas, como mostra o 
Quadro 3.16. Mesmo considerando o uso das Estações de Transbordo já existentes, em São 
José de Ribamar e São Luís, o custo do transporte dos resíduos gerados nestes dois 
municípios ainda é alto. 

Observando os dados do Quadro 3.16 fica evidente a necessidade de implantação de uma 
Estação de Transbordo (ET) nos municípios do continente, para atender as demandas de 
Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, Morros e Presidente Juscelino, pois todos distam mais que 
30 km do AS Titara.  
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Quadro 3.16 – Distâncias médias rodoviária entre o Aterro Sanitário 
Titara e os municípios da RMGSL, exceto Alcântara. 

Sub-região Município 
Distância Média 
Rodoviária (km) 

Continente 

Axixá 33,5 

Bacabeira 7,1 

Cachoeira Grande 45,7 

Icatu 47,2 

Morros 36,5 

Presidente Juscelino 30,1 

Rosário 6,9 

Santa Rita 28,0 

Ilha de Maranhão 

Paço do Lumiar 72,0 

Raposa 77,8 

São José de Ribamar¹ 49,0 

São Luís² 66,0 

Fonte: GOOGLE (2018). 1,2 – Distância rodoviária entre as estações de 
transbordo do Parque Vitória e da Ribeira, respectivamente, ao aterro sanitário 
Titara. 

 Estação de Transbordo (ET) 

Para os municípios da Ilha de Maranhão, o Cenário 1 propõe o uso de duas Estações de 
Transbordo já instaladas, sendo que a ET existente no Parque Vitória, além de atender São 
José de Ribamar e Paço do Lumiar, como ocorre atualmente, passaria a atender Raposa, ao 
passo que a ET da Ribeira continuaria voltada ao atendimento do município de São Luís. 
Neste cenário, ambas as Estações devem estar articuladas ao aterro sanitário Titara. 

Com relação aos municípios do continente da RMGSL, sugere-se a implantação de uma ET 
no município de Axixá, que deverá receber os resíduos gerados neste município bem como 
os RSU provenientes de Icatu, Cachoeira Grande, Morros e Presidente Juscelino, que 
posteriormente serão transportados ao aterro sanitário Titara. 

O Quadro 3.17 apresenta as distâncias rodoviárias nos sistemas de transbordo do Cenário 
1. Como o aterro sanitário Titara e as estações de transbordo do Parque Vitória e da Ribeira 
já existem, as distâncias informadas foram extraídas do Google. No caso de Axixá, 
considerou-se, unicamente para fins de planejamento, a implantação da ET na margem 
direita da rodovia estadual MA-110, no sentido de Rosário, distante a 2,0 km da sede 
municipal de Axixá. As distâncias rodoviárias entre as estações de transbordo do Parque 
Vitória e da Ribeira, respectivamente, ao aterro sanitário Titara, foram medidas no Google 
Maps. 
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Quadro 3.17 – Distâncias rodoviárias nos sistemas de transbordo no Cenário 1. 

Estações de 
Transbordo  

Municípios atendidos 
pela ET 

Distância entre a sede 
do município atendido 

e a ET (km) 

Local de disposição 
final de RSU (AS) 

Distância da ET 
até o AS (km) 

Axixá 

Axixá 2,0 

Rosário 30 

Cachoeira Grande 14,5 

Icatu 16,0 

Morros  5,0 

Presidente Juscelino 11,7 

São José de Ribamar 
(Parque Vitória) 

São José de Ribamar 10,0 

Rosário 66 Paço do Lumiar 12,3 

Raposa 31,1 

São Luís 

(Ribeira) 
São Luís 25,0 Rosário 49 

Fonte: FLORAM (2018). 

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

O Cenário 1 considera ainda a implantação de um (01) ASPP em Alcântara, em função do 
isolamento geográfico deste em relação aos demais municípios da RMGSL. Estima-se a 
capacidade diária de disposição de resíduos neste ASPP de 7,75 toneladas, considerando a 
vida útil de 20 anos, o recebimento de 100 % dos resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos 
resíduos gerados nas áreas rurais. 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.               130 

 

Figura 3.31 – Cenário1 proposto para Aterros Sanitários e Estações de Transbordo na RMGSL.  

Fonte: FLORAM (2018).
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3.5.3. Cenário 2 

O segundo cenário considera a implantação de um Aterro Sanitário na Ilha de Maranhão e 
um outro AS no continente, sem contar com os serviços do Aterro Sanitário Titara, já 
existente. Este cenário prevê ainda a construção de um ASPP em Alcântara e de mais uma 
ET, em Axixá, além do aproveitamento das duas ET existentes. Tal cenário, aqui 
denominado “Cenário 2”, encontra-se detalhado nos itens a seguir e está representado 
espacialmente no mapa da Figura 3.32.  

 Aterro Sanitário (AS)  

A implantação de um AS na Ilha de Maranhão (Paço do Lumiar, Raposa São José de 
Ribamar e São Luís) se justifica pelo porte dos municípios, distribuição geográfica da 
população, quantidade de resíduos sólidos gerados e, em especial, pelos elevados custos 
atuais despendidos com o transporte dos resíduos gerados nestes municípios até o Aterro 
Sanitário Titara.  

Sabe-se que São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar são os três maiores centros 
geradores de resíduos da RMGSL, daí a necessidade de se considerar a implantação de um 
aterro sanitário na Ilha de Maranhão. É importante que esse aterro também atenda ao 
município de Raposa, cujos resíduos gerados atualmente são transportados diretamente 
(sem transbordo) para o aterro Titara, o qual está localizado a cerca de 80 km do centro de 
coleta. Esta logística encarece significativamente o custo da limpeza pública no município e 
prejudica a expansão da coleta, devido ao longo tempo utilizado pelos caminhões coletores 
até o aterro, em Rosário, e o retorno para Raposa.  

Estima-se a capacidade diária de disposição de resíduos neste AS da Ilha de Maranhão, de 
1.823,21 toneladas, considerando a vida útil de 20 anos, o recebimento de 100 % dos 
resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos resíduos gerados nas áreas rurais dos quatro 
municípios da ilha. Atualmente, são recebidos 1.080 t/dia de resíduos no aterro existente 
oriundos dos quatro municípios da ilha, Axixá, Morros e Rosário.   

Por fim, é importante ressaltar que essa alternativa de implantação de AS na Ilha de 
Maranhão deverá ser pautada com rigor em relação aos níveis de proteção ambiental 
(impermeabilização do aterro) em função do porte do empreendimento e do contexto 
ambiental da Ilha de Maranhão. Assim, recomenda-se a implantação do referido aterro no 
município de São Luís, preferencialmente, considerando todas as restrições ambientais e de 
uso do solo, já abordadas no item 3.3.1, com destaque para a Área de Segurança 
Aeroportuária (ASA) e por gerar mais de 75 % dos resíduos sólidos da Ilha. 

Cabe citar que, como será visto no item 3.7, cerca de 7,33% do território de São Luís ao sul 
da ilha não possui quaisquer restrições para a implantação de AS. Além disso, 
aproximadamente 27,66 % do território está na faixa da ASA entre 10 e 20 km a partir dos 
centros geométricos dos aeródromos em operação na Ilha de Maranhão, podendo ser 
construído um AS dependendo de anuência do COMAER, caso pleiteado a implantação 
nessas áreas. O aterro também poderá ser implantado em São José de Ribamar que, 
apesar do território estar completamente dentro do raio de 20 km da ASA, cerca de 21,11 % 
está em áreas que dependem de anuência do COMAER (faixa entre 10 e 20 km da ASA), 
caso pleiteada.   
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A implantação de AS em Paço do Lumiar não é possível, pois o território do município está 
integralmente inserido no raio de 10 km da ASA dos aeródromos da ilha, distância 
considerada restritiva para a construção dessa UGR. Já o município de Raposa está 
inteiramente dentro do raio de 20 km que define as ASA dos aeródromos da Ilha, entretanto, 
possui 9,72% do território em áreas que dependem de anuência do COMAER, caso 
pleiteada a implantação do AS. Porém, não se recomenda a construção neste município pois 
estas áreas se situam na porção norte do território próximas de praias e manguezais, o que 
tornaria desvantajosa a logística de transporte dos resíduos gerados em São Luís, principal 
centro gerador de resíduos. 

Quanto aos municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente 
Juscelino e Santa Rita (denominados municípios do continente), sugere-se a implantação de 
um aterro sanitário no município de Bacabeira, preferencialmente, ou o uso do aterro 
sanitário Titara, já existente.  Considerando a implantação em Bacabeira, recomenda-se que 
a área onde hoje se encontra um ASPP abandonado, próxima ao lixão, seja considerada 
como uma das alternativas locacionais, devendo ser incluída no estudo de seleção de área 
para a implantação do AS. Vale notar que para o município de Alcântara, será proposto um 
aterro sanitário de pequeno porte à parte.  Estima-se a capacidade diária de disposição de 
resíduos neste AS de 84,68 toneladas, considerando a vida útil de 20 anos, o recebimento 
de 100 % dos resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos resíduos gerados nas áreas rurais. 

Apesar de Rosário ser geograficamente centralizado em relação aos demais municípios do 
continente, este já conta com o AS Titara, por isso a definição de Bacabeira para receber o 
outro AS. Nesse contexto, e importante mencionar que a distância entre estes dois 
municípios é pequena, e que, como será prevista uma Estação de Transbordo no sistema, 
do ponto de vista logístico o impacto nos custos de transporte será pouco expressivo. 

Por fim, cabe lembrar que a existência de dois aterros sanitários próximos um do outro 
aumentará as opções de negociação para os municípios do continente, que deixarão de 
depender de apenas uma possibilidade para a disposição dos resíduos e com isso poderão 
conseguir negociar custos menores. Além disso, haverá um incremento da capacidade 
instalada para a disposição final de resíduos na RMGSL, com consequente aumento da vida 
útil das unidades. 

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

O Cenário 2 também considera a implantação de um ASPP em Alcântara, em função do 
isolamento geográfico deste município em relação aos demais da RMGSL. Estima-se a 
capacidade diária de disposição de resíduos neste ASPP de 7,75 toneladas, considerando a 
vida útil de 20 anos, o recebimento de 100 % dos resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos 
resíduos gerados nas áreas rurais. 

 Estação de Transbordo (ET) 

O Cenário 2 considera a utilização da ET existente no Parque Vitória no norte da ilha, que 
além de atender São José de Ribamar, deverá ampliar seu atendimento para os municípios 
de Paço do Lumiar e Raposa. Esta Estação deverá estar devidamente articulada ao Aterro 
Sanitário proposto para São Luís, dispensando a necessidade de uso da ET da Ribeira, que 
será exclusiva para o município de São Luís.  
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Adicionalmente, propõe-se a implantação de uma ET no município de Axixá, que se 
destinará a receber os resíduos gerados neste município, além dos resíduos oriundos de 
Cachoeira Grande, Icatu, Morros e Presidente Juscelino, que serão transportados ao aterro 
sanitário previsto para Bacabeira. 

O Quadro 3.18 apresenta as distâncias rodoviárias nos sistemas de transbordo do Cenário 
2. Como já existe a ET do Parque Vitória, localizada em São José de Ribamar, as distâncias 
informadas foram extraídas do Google. No caso de Axixá, considerou-se, unicamente para 
fins de planejamento, a implantação da ET na margem direita da rodovia estadual MA-110, 
no sentido de Rosário, distante 2,0 km da sede municipal de Axixá.  

Quadro 3.18 – Distâncias rodoviárias nos sistemas de transbordo no Cenário 2. 

Estações de 
Transbordo 

Municípios atendidos 
pela ET 

Distância entre a sede 
do município atendido 

e a ET (km) 

Local de disposição 
final de RSU (AS) 

Distância da ET 
até o AS (km) 

Axixá 

Axixá 2,0 

Bacabeira 36 

Cachoeira Grande 14,5 

Icatu 16,0 

Morros  5,0 

Presidente Juscelino 11,7 

São José de Ribamar 
(Parque Vitória) 

São José de Ribamar 2,0 

São Luís 35 Paço do Lumiar 12,3 

Raposa 31,1 

Fonte: FLORAM (2018).   
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Figura 3.32 – Cenário 2 proposto para Aterros Sanitários e Estações de Transbordo na RMGSL. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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3.5.4. Cenário 3 

O terceiro cenário foi proposto como uma alternativa ao Cenário 2, e prevê a substituição da 
ET de Axixá por um Aterro Sanitário neste município, ficando as demais unidades idênticas 
àquelas propostas no segundo cenário. A presente recomendação configura o “Cenário 3” e 
encontra-se detalhada nos itens a seguir além de estar representada espacialmente no 
mapa da Figura 3.33.  

 Aterro Sanitário (AS)  

Como mencionado anteriormente, no Cenário 3, sugere-se implantação de um aterro 
sanitário na Ilha de Maranhão e dois AS no continente, sem a utilização do aterro sanitário 
Titara no sistema. Além disso, está prevista a construção de um ASPP em Alcântara.  

Tal como no Cenário 2, recomenda-se que o Aterro Sanitário seja instalado em São Luís, 
preferencialmente, ou em São José de Ribamar, para atender os quatro municípios da Ilha 
de Maranhão. Estima-se a capacidade diária de disposição de resíduos neste AS da Ilha de 
Maranhão, de 1.823,21 toneladas, considerando a vida útil de 20 anos, o recebimento de 
100 % dos resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos resíduos gerados nas áreas rurais dos 
quatro municípios da ilha. Este aterro deve ser implantado considerando todas as restrições 
ambientais e de uso do solo, já abordadas no item 3.3.1, com destaque para a Área de 
Segurança Aeroportuária (ASA). 

Para atender os municípios do continente, recomenda-se a implantação de um (01) aterro no 
município de Bacabeira para atender os municípios de Bacabeira, Rosário e Santa Rita, 
preferencialmente, ou o uso do aterro sanitário Titara já existente, devendo ser observados 
todos os comentários sobre este aterro no item anterior (Cenário 2). Estima-se a capacidade 
diária de disposição de resíduos neste AS de 49,68 toneladas, considerando a vida útil de 20 
anos, o recebimento de 100 % dos resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos resíduos 
gerados nas áreas rurais destes três municípios. 

O Cenário 3 considera ainda a implantação de um AS em Axixá, que será destinado ao 
recebimento e à disposição final dos resíduos gerados em Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, 
Morros e Presidente Juscelino. Estima-se a capacidade diária de disposição de resíduos 
neste AS de 35,01 toneladas, considerando a vida útil de 20 anos, o recebimento de 100 % 
dos resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos resíduos gerados nas áreas rurais destes cinco 
municípios. 

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

O Cenário 3 também considera a implantação de um ASPP em Alcântara, em função do 
isolamento geográfico deste município em relação aos demais da RMGSL. Estima-se a 
capacidade diária de disposição de resíduos neste ASPP de 7,75 toneladas, considerando a 
vida útil de 20 anos, o recebimento de 100 % dos resíduos sólidos urbanos e de 50 % dos 
resíduos gerados nas áreas rurais. 

 Estação de Transbordo (ET) 

Tal como no Cenário 2, o Cenário 3 considera a utilização da ET existente no Parque Vitória 
para atender aos municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, desde que 
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essa ET esteja devidamente articulada ao aterro sanitário proposto para São Luís, 
dispensando a necessidade de uso da ET da Ribeira. 

O Quadro 3.19 apresenta as distâncias rodoviárias nos sistemas de transbordo do Cenário 
2. Como a ET do Parque Vitória, localizada em São José de Ribamar já existe as distâncias 
informadas foram extraídas do Google. 

Quadro 3.19 – Distâncias rodoviárias nos sistemas de transbordo no Cenário 3. 

Estação de 
Transbordo 

Municípios atendidos 
pela ET 

Distância entre a sede 
do município atendido 

e a ET (km) 

Local de disposição 
final de RSU (AS) 

Distância da ET 
até o AS (km) 

São José de Ribamar 
(Parque Vitória) 

São José de Ribamar 10,0 

São Luís 35 Paço do Lumiar 12,3 

Raposa 31,1 

Fonte: FLORAM (2018).   
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Figura 3.33 – Cenário 3 proposto para Aterros Sanitários e Estações de Transbordo na RMGSL. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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3.5.5. Demais Unidades de Gerenciamento de Resíduos 

As demais UGR previstas para a RMGSL neste PGIRS são as Unidades de Compostagem 
(UC¹), as Unidades de Triagem (UT), os Pontos de Entrega Voluntária (PEV), os Aterros de 
Resíduos de Construção Civil (ARCC) e as Áreas de Transbordo e Triagem de RCC (ATT). 
A seguir serão detalhadas as propostas elaboradas para cada uma dessas categorias de 
UGR, as quais também se encontram espacialmente representadas no mapa da Figura 3.34. 

 Unidade de Compostagem (UC¹) 

Na Ilha de Maranhão, recomenda-se que uma Unidade de Compostagem seja implantada 
em São Luís, para que possa receber os resíduos orgânicos gerados na capital maranhense 
e que outra UC¹ seja instalada em São José de Ribamar, para receber tantos os resíduos 
orgânicos gerados nesse município como aqueles provenientes de Paço do Lumiar e 
Raposa.  

Para os municípios do continente, a sugestão é de que uma UC¹ seja implantada em 
Bacabeira, na área do ASPP abandonado, e que esta UC¹ receba os resíduos orgânicos 
deste município além daqueles produzidos em Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, 
Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita.  

Nos Cenários 2 e 3 propôs-se a implantação de aterros sanitários em São Luís e Bacabeira. 
Recomenda-se que essas UC¹ também sugeridas para esses dois municípios sejam 
construídas na mesma área dos aterros propostos, caso um dos dois cenários seja o mais 
favorável para implantação.   

Cabe ressaltar que a instalação e o funcionamento efetivo das Unidades de Compostagem 
dependem do sucesso na implantação da coleta seletiva oficial e na busca por parceiros 
para doação de resíduos orgânicos de qualidade. Portanto, as UC¹ não deverão ser 
construídas imediatamente após o início da implementação do PGIRS, devendo-se 
considerar as recomendações feitas no item 3.6 deste Produto.  

 Unidade de Triagem (UT) 

No item 7.3.6 desse Produto foram definidos três portes de UT com capacidade de 
processamento de resíduos recicláveis, os quais são reapresentados no Quadro 3.20. 

Quadro 3.20 – Unidades de Triagem de portes diferentes propostas para serem implantadas nos municípios da 
RMGSL. 

Porte da UT 
Capacidade de 

processamento diário de 
resíduos recicláveis (ton/dia) 

Área do galpão (m²) 

1 0,6 a 1 180 a 200 

2 1 a 1,6 400 a 450 

3 1,6 a 2,5 550 a 650 

               Fonte: FLORAM (2018). 

As UT são recomendadas, para os municípios da RMGSL, em função da existência de 
coleta seletiva formal ou informal e da existência de organizações de catadores de materiais 
recicláveis. Portanto são previstas quatro UT, distribuídas da seguinte forma: 
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 1 UT do Tipo 2 em Bacabeira; 

 1 UT do Tipo 2 em Paço do Lumiar;  

 1 UT do Tipo 2 em São José de Ribamar;  

 2 UT do Tipo 3 em São Luís. 

A construção dos galpões em São Luís se justifica pela existência da coleta seletiva nos 
Ecopontos instalados pela Prefeitura com a destinação dos resíduos para duas 
organizações de catadores que também recebem e segregam resíduos de grandes 
geradores: a ASCAMAR e a COOPRESL. Portanto, a triagem e a comercialização dos 
resíduos já ocorrem, porém em galpões com localização, dimensões e estruturas 
inadequadas para a prestação do serviço. 

As UT de Paço do Lumiar e de São José de Ribamar deverão priorizar os catadores da 
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paço do Lumiar (COOPCARE) e da 
COOPCAMAR. 

Cabe citar a possibilidade de contração, sob dispensa de licitação, prevista na PNRS e na 
Lei nº 8.666/1993 (nos termos do inciso XXVII do caput do artigo 24) de associações ou 
cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas 
como catadores de materiais recicláveis, para prestar serviços de coleta, processamento e 
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com 
sistema de coleta seletiva de resíduos.  

Entretanto, vale ressaltar que a implantação de UT não depende apenas da existência de 
organizações de catadores, mas do nível de organização, estruturação e capacidade da 
associação ou cooperativa em prestar o serviço, do assessoramento técnico, administrativo 
e financeiro dessas, da capacidade em negociar preços com fabricantes e outros entes da 
cadeia de reciclagem, da implantação da coleta seletiva oficial com toda a estrutura 
necessária, do envolvimento dos grandes geradores nessa coleta, dentre outros aspectos. 

Logo, ao contrário do que se pensa, simplesmente dotar um município com um galpão nem 
sempre é a solução adequada. Por isso, recomenda-se que apenas uma UT seja instalada 
nos municípios do continente, preferencialmente em Bacabeira, e que esta seja voltada ao 
recebimento dos resíduos recicláveis oriundos da coleta seletiva e dos ecopontos instalados 
nos oito municípios do continente. Esta UT não deverá ser construída imediatamente após a 
implementação do PGIRS, devendo-se considerar as recomendações feitas no item 3.6 
deste Produto.  

Vale ressaltar que para a implantação de UT deverão ser evitadas as áreas contíguas a 
“lixões” em atividade e mesmo a aterros sanitários que não estejam inseridos em complexos 
gerenciados como Centrais de Resíduos (CRs), pelo risco inerente de deturpação da 
finalidade da instalação proposta.  

 Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

Visando atender aos pequenos geradores de resíduos e melhorar o aspecto de limpeza dos 
municípios da RMGSL é recomendada a instalação de 38 unidades de PEV ou Ecopontos, 
que deverão ser distribuídos da seguinte forma: 
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 1 PEV em Alcântara;  

 1 PEV em Axixá; 

 1 PEV em Bacabeira; 

 1 PEV em Cachoeira Grande; 

 1 PEV em Icatu; 

 1 PEV em Morros; 

 4 PEV em Paço do Lumiar;   

 1 PEV em Presidente Juscelino; 

 1 PEV em Raposa; 

 1 PEV em Rosário 

 1 PEV em Santa Rita; 

 5 PEV em São José de Ribamar; 

 19 PEV em São Luís. 

Os nove Pontos de Entrega Voluntária previstos para São Luís, se somam aos onze já 
instalados, totalizando 30 unidades na capital maranhense, compatibilizando este 
planejamento com a previsão do Comitê Gestor de Limpeza Pública de São Luís. 

 Aterro de Resíduos da Construção Civil (ARCC) 

A NBR 15.113/2004 que define as diretrizes para projeto, implantação e operação de aterros 
de resíduos de construção civil, estabelece uma diferenciação dos ARCC pelo volume de 
resíduos dispostos anualmente. Para recebimento anual de até 10.000 m³ de resíduos 
definem-se os aterros de pequeno porte (ARCC-PP) e acima deste volume são chamados 
apenas de Aterros de Resíduos de Construção Civil (ARCC).  

Para a RMGSL, sugere-se que um ARCC seja construído em São Luís para que possa 
servir para a disposição final dos RCC gerados na capital além daqueles provenientes de 
São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, com recebimento e disposição de 
249.430,31 m³ de resíduos em 2038. Recomenda-se a localização deste aterro na porção 
norte do território de São Luís, respeitando as restrições ambientais e locacionais, o que 
facilitaria a logística e os custos de transporte dos resíduos gerados nos outros três 
municípios da Ilha de Maranhão.  

Para atender os oito municípios do continente, aconselha-se que seja implantado um ARCC 
com recebimento de 11.276,25 m³ de resíduos em 3038, pois, apesar de já haver um bom 
nível de aproveitamento desses resíduos, com a implantação dos ecopontos previstos, os 
RCC entregues voluntariamente pelos pequenos geradores necessitarão de uma destinação 
adequada.  

Nos Cenários 2 e 3 previu-se a implantação de aterros sanitários em São Luís e Bacabeira. 
Recomenda-se que os ARCC também previstos para estes dois municípios sejam 
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construídos na mesma área dos AS, caso um dos dois cenários seja o mais favorável para 
implantação.   

 Área de Transbordo e Triagem de RCC (ATT) 

Recomenda-se a implantação de ATT em municípios com população urbana acima de 
100.000 habitantes, onde a geração de RCC é mais elevada. Portanto são sugeridas três 
ATT, uma para Paço do Lumiar, uma para São José de Ribamar e uma para São Luís. 

Os resíduos Classe A triados nestas três ATT serão destinados ao ARCC previsto para São 
Luís. Além disso, essas unidades poderão receber os resíduos Classe A dos PEV 
implantados em Raposa, Paço do Lumiar e São José de Ribamar, onde não há aterro e, 
concentrar a formação de lotes para envio ao aterro de São Luís.  

Cabe lembrar ainda que estas unidades poderão atender os geradores e transportadores 
privados, desde que estes destinem apenas os resíduos Classe A, com volume máximo 
diário de 5,0 m³. 

3.5.6. Quadro resumo do número de UGR por cenário  

O Quadro 3.21 apresenta a quantidade total de UGR consideradas nos três cenários 
propostos para o sistema de gerenciamento de resíduos na RMGSL. Nota-se que os três 
cenários contam com 67 unidades para o funcionamento do sistema, entretanto, no Cenário 
1 serão implantadas 53 UGR enquanto nos Cenários 2 e 3 deverão ser construídas 55.  

Quadro 3.21 – Resumo da quantidade de UGR propostas nos cenários 1, 2 e 3, para a RMGSL. 

UGR Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Aterro Sanitário (AS) 
1  

(já existente) 
2 3 

Aterro Sanitário de Pequeno Porte 
(ASPP) 

1 1 1 

Estação de Transbordo (ET) 
3  

(2 já existentes) 

2  

(1 já existente) 

1 

(já existente) 

Unidade de Compostagem (UC) 3 3 3 

Unidade de Triagem (UT) 5 5 5 

Aterro de Resíduos de Construção 
Civil (ARCC) 

2 2 2 

Área de Transbordo e Triagem de 
RCC (ATT) 

3 3 3 

Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 
49 

(11 já existentes) 

49  

(11 já existentes) 

49  

(11 já existentes) 

Total de UGR no Sistema 67 67 67 

Total de UGR a serem Implantadas 53 55 55 

        Fonte: FLORAM (2018).   

Mesmo sem considerar a estimativa de custos de implantação das UGR, que será elaborada 
no Produto 9 (Etapa 3), pela observação do Quadro 3.21 é possível inferir que o Cenário 3 é 
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o mais caro, pois prevê a implantação de três AS enquanto o Cenário 2 prevê dois aterros. O 
Cenário 1 não depende da construção de aterros, já que considera a utilização do AS Titara, 
já existente.   

Essa inferência é possível pois os cenários possuem pequenas modificações entre si e o 
aterro sanitário é a UGR com custo de implantação mais elevado do sistema. Entretanto, a 
análise financeira e econômica também deverá considerar os custos da coleta e do 
transporte de resíduos, além dos custos construtivos e operacionais das UGR, possibilitando 
identificar o cenário mais econômico. 

A seguir será feita a recomendação de critérios para a implantação das unidades no 
horizonte do PGIRS, que subsidiará a alocação de custos de implantação e operação das 
UGR no Produto 9.   
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Figura 3.34 – Demais Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) propostas para os municípios da RMGSL. 

Fonte: FLORAM (2018).



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.    144 

3.6. Recomendações para a implantação de Unidades de Gerenciamento de 
Resíduos 

Recomenda-se que o Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste 
Maranhense (CONLESTE) ou um novo consórcio intermunicipal específico para resíduos 
sólidos seja o titular da gestão de resíduos, ficando a cargo da sua diretoria a definição pela 
prestação direta dos serviços de operação das UGR ou a delegação para empresa(s) 
privada(s), mediante a contratação nos moldes da Lei de Licitações e Contratos da 
Administração Pública (Lei nº 8.666/93). Neste último caso, o consórcio titular deve possuir 
estrutura de técnicos para a fiscalização efetiva da operação das unidades. Ressalta-se que 
o Produto 7.2 abordará especificamente a questão dos modelos de gestão e dos consórcios 
públicos. 

Para a avaliação econômica e financeira deste PGIRS (Produto 9 da Etapa 3) é necessário 
distribuir as UGR previstas nos três cenários em anos específicos ao longo do horizonte do 
Plano, possibilitando avaliar os custos de implantação e operação ano a ano e calcular os 
valores de cobrança. Por conseguinte, é importante estabelecer alguns critérios e 
recomendações, que ajudarão na definição do cronograma de implantação das UGR, 
servindo como orientação para os gestores dos municípios da RMGSL e para o consórcio 
titular na implementação do PGIRS. 

Assim, define-se quatro estratos temporais relacionados aos prazos para implementação do 
PGIRS, sendo essa divisão também adotada para a definição das metas previstas na Etapa 
4 (Produto 14), visando a coesão do planejamento:   

 Imediato: 2019 - 2020;  

 Curto: 2021 - 2022;  

 Médio: 2023 - 2028;  

 Longo: 2029 - 2038. 

Antes de apresentar os critérios de distribuição das UGR no horizonte do PGIRS, é 
importante mencionar alguns fatores que restringem ou limitam a implantação das unidades 
nos prazos imediato e longo, descritas nos parágrafos seguintes. 

Para todas as UGR, independente do grau de complexidade construtivo e operacional, 
deverão ser realizados processos de seleção de áreas ou definição do local de implantação, 
considerando os critérios estabelecidos no item 3.3 deste Produto e as normas de 
engenharia pertinentes. Além disso, deverão ser elaborados os Projetos Básicos e 
Executivos de engenharia de cada UGR a ser implantada, submetendo-os à análise técnica 
e ao processo de licenciamento ambiental. Dessa forma, há um tempo a ser transcorrido até 
que a Licença de Implantação (LI), que permite o início das obras, seja emitida, portanto 
nenhuma UGR terá previsão de implantação em 2019. 

Por outro lado, as obras estão vinculadas a metas de gestão eficiente de resíduos, sendo 
que, muitas delas deverão ser 100% cumpridas em médio prazo, portanto, não foram 
previstas obras para implantação de UGR a prazos longos.  

Considerando o regime pluviométrico da RMGSL, recomenda-se que as obras sejam 
realizadas no segundo semestre, correspondente ao período de estiagem. Nesse sentido, 
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deve-se atentar aos cuidados especiais na compactação do solo e na instalação de 
geomembranas nas valas/trincheiras, em aterros sanitários. Além disso, é preciso atenção 
quanto à compactação e impermeabilização dos pátios de degradação ativa e de maturação 
de composto nas unidades de compostagem. O regime chuvoso não impede o avanço das 
instalações hidro sanitárias, elétricas, acabamento e pinturas internas nas edificações como 
galpões, guaritas, sanitários, vestiários, entre outros, a fim de cumprir os prazos previstos 
para as obras. 

Recomenda-se que nas revisões do PGIRS, a cada quatro anos, sejam feitas atualizações 
do cronograma das UGR, considerando o avanço da implantação e as condições de 
operação e utilização pela população, no período entre as revisões. 

3.6.1. Resíduos Sólidos Urbanos  

 Aterro Sanitário (AS)  

No cronograma de obras das UGR a serem implantadas na RMGSL, os aterros sanitários 
devem ser considerados como intervenções prioritárias, na lógica de cessar a disposição 
inadequada de RSU nos lixões, reduzindo seus impactos ambientais negativos associados.  

Apesar de serem considerados prioritárias, as obras dos Aterros Sanitários não serão 
realizadas em prazos imediatos, uma vez que se trata da UGR com maior complexidade no 
sistema de gerenciamento de resíduos, devendo passar por processo rígido de seleção de 
áreas (item 3.3.1), Projeto Básico e Executivo e licenciamento ambiental.  

Entretanto, recomenda-se que o processo de seleção de área e os estudos ambientais 
preliminares destas unidades (AS) já sejam iniciados em prazo imediato (2019), sendo 
considerado como ano de início da implantação destas unidades. Portanto, dos custos totais 
envolvidos na implantação de aterros sanitários, considerou-se que 5% serão alocados em 
2019 para subsidiar a elaboração de projetos e licenciamento ambiental das unidades, com 
início das obras em 2020 e conclusão em 2021 (Quadro 3.22).  

Quadro 3.22 – Distribuição dos prazos e percentuais dos custos da implantação dos Aterros 
Sanitários. 

Implantação de 
aterros sanitários 

Ano 

2019 2020 2021 Total 

Percentual de 
distribuição dos 

custos e 
andamento 

5% 70% 25% 100% 

Referência dos 
prazos e custos 

Prazo e percentual 
referente aos estudos de 

seleção de áreas, 
licenciamento ambiental 
e elaboração de projetos 

de engenharia  

Início da implantação 
(obra) e avanço 

Conclusão da 
implantação 

(obra) 
- 

Fonte: FLORAM (2018).   

Após a conclusão da implantação do(s) aterro(s) sanitário(s) em 2021, terá início a operação 
do(s) aterro(s), prevista para 2022, e os custos da operação aumentam progressivamente 
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ano a ano à medida que a população dos municípios atendidos e a quantidade de resíduos 
dispostos aumentam.  

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

Considerando a necessidade imediata de resolução do problema da disposição inadequada 
de resíduos em Alcântara com logística desfavorável para o uso do aterro sanitário Titara e a 
menor complexidade envolvida na construção de aterros sanitários de pequeno porte 
(ASPP) em relação aos AS, propõe-se a implantação do ASPP em 2019, com início da 
operação em 2020.  

 Estações de Transbordo 

Naqueles municípios que forem previstas Estações de Transbordo de RSU, recomenda-se 
que as obras de implantação dessas unidades sejam realizadas paralelamente às obras dos 
Aterros Sanitários, para garantir a operação do sistema (transporte e disposição) sem 
prejuízos no gerenciamento e com a redução dos custos de transporte de resíduos em 
detrimento de sistemas com longas distâncias de transporte e maior número de veículos 
para destinar estes resíduos nos aterros. 

Portanto, é fundamental que, no início da operação dos Aterros Sanitários, as ET já estejam 
implantadas e com licença de operação expedidas. Desta forma, considerou se a 
implantação das ET em 2021, assim, a operação destas poderá ter início em 2022, em 
conjunto com a dos aterros sanitários. Para o Cenário 1 que prevê a utilização do aterro 
sanitário Titara para recebimento dos resíduos dos municípios da RMGSL, exceto Alcântara, 
a ET de Axixá pode ser construída imediatamente em 2019, pois o aterro já está operando.  

 Encerramento e remediação dos lixões 

Ainda que o encerramento e/ou remediação dos lixões dos municípios da RMGSL não 
estejam inseridos no contexto dos cenários intermunicipais, é importante tecer algumas 
considerações sobre a realização destas intervenções. 

O início das obras de encerramento ou remediação dos lixões só poderá ocorrer após a 
construção e início da operação dos Aterros Sanitários. Se um lixão é encerrado e não há 
uma unidade para a disposição final adequada dos resíduos funcionando no município ou na 
região, um novo lixão provavelmente será instalado em outro local do município, 
contaminando um novo sítio e aumentando os impactos ambientais da disposição final 
inadequada de RSU. 

No caso da RMGSL, mesmo para os cenários que não consideram o uso do aterro sanitário 
Titara (Cenários 2 e 3), a contratação deste aterro poderá ocorrer em caráter emergencial, 
visando cessar a disposição inadequada e acelerar o processo de recuperação dos lixões. 
Cabe citar novamente que a Agência Executiva Metropolita (AGEM) contratou no dia 
24/07/2018 os serviços de disposição final dos RSU gerados nos municípios de Axixá, 
Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Paço do Lumiar, Presidente Juscelino e Santa 
Rita, no aterro sanitário existente. Entretanto, apenas os municípios de Axixá, Morros e Paço 
do Lumiar iniciaram a disposição de resíduos no referido aterro. 
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 Unidades de Compostagem (UC¹)  

Recomenda-se aguardar entre dois e três anos, após o início da implantação da coleta 
seletiva municipal, para que seja iniciada a construção das UC¹. Esta medida de precaução 
visa verificar o avanço da coleta seletiva nos municípios. Sabe-se que a coleta seletiva 
simplificada prioriza a segregação dos materiais recicláveis (secos), ou seja, é feita sem o 
foco na separação completa entre os resíduos orgânicos, os rejeitos e os eventuais resíduos 
perigosos que podem contaminar o composto nos pátios das UC¹. Entretanto, mesmo a 
coleta simplificada, facilita o aproveitamento dos resíduos orgânicos, quando comparada 
com a coleta convencional.  

Neste sentido, considerou-se que as UC¹ previstas para os municípios da Ilha de Maranhão 
serão construídas dois (02) anos após a implantação da coleta seletiva, que ocorrerá 
imediatamente (em 2019), possibilitando o início das obras em curto prazo, no segundo 
semestre de 2021. Recomenda-se que o processo de seleção do local de implantação da 
UC¹, elaboração de projetos de engenharia e o licenciamento ambiental das unidades tenha 
início imediatamente (em 2020), possibilitando o início das obras em 2021, com a operação 
das UC¹ em 2022.  

A UC¹ prevista para o recebimento dos resíduos orgânicos gerados nos municípios do 
continente, deverá ser implantada em 2022, no curto prazo. Neste caso, a espera de três 
anos até o início da construção da unidade é uma precaução adicional baseada nos 
inúmeros casos de construção de Unidades de Compostagem em municípios brasileiros de 
pequeno porte, onde a coleta seletiva é inexistente ou incipiente, que resulta no abandono 
das UC¹ e no desperdício de recursos públicos. 

Sugere-se ainda a construção dos pátios de compostagem projetados para recebimento de 
resíduos considerando a população na metade do horizonte do plano, 10 anos, separando 
espaço para possível expansão para mais 10 anos. Esta solução reduz o custo de 
implantação inicial e possibilita a análise gradual do avanço da contribuição de resíduos 
encaminhados ao pátio ao longo do horizonte do plano. Caso haja avanço, quando o pátio 
previsto inicialmente se aproximar da capacidade operacional, poderá ser feita a construção 
do restante da obra, na área de expansão prevista. 

 Unidade de Triagem 

A implantação das UT de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís está prevista 
para 2020, em prazo imediato, um ano após a implementação do PGIRS. Este período é 
justamente o tempo necessário para definição do local de implantação da UT, elaboração e 
aprovação de projetos de engenharia e o licenciamento ambiental da unidade, que deve 
iniciar imediatamente (2019), possibilitando o início das obras em 2020.  

A UT compartilhada, a ser implantada no continente, está prevista para 2022, no curto prazo. 
Neste caso, a espera de três anos até o início da construção da unidade é uma medida de 
precaução para confirmar ou não o avanço da implantação da coleta seletiva nos municípios 
da RMGSL. Esta medida se baseia nos inúmeros casos de construção de galpões de 
triagem em municípios brasileiros de pequeno porte, onde a coleta seletiva é inexistente ou 
incipiente, resultando no abandono das UT e no desperdício de recursos públicos. 
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3.6.2. Resíduos de Construção Civil  

 Ponto de Entrega Voluntária  

Nos municípios da Ilha de Maranhão, os PEV deverão ser implantados em 2020, com a 
seleção de áreas, projetos de engenharia e licenciamento ambiental iniciados em 2019, 
devendo ser rápido em função da simplicidade desta UGR e da importância pelo problema 
do lançamento inadequado de resíduos. 

As vantagens da construção em prazo imediato é que se trata de uma UGR barata, que 
proporciona rapidamente a melhoria da gestão de RCC e o aspecto da limpeza nos 
municípios além de ser implantada no mesmo ano das ATT, 2020, possibilitando o envio dos 
RCC para essas unidades de maior capacidade. 

Nos municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís, onde são propostos 
vários PEV, deverá ser considerada a implantação escalonada dessas unidades, com a 
vantagem de se avaliar o funcionamento e a operação, ou seja, a participação da população. 
Caso a contribuição seja efetiva e a unidade se aproxime da sua capacidade operacional, 
será necessária a implantação de outra unidade, que pode ocorrer em ano diferente do 
previsto no cronograma deste PGIRS.  

Para os municípios do continente, os PEV estão previstos para 2022, compatibilizando a 
implantação com a Unidade de Triagem compartilhada, assim, os resíduos recicláveis 
destinados voluntariamente aos PEV poderão ser enviados para a referida UT. Além disso, 
cabe ressaltar que a implantação dos PEV de imediato nos municípios da Ilha de Maranhão, 
se justifica pelo fato de que o lançamento inadequado de RCC é mais intenso na ilha.  

O Quadro 3.23 sintetiza o cronograma previsto para a implantação dos Pontos de Entrega 
Voluntária nos municípios da RMGSL  

Quadro 3.23 – Anos de implantação dos Pontos de Entrega Voluntária nos municípios da RMGSL. 

Município 
Quantidade 

de PEV 

Prazo        Curto    
Médio Prazo 

 Imediato Prazo 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Alcântara 1 - - 1 PEV - - - 

Axixá 1 - - 1 PEV  - - - 

Bacabeira 1 - - 1 PEV - - - 

Cachoeira Grande 1 - - 1 PEV - - - 

Icatu 1 - - 1 PEV - - - 

Morros 1 - - 1 PEV - - - 

Paço do Lumiar 4 - 2 PEV - 2 PEV - - 

Presidente Juscelino 1 - - 1 PEV - - - 

Raposa 1 - 1 PEV - - - - 

Rosário 1 - - 1 PEV - - - 

Santa Rita 1 - - 1 PEV - - - 

São José de Ribamar  5 - 3 PEV - 2 PEV - - 

São Luís 19 3 PEV 4 PEV 4 PEV 4 PEV - 4 PEV 

Total 38 3 PEV 10 PEV 13 PEV 8 PEV - 4 PEV 

      Fonte: FLORAM (2018).   
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 Aterros de RCC  

Em relação aos ARCC, recomenda-se que o processo de seleção de área e elaboração dos 
projetos de engenharia sejam iniciados em 2020, sendo este considerado o ano de início da 
implantação destas unidades. Portanto, dos custos totais envolvidos na implantação dos 
aterros, 5% serão alocados em 2020, com início e conclusão das obras em 2021, 
correspondendo a 95% do custo de implantação dos aterros de resíduos de construção civil 
(Quadro 3.24).  

Com esta distribuição o início da operação dos aterros de resíduos de construção civil 
ocorrerá em 2022. 

Quadro 3.24 – Distribuição dos prazos e percentuais dos custos da implantação dos 
aterros de resíduos de construção civil. 

Implantação de Aterros 
de Resíduos de 

Construção Civil (ARCC) 

Ano 

2020 2021 Total 

Percentual de 
distribuição dos custos 

e andamento 
5% 95% 100% 

Referência dos prazos e 
custos 

Prazo e percentual referente 
aos estudos de seleção de 

áreas, licenciamento 
ambiental e elaboração de 

projetos de engenharia 

Início e conclusão da 
implantação (obra)  

- 

      Fonte: FLORAM (2018).   

 Áreas de Transbordo e Triagem de RCC 

Recomenda-se que as ATT previstas para Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís 
sejam construídas antes do ARCC. Esta hierarquia proposta segue a lógica de que a ATT 
funciona como armazenamento temporário dos RCC, recebendo os resíduos dos PEV e 
aqueles oriundos da limpeza dos pontos de lançamento inadequado, que existem 
atualmente nos municípios da Ilha de Maranhão. Assim, inicialmente será feita a reservação 
temporária dos resíduos nas ATT, com a posterior construção dos ARCC. Entretanto, caso a 
ATT se aproxime de sua capacidade operacional, os resíduos deverão ser enviados para os 
aterros de inertes privados, até que os ARCC previstos nesse PGIRS iniciem a operação. 

A principal vantagem de prever a implantação e operação das ATT pouco antes do ARCC é 
a possibilidade de um menor aporte inicial de recursos já que as áreas de transbordo e 
triagem são unidades com menores custos de implantação e operação que os aterros de 
resíduos de construção civil. 

Portanto, as ATT deverão serão construídas em 2020 e iniciarão sua operação em 2021. 
Para isso é fundamental que o processo de seleção de áreas para implantação destas 
unidades e eventuais estudos ambientais ocorram imediatamente após o início da 
implementação do PGIRS, em 2019. É importante ressaltar que os RCC são compostos, em 
sua grande maioria (cerca de 80%) por resíduos inertes e, por esse motivo, a disposição 
destes resíduos no solo não necessita de processo rígido de seleção de áreas e nem requer 
o mesmo cuidado em relação à proteção do meio ambiente tal como ocorre com os aterros 
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sanitários. Assim sendo, o processo de licenciamento ambiental das ATT e dos ARCC deve 
ser ágil, visando acelerar o processo de retirada de resíduos dos pontos de lançamento 
inadequados. 

3.7. Identificação de áreas para a disposição final de resíduos 

3.7.1. Principais restrições ambientais e condicionantes antrópicas para implantação de 
aterros sanitários 

Dentre as unidades existentes para gerenciamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), o 
aterro sanitário é a mais restritiva em relação à localização, ou seja, àquela que exige a 
observação da maior quantidade de critérios restritivos legais, ambientais e de uso do solo 
para implantação. Portanto, uma área adequada para implantação de aterro sanitário não é 
somente aquela que oferece menos riscos à saúde pública e maior proteção ao meio 
ambiente, mas que é definida considerando as restrições legais e normativas.  

Nesse sentido, é de suma importância conhecer e observar os diversos elementos que 
constituem o ambiente a fim de permitir uma tomada de decisão para escolha adequada da 
área. Usualmente, são consideradas como principais áreas de restrições ambientais para 
construção de aterros: área urbana, unidades de conservação e área de segurança de 
aeroportos, além da distância mínima de corpos hídricos superficiais e lençol freático. 

Em relação às áreas urbanas, é preciso que os envolvidos com o planejamento da gestão 
dos resíduos sólidos observem o Plano Diretor do municipal ou outra lei que estabeleça o 
zoneamento do município, indicando a ocupação adequada do solo para cada área de 
acordo com aptidão do local, bem como os manuais de boas práticas em aterros sanitários. 

A seguir serão descritas as principais restrições ambientais e condicionantes antrópicas que 
serão consideradas neste PGIRS para identificação de macro áreas potencialmente 
favoráveis para a implantação de aterros sanitários, dentre aquelas apresentadas no item 
3.3.1. 

 Núcleos habitacionais 

De acordo com a NBR 13896 (ABNT, 1997) deverá ser considerado um afastamento mínimo 
de 500 metros entre aterros sanitários (AS) e núcleos habitacionais. Para a identificação de 
macro áreas para implantação de AS neste PGIRS, optou-se por utilizar a distância mínima 
de 1 km destas em relação aos núcleos populacionais.  

Ressalta-se que, no estudo de seleção de áreas, deverão ser verificados o tamanho e as 
características dos núcleos habitacionais próximos às macro áreas indicadas como 
potencialmente favoráveis para a implantação de aterros sanitários. É importante considerar 
também a opção de que o afastamento seja superior a 1km, haja visto que os problemas 
potenciais decorrentes da operação de aterro sanitário não se limitam ao odor causado pela 
emissão de compostos gasosos sulfurosos e nitrogenados, mas também ao transporte de 
resíduos, ou seja, ao tráfego dos caminhões no entorno destas localidades, o que deve ser 
evitado, sempre que possível.  
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 Áreas Quilombolas 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela 
população negra rural ou urbana, que se auto definem a partir das relações específicas com 
a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias 
(INCRA, 2018). De acordo com a Portaria n° 315/2017 da FUNDAÇÃO PALMARES (2018), 
na RMGSL existem cerca de 193 comunidades remanescentes de quilombos e 11 em 
processo de certificação (Quadro 3.25). 

Conforme o Quadro 3.25, nota-se que há 156 comunidades quilombolas no município de 
Alcântara. Portanto, caso haja solução individualizada para tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos, como aterro sanitário de pequeno porte, a escolha de local para 
implantação deve respeitar estas áreas como restrições legais. 

Quadro 3.25 – Comunidades quilombolas remanescentes nos municípios 
da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Município Nº de Comunidades Situação da(s) Comunidade(s) 

Alcântara 
2 Em processo de certificação 

156 Certificadas 

Axixá 3 Certificadas 

Bacabeira 1 Em processo de certificação 

Icatu 
5 Em processo de certificação 

13 Certificadas 

Morros 1 Em processo de certificação 

Presidente Juscelino 1 Certificada 

Rosário 7 Certificadas 

Santa Rita 
2 Em processo de certificação 

12 Certificadas 

São José de Ribamar 1 Certificada 

Fonte: Fundação Palmares (2018). 

 Áreas de Preservação Permanente 

De acordo com o Código Florestal, Lei nº 12.651/2012, Área de Preservação Permanente 
(APP) é toda área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 
facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. 

No contexto de preservação dos recursos hídricos, a definição da largura da APP varia de 
acordo com a largura dos rios, conforme o Código Florestal (Quadro 3.26).  
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Quadro 3.26 – Largura da Área de Preservação Permanente para rios. 

Largura dos rios Largura da APP 

Com menos de 10 m 30 m 

De 10 m a 50 m 50 m 

De 50 m a 200 m 100 m 

De 200 m a 600 m 200 m 

Com mais de 600 m 500 m 

Fonte: MMA (2016) 

A norma NBR 13.896 (ABNT, 1997) recomenda uma distância mínima de 200 m entre o 
aterro e o corpo d’água, sendo que esse afastamento extrapola a largura de APP para a 
maioria dos recursos hídricos da RMGSL, abaixo de 200 m de largura, exceto o Rio 
Itapecuru, que em alguns trechos apresenta largura superior a 200 metros, sendo que na 
travessia da ponte da cidade de Rosário tem aproximadamente 200 metros. 

Além da definição a partir da largura dos recursos hídricos, o Código Florestal também 
define como APP as áreas que contam com os seguintes atributos ou aspectos naturais: 

 As encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% 
(cem por cento) na linha de maior declive; 

 As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

 Os manguezais, em toda a sua extensão; 

 As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 

 No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) 
metros e inclinação média maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de 
nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima da elevação sempre em 
relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou 
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 
próximo da elevação; 

 As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 
vegetação; 

 Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 
(cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e 
encharcado.                

De acordo com o Art. 8º do Código Florestal a intervenção ou a supressão de vegetação 
nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou 
de baixo impacto ambiental previstas na própria Lei nº 12.651/2012. Entretanto, a partir de 
uma decisão do Superior Tribunal Federal (STF) em 28 de fevereiro de 2018, as obras 
destinadas à gestão de resíduos sólidos não são mais consideradas de utilidade pública. 
Desta forma, as APPs passam a se caracterizar como áreas restritas onde não podem ser 
implantados aterros sanitários e outras unidades de gerenciamento de resíduos. 
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 Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territoriais com características naturais 
relevantes e limites definidos, instituído pelo poder público para garantir a proteção e 
conservação dessas características naturais.   

A criação de UC pelo poder público, enquanto espaço especialmente protegido, é objeto da 
Lei nº 9.985 de 18/07/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC). O SNUC é composto pelo conjunto de unidades de conservação federais, 
estaduais, municipais e particulares, distribuídas em dois grupos diferenciados de acordo 
com as suas características específicas, forma de proteção e uso permitidos: Unidades de 
Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.  

As Unidades de Uso Sustentável permitem a exploração do ambiente de maneira a garantir 
a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos. Se 
enquadram nesta categoria as seguintes unidades: Área de Proteção Ambiental, Área de 
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural 

As Unidades de Proteção Integral apresentam usos restritos por suas fragilidades e 
particularidades ambientais ao passo que os recursos naturais das Unidades de Uso 
Sustentável podem ser utilizados de forma direta e sustentável e, ao mesmo tempo serem 
conservados. Se enquadram nesta categoria as seguintes unidades: Estação Ecológica, 
Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.  

De acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) 
existem oito (08) UC localizadas na RMGSL, sendo seis (06) unidades de uso sustentável, 
todas ela na categoria de Área de Proteção Ambiental e duas (02) unidades de proteção 
integral, sendo uma Estação Ecológica e um Parque Estadual (Figura 3.35).  

Para este PGIRS, considera-se como restrição para implantação de aterros sanitários, o 
território das Unidades de Conservação de Proteção Integral acrescido de uma faixa de 3 km 
a partir do limite destas UC, conforme enquadramento definido pelo SNUC. 
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Figura 3.35 – Mapa de unidades de conservação da Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Fonte: Elaborado por Floram (2018). 
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Nesse contexto, é importante tecer alguns comentários sobre as Áreas de Proteção 
Ambiental (APAs), uma vez que a APA Upaon-Açu/Miritiba/Alto Preguiças abrange o 
território de 12 dos 13 municípios da RMGSL conforme Figura 3.35 e Quadro 3.27, mas não 
deve ser considerada como uma restrição para a implantação de aterros sanitários, 
justamente por se tratar de uma categoria de UC de uso sustentável, para a qual existe uma 
gama de possibilidades de uso dos recursos.  

Quadro 3.27 – Áreas e percentual de ocupação dos territórios dos municípios da RMGSL abrangidos pela APA 
Upaon-Açu/Miritiba/Alto Preguiças. 

Municípios 
Área do município 

(km²) 

Área da UC no 
município (Km²) 

Porcentagem da UC 
no município (%) 

Alcântara1 1.130,97 0,0 0,0 % 

Axixá 151,01 151,01 100,00% 

Bacabeira 522,07 119,02 22,80% 

Cachoeira Grande 705,30 677,04 95,99% 

Icatu 1.040,92 1.040,92 100,00% 

Morros 1.714,60 1.692,37 98,70% 

Paço do lumiar 123,78 77,24 62,40% 

Presidente Juscelino 354,50 344,33 97,13% 

Raposa 63,27 62,39 98,61% 

Rosário 606,27 594,56 98,07% 

Santa Rita  751,09 320,41 42,66% 

São José de Ribamar 175,55 148,65 84,68% 

São Luís 553,63 187,68 33,90% 

Total 7.892,96 6.520,30 82,61% 

  Fonte: FLORAM (2018). 1 – A APA de Upaon-Açu/Miritiba/Alto das Preguiças não ocupa o território de Alcântara. 

De acordo com o SNUC, as APAs são UC de Uso Sustentável, definidas como áreas 
geralmente extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida 
e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais. Em caráter complementar, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
propôs uma classificação das unidades de conservação sob a ótica econômica e 
socioambiental (Gurgel et al., 2009), levando em conta o tipo de atividade econômica 
permitida, conforme estabelecido na Lei nº 9.985/2000 (Quadro 3.28). 

Quadro 3.28 – Classificação das APAs segundo critério de atividades econômicas permitidas. 

Classe 
Principais tipos de uso, 
contemplados na Lei n° 

9.985/2000 
Categoria de manejo 

Classe 6 – 
Agropecuária, 

atividade industrial, 
núcleo populacional 

urbano e rural 

Terras públicas e particulares com 
possibilidade de usos variados 

visando a um ordenamento 
territorial sustentável 

Área de proteção 
ambiental; área de 
relevante interesse 

ecológico 

       Fonte: MMA (2009). 
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Portanto, as APAs são enquadradas na Classe 6 (Quadro 3.28) para as quais há a 
possiblidade de usos variados do solo, pautados em um ordenamento territorial sustentável.  

Posto isso, pode-se trazer à baila a questão da localização de aterros sanitários dentro de 
áreas de APAs, sendo que, respeitadas as características técnicas, normativas e legais 
necessárias para implantação e operação destes empreendimentos não há conflitos com os 
usos possíveis nas APAs.  Inclusive, a localização de um aterro sanitário dentro de uma APA 
seria um fator a mais para garantir o rigor em sua implantação e operação e, desta forma, se 
enquadrar nas características esperadas para o empreendimento.  

Assim, a existência da APA Upaon-Açu/Miritiba/Alto Preguiças não deve ser tratada como 
um fator de restrição, mas sim como um ponto positivo para reforçar o entendimento de que 
a eventual implantação de aterros sanitários, especialmente na Ilha de Maranhão, obedeça 
aos mais rigorosos processos de prevenção da poluição e controle ambiental.  Inclusive, 
vale citar que o aterro sanitário Titara no município de Rosário, está localizado dentro da 
APA citada. 

 Área de Segurança Aeroportuária (ASA) 

A Lei nº 12.725/2012 dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos, 
estabelecendo regras que visam à diminuição do risco de acidentes e incidentes 
aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com espécimes da fauna nas adjacências 
de aeródromos, estabelecendo, desta forma a ASA com a seguinte dimensão: 

§ 1o O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA do aeródromo será 
definido a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do aeródromo 
militar e compreenderá um raio de 20 km (vinte quilômetros).  

Consequentemente, os raios de 20 e 13 km estabelecidos na Resolução do CONAMA nº 
04/1995 para definição da ASA em aeroportos e aeródromos, respectivamente, se tornaram 
inválidos, e a referida resolução perdeu efeito a partir da publicação da lei nº 12.725/2012. 
Outra alteração desta Lei em relação à resolução do CONAMA é que a lei considera 
aeródromo toda área destinada ao pouso, à decolagem e à movimentação de aeronaves; 
portanto, um aeroporto enquadra-se como aeródromo, não fazendo sentido distinguir os dois 
conceitos para fins de definição da ASA. 

A referida lei estabelece os conceitos de Atividades Atrativa de Fauna e Atividade com 
Potencial Atrativo de Fauna, com as seguintes definições: 

“Atividades Atrativas de Fauna: vazadouros de resíduos sólidos e quaisquer outras 
atividades que sirvam de foco ou concorram para a atração relevante de fauna, no 
interior da ASA, comprometendo a segurança operacional da aviação.”  

“Atividade com Potencial Atrativo de Fauna:  aterros sanitários e quaisquer outras 
atividades que, utilizando as devidas técnicas de operação e de manejo, não se 
constituam como foco atrativo de fauna no interior da ASA, nem comprometam a 
segurança operacional da aviação.” 

Portanto, um lixão (vazadouro) é enquadrado como uma atividade atrativa de fauna, já que 
possui operação simplificada, normalmente sem realização da cobertura sanitária dos 
resíduos, que ficam expostos, atraindo principalmente aves. Mesmo nos lixões, onde a 
cobertura é realizada, frequentemente se observa deficiência deste serviço em função da 
quebra de tratores e longo prazo para conserto, que impossibilita a cobertura diária dos 
resíduos. 
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Por outro lado, um aterro sanitário é considerado uma atividade com potencial atrativo de 
fauna, uma vez que, ainda que construído e operado adequadamente, em sua essência, é 
um local onde ocorre o manejo de resíduos que, por sua natureza, têm o potencial de atrair 
elementos da avifauna.  

Em resumo, a Lei nº 12.725/2012 estabelece e define a ASA, como sendo um raio de 20 km 
a partir do centro geométrico da maior da pista do aeródromo, sendo que as atividades 
atrativas de fauna ou com potencial atrativo de fauna a serem implantadas nestas áreas 
(ASA) estão sujeitas a aprovação do Comando Aéreo Regional. 

Entretanto, de acordo com Portaria nº 1.393/GC3/2017 do Comando da Aeronáutica 
(COMAER), há uma subdivisão da ASA (Figura 3.36) para implantação de aterros sanitários, 
considerando os seguintes limites: 

 Raio de até 10 km a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo: é 
proibida a implantação de aterros sanitários;  

 Faixa de raio de 10 km a 20 km: a implantação deste tipo de empreendimento 
depende da autorização do COMAER.  

Ressalta-se que foram realizadas consultas ao COMAER que reafirmou esta subdivisão da 
ASA para implantação de aterros sanitários. Portanto, não há impedimentos para adoção 
dos parâmetros de segurança contra o risco aviário aqui apresentado, e que são adotados 
pelos Comandos Aéreos Regionais de todo país, visando garantir a segurança contra 
acidentes relacionados a colisões de aeronaves com aves. 

 

Figura 3.36 – Influência da Área de Segurança Aeroportuária sobre projetos de Aterro Sanitário, com base na 
Portaria nº 1.393/GC3/2017 do Comando da Aeronáutica. 

Fonte: COMAER (2016). 

Em 2016 a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID) do 
Estado do Maranhão realizou uma consulta ao Centro de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) sobre a legislação de proteção à aviação na ASA.  
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Em resposta ao ofício enviado pela SECID, em 30 de maio de 2016, o qual tratava da 
consulta acerca da possível implantação de um aterro sanitário, preferencialmente dentro do 
território da Ilha de Maranhão, para atender os municípios de Paço do Lumiar, Raposa, São 
José de Ribamar e São Luís, o CENIPA manifestou-se da seguinte maneira, em ofício 
enviado em 06 de dezembro de 2016:  

“A distância mínima a ser respeitada para implantação de aterro sanitário em 
relação a aeródromo público ou privado é de 10 quilômetros. Todavia, ressalta a 
V Sa. que focos atrativos de fauna não devem estar situados dentro da Área de 
Segurança Aeroportuária (20 quilômetros de distância), conforme subalínea VII 
acima.” 

Nota-se, pela manifestação do CENIPA, que a partir de 10 quilômetros do centro do 
aeródromo pode se implantar um aterro sanitário e que focos atrativos de fauna devem estar 
fora do raio de 20 quilômetros definido para a ASA. Como um aterro não se enquadra como 
foco atrativo de fauna, mas sim, foco potencialmente atrativo de fauna, ressalta-se que a 
instalação entre 10 e 20 km da ASA é possível, embora dependa da autorização do 
COMAER.  

A Portaria nº 1.393/GC3/2017 do COMAER aprovou o Plano Básico de Gerenciamento de 
Risco de Fauna (PBGRF) nos aeródromos brasileiros, uma vez que a Lei nº 12.725/2012 
levou o referido comando a expandir a abrangência da análise e parecer para todo e 
qualquer empreendimento ou atividade, que atraia ou tenha potencial de atrair fauna, no 
interior da ASA de qualquer aeródromo que opera em território nacional.  

O PBGRF estabelece que a aprovação de empreendimento ou atividade localizada na ASA 
de aeródromo ocorrerá mediante parecer aeronáutico, que é um documento que informa o 
resultado de análise técnica realizada pelo COMAER sobre a instalação do 
empreendimento, com o objetivo de prevenir acidentes aeronáuticos por colisão com 
elementos da fauna, em especial as aves. 

Ainda que o PBGRF esteja em conformidade com a Lei nº 12.725/2012, mantendo o raio de 
20 km a partir do centro geométrico da maior da pista do aeródromo para a definição da 
ASA, na prática, há uma série de atividades com potencial atrativo de fauna dentro dos 
limites da área de segurança aeroportuária, que devem ser configuradas a partir de 
restrições. 

As restrições especiais são as limitações impostas pela autoridade competente no âmbito da 
aviação ao aproveitamento de imóvel, público ou privado, situado no interior da ASA, que 
podem ser:  

 Proibição de implantação de atividade atrativa;  

 Cessação, imediata ou gradual, de atividade atrativa;  

 Adequação de atividades com potencial atrativo aos parâmetros estabelecidos pela 
autoridade competente;   

 Implantação e operação de atividades com potencial de atração, observados a 
autorização e os parâmetros de adequação. 

Para os empreendimentos e atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
as restrições previstas na PBGRF são apresentadas no Quadro 3.29. Portanto, conforme 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.    159 

abordado anteriormente não se pode implantar um aterro sanitário no raio de 10 km a partir 
do centro geométrico da maior pista do aeródromo, porém no caso dos aterros sanitários já 
existentes e instalados em distâncias inferiores a 10 km, esta unidade de disposição final de 
RSU poderá continuar operando desde que atenda aos parâmetros estabelecidos pela 
autoridade competente, visando sua adequação. 

Para os novos empreendimentos, mantém-se o que já foi afirmado, ou seja, que a 
implantação entre 10 e 20 km a partir do centro geométrico do maior aeródromo é possível, 
desde que seja autorizada pelo COMAER. 

Quadro 3.29 – Critérios de localização de empreendimento atrativo ou com potencial atrativo de fauna na ASA. 

Tipo de Atividade 
Potencial de 
atração de 

fauna 

Restrição especial relacionada à distância do centro 
da maior pista do aeródromo 

 

Empreendimento novo 
(LP e LI) 

 

Empreendimento em 
operação (*) 

 

Até 5 km Entre 5-10 km Até 5 km Entre 5-10 km 

Aterro controlado (recobrimento diário 
– material inerte) 

Muito alto 
Proibição 

Aterro sanitário (recobrimento diário – 
material inerte) 

Alto 
Proibição Proibição Adequação Adequação 

Deposição de resíduos sólidos a céu 
aberto (vazadouro ou lixão) 

Muito alto 
Proibição 

Obs: Em concordância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aterros controlados de resíduos sólidos devem receber parecer 
aeronáutico desfavorável para implantação, acompanhados da restrição especial de cessação imediata de atividade. 

Fonte: COMAER (2017). 

O Quadro 3.30 e a Figura 3.37 apresentam os aeródromos públicos e privados existentes na 
RMGSL, bem como em outros municípios maranhenses cujos limites das respectivas ASAs 
se sobrepõem ao território da RMGSL. As informações dos aeródromos apresentadas na 
Figura 3.37 foram extraídas da base de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 
2016) referente a aeródromos existentes no Brasil. Com o intuito de definir os raios da ASA, 
conforme o Decreto de Lei nº 12.275/2012, foi feita a correção das coordenadas geográficas 
do centro geográfico dos aeródromos. 

Observa-se que na RMGSL existem três aeródromos localizados na Ilha do Maranhão, além 
do aeródromo localizado em Alcântara; juntos eles configuram quatro ASA, as quais, por sua 
vez, abrangem os municípios da RMGSL (Quadro 3.30). O território de Alcântara ainda sofre 
influência da ASA delimitada pelo aeródromo de Guimarães. 

Quadro 3.30 – Aeródromos existentes nos municípios da RMGSL. 

Município Nome/Localização do Aeródromo Situação  

Alcântara Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) Público (de uso exclusivo) 

Paço do Lumiar Coronel Alexandre Raposo Privado 

Raposa Clube de Aviação de Ultraleve (CAVU) Privado 

São Luís Marechal Cunha Machado Público 

Fonte: INFRAERO (2018). 
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Figura 3.37 – Aeródromos presentes nos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís, com suas 
respectivas Áreas de Segurança Aeroportuária. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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3.7.2. Identificação de Macro Áreas para Disposição Final 

Para a visualização das macrorregiões aptas para a implantação de aterros sanitários foi 
elaborado um mapa (Figura 3.38) que considera todas as restrições legais, técnicas e 
ambientais apresentadas no item anterior.  

Além da referida figura, o Quadro 3.31 apresenta as áreas sem restrições (expressas em 
km² e %) para implantação de aterros sanitários dentro do território dos treze municípios da 
RMGSL, bem como as áreas restritas, onde não podem ser implantados empreendimentos 
desta natureza. O quadro também aponta as áreas onde a implantação de aterros sanitários 
depende de anuência do COMAER, ou seja, áreas situadas dentro da faixa das ASAs 
compreendidas pela distância entre 10 e 20 km do centro geométrico dos quatro aeródromos 
da RMGSL.  

Considerando a possível implantação de aterro sanitário na Ilha de Maranhão, que abrange 
os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, observa-se 
que apenas São Luís possui área sem restrição, correspondente a 7,33% do território do 
município. Já considerando a implantação de AS em áreas que dependem de anuência do 
COMAER, São Luís conta com 27,66 % do território. 

O município de Paço do Lumiar não possui área sem restrição para implantação de aterro 
sanitário, nem área passível de anuência do COMAER, portanto, não se pode considerar a 
instalação deste tipo de empreendimento no município citado. Já os municípios de Raposa e 
São José de Ribamar não possuem áreas sem restrição para a instalação de aterro 
sanitário, mas possuem áreas passíveis de anuência, que correspondem a 9,72 % e 21,11% 
dos territórios dos respectivos municípios.   

O município de Alcântara, onde será previsto um ASPP, tem 10,55 % de área sem restrição 
para implantação de aterro sanitário e 3,89 % de área passível de anuência do COMAER 
para instalação deste tipo de empreendimento. Vale ressaltar que a maior parte do território 
de Alcântara está em área sob jurisdição do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), 
62.000 hectares, com elevada possibilidade do aterro ser implantado em área do CLA.  

Por outro lado, os oito municípios do continente possuem áreas sem restrição acima de 40% 
dos territórios, uma vez que não estão inseridos dentro de ASAs, que se configuram como a 
maior restrição espacial. Portanto, verifica-se grande disponibilidade de áreas para 
implantação de aterros sanitários, assim caso seja necessário a implantação de AS nos 
municípios do continente a definição do local será facilmente equacionada.   
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Quadro 3.31 – Áreas sem restrição e restritas para implantação de aterros sanitários nos municípios da 
RMGSL. 

Município 

Área 
Terrestre 
Total do 

município 

Área com restrição a 
Aterro Sanitário  

Área Passível de 
Anuência do COMAER 
para Aterro Sanitário 

Área sem restrição 
para Aterro 
Sanitário 

(km²) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Alcântara 1.130,97 967,74 85,57 % 43,96 3,89 % 119,27 10,55 % 

Axixá 151,01 78,32 51,86 % 0,00 0,00 % 72,69 48,14 % 

Bacabeira 522,07 125,35 24,01 % 0,00 0,00 % 396,72 75,99 % 

Cachoeira Grande 705,30 418,20 59,29 % 0,00 0,00 % 287,10 40,71 % 

Icatu 1.040,92 243,38 23,38 % 4,62 0,44 % 792,92 76,17 % 

Morros 1.714,60 669,43 39,04 % 1,37 0,08 % 1.043,80 60,88 % 

Paço do lumiar 123,78 123,78 100,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 

Presidente Juscelino 354,50 183,17 51,67 %  0,00 0,00 % 171,33 48,33 % 

Raposa 63,27 57,12 90,28 % 6,15 9,72 % 0,00 0,00 % 

Rosário 606,27 283,01 46,68 % 0,00 0,00 % 323,26 53,32 % 

Santa Rita  751,09 413,31 55,03 % 0,00 0,00 % 337,78 44,97 % 

São José de Ribamar 175,55 138,50 78,89 % 37,05 21,11 % 0,00 0,00 % 

São Luís 553,63 359,94 65,01 % 153,11 27,66 % 40,58 7,33 % 

Total  7.892,96 4.061,25 51,45 % 246,26 3,12 % 3.585,45 45,43 % 

Fonte: FLORAM (2018). 
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Figura 3.38 – Áreas com e sem restrições para implantação de aterros sanitários na Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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Levando em consideração os limites de abordagem do PGIRS, apresenta-se uma avaliação 
preliminar de macrorregiões inseridas na RMGSL que não se encontram dentro das 
restrições legais para implantação de aterros sanitários. Vale ressaltar, que esta indicação 
tem caráter preliminar e não vinculante.  

Pode-se concluir que em face do contexto ambiental e geográfico da Ilha de Maranhão, o 
percentual de áreas disponíveis para implantação de aterro sanitário é restrito, porém, não 
impeditivo, especialmente ao se considerar a possibilidade de instalação deste tipo de 
empreendimento mediante anuência do COMAER.  

Contudo, outras variáveis podem restringir ainda mais a viabilidade do aterro nesta ilha, em 
especial conflitos com movimentos socioambientais e possíveis restrições de ordem 
pedológica e geotécnica. Dessa forma, a avaliação da possibilidade de implantação de um 
aterro sanitário na Ilha de Maranhão deverá ser objeto de trabalho específico, conforme já 
abordado anteriormente. Assim, apenas a realização dos estudos técnicos apontados 
anteriormente é que poderá embasar as tomadas de decisão a partir da definição das áreas 
que atendam aos critérios exigidos para a implantação de aterros sanitários.  

Vale ressaltar ainda que, na visita técnica de reconhecimento preliminar da situação de 
resíduos sólidos na RMGSL, detalhada no Produto 1 deste PGIRS, verificou-se duas áreas 
com potencial para implantação de aterros sanitários na ilha de Maranhão, uma delas 
localizada no município de São Luís e a outra em São José de Ribamar. Como já abordado 
anteriormente, a alternativa de implantação de aterro na Ilha de Maranhão deverá ser 
pautada com rigor em relação aos níveis de proteção ambiental (impermeabilização do 
aterro) em função do porte do empreendimento e do contexto ambiental da referida ilha.  

Além disso, a área visitada em São Luís está localizada em um local onde ocorre extração 
de areia, ou seja, a área é caracterizada por solo tipicamente arenoso, não indicado para 
implantação de aterros sanitários, tanto no que tange à permeabilidade quanto à 
estabilidade geotécnica da base e corpo do aterro sanitário. Conforme abordado no item 
3.3.1, as áreas selecionadas devem ter características argilosas, sendo que a camada de 
solo compactado deverá ter um coeficiente de permeabilidade menor que 10-6 cm/s, sendo 
mais desejável 10-7 cm/s.  

Mais uma vez, ratifica-se a necessidade de estudos com foco na seleção de áreas para 
aterros sanitários. Tais estudos devem considerar a caracterização pedológica, geotécnica e 
hidrogeológica além do levantamento topográfico das áreas potenciais.  

3.8. Medidas saneadoras propostas para as áreas degradadas pela disposição 
inadequada de resíduos sólidos 

Com base no contexto da RMGSL, as áreas de disposição irregular de resíduos sólidos 
podem ser divididas em três categorias: lixões municipais, locais de descartes de RSU em 
áreas urbanas e bota-foras de RCC e entulho, sendo que as medidas saneadoras precisam 
ser ajustadas para as especificidades de cada categoria de passivo ambiental. 

Os lixões são utilizados pelo poder público municipal para a disposição dos resíduos sólidos 
urbanos, além da disposição direta por particulares. 
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Os locais de descarte ou lançamento de RSU em áreas urbanas surgem em decorrência da 
deficiência ou inexistência da coleta em determinados setores, bairros e localidades dos 
municípios, obrigando a população a definir um local para promover o descarte temporário 
dos resíduos.  

As áreas de bota-fora de resíduos da construção civil e entulhos são dispersas ao longo dos 
territórios dos municípios, normalmente em área urbana, onde o descarte de RCC ocorre por 
particulares e carroceiros, predominantemente. 

3.8.1. Recuperação de áreas degradadas dos lixões 

A recuperação de uma área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos 
deve ser precedida de dois momentos: I) avaliação das condições ambientais; II) definição 
da técnica de recuperação a ser aplicada.  

Ambas as medidas dependem da realização de estudo de campo no qual devem ser 
avaliadas as condições de comprometimento dos componentes ambientais e definida a 
melhor técnica a ser utilizada, ou seja, deverá ser realizado um estudo prévio detalhado do 
local, que deve contemplar, no mínimo, a realização de levantamento planialtimétrico do 
terreno, estudos de sondagem e caracterização geotécnica, análises de águas superficiais e 
subterrâneas, entre outros (FEAM, 2010). 

Caberá ao poder público municipal promover a elaboração do Plano de Recuperação de 
Área Degradada (PRAD) por lixão, o qual deverá definir as medidas técnicas de recuperação 
e controle ambiental necessárias, os custos e cronograma de implementação. 

 Avaliação ambiental 

A elaboração de um diagnóstico ambiental deve preceder as demais etapas de intervenção 
relativas à recuperação ambiental dos lixões. Devem ser identificados e descritos os 
prováveis impactos ambientais, diretos e indiretos decorrentes da disposição irregular dos 
resíduos sólidos, levando-se em consideração a relação das atividades modificadoras com 
os elementos de análise (fatores ambientais, processos, problemas e potenciais).  

São diretrizes para a elaboração do diagnóstico e consequente avaliação ambiental da área: 

 Caracterização tecnológica e locacional, para o caso dos lixões; 

 Delimitação da área de influência dos impactos, levando em conta aspectos 
ambientais, sociais e econômicos; 

 Identificação das fontes de lançamento; 

 Identificação da situação fundiária; 

 Espacialização da análise e da apresentação dos resultados, por meio da elaboração 
de base cartográfica referenciada geograficamente, para os registros dos resultados 
dos estudos, em escala compatível com as características e complexidades da área 
de influência dos impactos ambientais; 

 Avaliação dos impactos ambientais por meio da integração dos resultados da análise 
dos meios físico e biológico com os do meio socioeconômico e seleção de medidas 
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eficientes, eficazes e efetivas de mitigação ou de anulação dos impactos negativos e 
de potencialização dos impactos positivos; 

 Identificação de recursos tecnológicos e financeiros para mitigar os impactos 
negativos;  

 Definição de medidas de controle e monitoramento dos impactos; 

 Prever mecanismos para acompanhamento e monitoramento das condições 
ambientais após a adoção das medidas de recuperação. 

Os principais impactos ambientais nos lixões são: poluição do solo e das águas 
subterrâneas pela infiltração e percolação de lixiviado; poluição do ar pela emissão de gases 
do efeito estufa (CH4, CO2, dentre outros), atração de vetores de doenças, além dos fatores 
estéticos, tendo como efeito a desvalorização da paisagem local. 

A partir do panorama identificado na Avaliação Ambiental deverão ser estabelecidas as 
medidas saneadoras, visando a regularização dos passivos ambientais.   

O processo de recuperação ambiental de uma área de lixão deverá considerar as seguintes 
soluções (FEAM,2010):  

 Remoção de resíduos; 

 Recuperação simples; 

 Recuperação parcial; 

 Recuperação como aterro sanitário. 

 Remoção 

Uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma área degradada pela disposição 
inadequada de resíduos envolve a remoção e o transporte desses resíduos para outro local, 
previamente preparado e regularizado no órgão ambiental competente. No caso da RMGSL, 
o único local licenciado para recebimento de resíduos sólidos urbanos é o aterro sanitário 
Titara. 

Entretanto, essa alternativa só é viável quando a quantidade de resíduos a ser removida e a 
distância de transporte não é muito grande, pois essas atividades representam elevados 
custos e dificuldades operacionais, que podem inviabilizar economicamente o processo. 
Portanto, esta técnica não pode ser considerada, por exemplo, para os lixões de Paço de 
Lumiar e São José de Ribamar, que ocupam área de disposição de resíduos superior a 8 
hectares cada e distam cerca de 70 Km do aterro Titara. Esta opção pode ser considerada 
para os oito municípios do continente, exceto Alcântara, que utilizam ou utilizaram lixões. 

É importante ressaltar que os lixões dos municípios da RMGSL recebem 
predominantemente RSU, tendo como principal agente contaminante o chorume, líquido 
caracterizado por alta carga orgânica, porém biodegradável. Portanto, durante a etapa de 
diagnóstico, não se verificou nos lixões a existência de resíduos industriais perigosos não 
biodegradáveis, que implicariam em maior contaminação e, consequentemente, em 
cuidados especiais durante a remoção destes resíduos, além de uma possível 
bioremediação da área.  
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Um aspecto a ser observado com relação a esta técnica é que a quantidade de resíduos a 
ser removida é uma questão de ampla relatividade, pois as prefeituras com maiores recursos 
orçamentários e com equipamentos adequados poderão remover quantidades julgadas por 
elas pequenas e que seriam grandes pelos municípios menores. Além disso, o tempo 
decorrido desde o início da disposição de resíduos no lixão interfere na quantidade de 
resíduos a ser removida. 

A remoção dos resíduos é uma alternativa altamente recomendável quando o lixão estiver 
localizado em área legalmente proibida de risco geológico ou geotécnico, que possa 
significar perigo para a população e o meio ambiente, tais como:    

 Proximidade de áreas habitadas; 

 Escorregamento do depósito sobre residências localizadas em encostas íngremes; 

 Assoreamento de nascentes; 

 Possibilidade de ruptura do maciço em razão do empilhamento concentrado dos 
resíduos em pequenas áreas, com grande altura e inclinação. 

Para as áreas de risco geológico ou geotécnico podem também ser aplicadas técnicas de 
engenharia, como a reconformação da geometria do depósito, criando-se arranjos mais 
estáveis para as plataformas de disposição de resíduos. A adoção desse tipo de projeto 
deve prever um uso futuro apropriado para a área, evitando-se a ocupação por habitações 
ou outras instalações que possam colocar em perigo a população. 

No entanto, procedimentos de engenharia poderão ter custos elevados, devendo ser feito 
estudo de viabilidade econômica ou análise comparativa dos custos dessa alternativa com a 
remoção de resíduos. Adicionalmente, deve-se considerar que os custos resultam da soma 
dos valores remunerados para as operações de escavação, deslocamento, lançamento, 
espalhamento e conformação na nova área, com os gastos adicionais de conformação, 
drenagem e proteção vegetal na antiga área. 

Paralelamente à remoção dos resíduos, deverá ser realizada uma avaliação da 
contaminação do solo e da água subterrânea na área degradada, de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pela legislação brasileira e órgãos ambientais. 

Caso a avaliação não tenha constatado a ocorrência de contaminação na área, deve ser 
realizada a sua recuperação com solo natural e revegetação, com espécies da região, de 
acordo com um Plano de Recuperação elaborado por profissional habilitado e avaliado pelo 
órgão ambiental competente. 

Caso a avaliação tenha apresentado indícios de contaminação na área, os órgãos 
ambientais devem ser informados de imediato para que sejam definidas as ações voltadas 
ao gerenciamento da contaminação por sólidos, líquidos e gases, bem como à reabilitação 
da área. 

 Recuperação simples (encerramento de lixão) 

A recuperação simples deve ser aplicada nos casos em que o maciço de resíduos for baixo 
e com taludes estáveis na condição em que se encontram. Neste caso, poderá ser coberto 
com solo, sem manejo de resíduos, de modo seguro e economicamente viável. 
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Para a recuperação simples recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos: 

 Avaliação da extensão da área ocupada pelos resíduos; 

 Delimitação da área com cerca de isolamento, placas de advertência e portão; 

 Arrumação dos resíduos em valas escavadas ou reconformação geométrica, com a 
menor movimentação, visando a configuração mais estável; 

 Conformação do platô superior com uma declividade mínima em direção das bordas 
ou, no caso de valas, o nivelamento final deverá ser feito de forma abaulada para 
evitar o acúmulo de águas de chuva sobre a vala e ficar em cota superior à do 
terreno, prevendo-se prováveis recalques; 

 Recobrimento do maciço de resíduos com uma camada mínima solo argiloso, 
inclusive nos taludes laterais. Deve ser avaliada a necessidade da utilização de 
membrana sintética antes da camada de argila para se obter maior impermeabilidade. 

 Execução de canaletas de drenagem pluvial a montante do maciço para desvio das 
águas de chuva; 

 Lançamento de uma camada de terra vegetal ou composto orgânico para possibilitar 
o plantio de espécies de raízes curtas, preferencialmente nativas; 

 Registro no cadastro da prefeitura da restrição de uso futuro da área. 

Dentre as vantagens aventadas para esse tipo de intervenção, ressalta-se a simplicidade 
dos equipamentos exigidos (um trator de esteiras, de qualquer porte, é desejável), 
dispensando outros equipamentos.  

Considerando o contexto da RMGSL, os municípios de menor porte que se concentram na 
malha continental se enquadram para adoção desta modalidade de recuperação. Ainda que 
em parte destes municípios não tenha sido registrada a presença de trator de esteira, trata-
se de um equipamento que em tese não apresenta maiores dificuldades para ser mobilizado 
por parte das prefeituras. 

No contexto da RMGSL, a recuperação simples poderá ser prevista para os municípios com 
população inferior a 40.000 habitantes, ou seja, Alcântara, Axixá, Bacabeira, Cachoeira 
Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino e Santa Rita.  

 Recuperação parcial (remediação de lixão) 

A recuperação parcial poderá ser utilizada pelos municípios com população acima de 40.000 
habitantes, que no contexto da RMGSL se aplicaria para Paço do Lumiar e São José de 
Ribamar. 

Cabe observar que a recuperação parcial de um depósito irregular de resíduos deve ser 
objeto de um projeto conceitual e de um projeto executivo, que contemplem, no mínimo, as 
seguintes medidas: 

 Rearranjo dos resíduos espalhados em um único ponto na área do lixão, formando-se 
um único maciço; 
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 Reconformação geométrica baseada em avaliação geotécnica para garantir a 
estabilidade dos taludes e capeamento do depósito com selo impermeável de solo 
argiloso; 

 Conformação do platô superior com declividade mínima na direção das bordas; 

 Inclusão de sistema drenagem de chorume e de gases; 

 Controle da emissão e tratamento de lixiviados, por meio de barreiras de contenção 
ou drenos direcionados para sistemas de tratamento, de recirculação ou de 
acumulação para posterior envio a uma estação de tratamento de esgotos;  

 Coleta e desvio das águas superficiais, de forma a minimizar o ingresso das águas de 
chuva no maciço de resíduos; 

 Controle da emissão e queima de gases; 

 Isolamento da área; 

 Controle de recalques; 

 Controle da qualidade do ar; 

 Controle da qualidade das águas superficiais e subterrâneas da área, por meio de 
poços de monitoramento; 

 Implantação de cobertura vegetal com gramíneas nos maciços de resíduos 
encerrados. 

A alternativa geométrica para a recuperação parcial deve ser muito bem estudada e 
discutida, observando-se sempre a sua exequibilidade. A alternativa geométrica mais 
simples é aquela em que o lixão se encontra em uma área bem protegida (do ponto de vista 
geológico/hidrogeológico) e dispõe de amplos espaços laterais para desmonte e 
aplainamento dos depósitos. A alternativa mais complexa é aquela em que o lixão já é alto, 
tem um platô superior de área reduzida e não dispõe de muita área lateral para 
desmobilização e rearranjo das novas pilhas. 

 Recuperação como Aterro Sanitário 

Quando o lixão está localizado em uma área que atende aos requisitos mínimos 
estabelecidos na NBR 13896 (ABNT, 1997) e demais restrições, como área de segurança 
aeroportuária, Unidades de Conservação de proteção integral, afastamento mínimo de 
recursos hídricos, dentre outras, e as dimensões e características do terreno possibilitam a 
sua utilização adicional por um período superior a 15 anos, a recuperação como um aterro 
sanitário construído em área adjacente pode ser uma alternativa viável. Destaca-se que os 
estudos a serem elaborados devem incluir a avaliação de solo e água subterrânea quanto à 
contaminação da área. 

No caso de recuperação como aterro sanitário, a elaboração dos projetos e estudos 
ambientais deve ser pautada na legislação ambiental e nas Normas Técnicas da ABNT, 
notadamente a NBR 13896 (ABNT, 1997) e a NBR 8419 (ABNT, 1992).  

Propõe-se aqui duas alternativas para solucionar o passivo referente aos resíduos já 
depositados no lixão. A alternativa mais adequada será definida no Plano de Recuperação 
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de Área Degradada, a partir de análises, por exemplo, de impacto ambiental e área ocupada 
no terreno por cada alternativa: 

a) Remoção dos resíduos espalhados com lançamento dos resíduos dentro de uma vala 
impermeabilizada nos moldes de um ASPP; 

b) Conformação dos resíduos espalhados em um aterro compactado e coberto com 
gramíneas. 

Para qualquer uma das alternativas listadas, faz-se necessária a limpeza de toda a área de 
disposição irregular de resíduos, visando a melhoria dos aspectos estéticos-sanitários da 
área bem como a eliminação de fogo e fumaça, já que essa presença no lixão muitas vezes 
deriva da combustão espontânea ou a ação de pessoas que ateiam fogo em alguns tipos de 
resíduos. A eliminação de fogo e fumaça deve ser prevista e é de simples execução, 
constando apenas da cobertura do material após a disposição. 

Para os resíduos que serão destinados futuramente ao aterro sanitário, a reabilitação 
proposta deverá considerar a disposição dos resíduos em uma vala/trincheira devidamente 
impermeabilizada, além de toda a infraestrutura de um aterro sanitário. A definição da 
implantação como vala ou trincheira, ficará a cargo do PRAD, e influenciará na operação do 
aterro sanitário que poderá ser mecanizada e/ou simplificada.  

Portanto, para fins da readequação do lixão como aterro sanitário deverão ser consideradas 
as seguintes diretrizes gerais descritas adiante, típicas de aterros sanitários (AS): 

 Levantamento topográfico; 

 Isolamento da área; 

 Construção de guarita e implantação de vigilância; 

 Segurança da área; 

 Cortina vegetal; 

 Controle de resíduos (balança rodoviária); 

 Construção de um sistema viário (via de acesso/serviços); 

 Escavação e impermeabilização de vala/trincheira; 

 Instalação de sistema de drenagem pluvial periférico; 

 Construção do sistema de drenagem de líquidos lixiviados; 

 Instalação de drenos de biogás; 

 Acompanhamento e monitoramento constante. 

Dado o isolamento geográfico de Alcântara que torna necessária uma solução 
individualizada para disposição final adequada dos resíduos e a localização do lixão em 
operação fora do raio de 20km da ASA, considerou-se a possibilidade de recuperação deste 
como aterro sanitário. Entretanto, a natureza pedregosa de seu solo e subsolo verificada em 
cinco escavações mecanizadas de 2,5 metros de profundidade (Figura 3.39 e Figura 3.40) 
torna esta solução inadequada pelas grandes dificuldades construtivas, para escavação e 
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proteção mecânica da geomembrana de PEAD, e operacionais, por falta de material de 
cobertura. 

   

Figura 3.39 e Figura 3.40 – Característica do solo e sub-solo no lixão de Alcântara. 

Fonte: AGEM (2018). 

 Estimativa de custos para as medidas de encerramento e remediação de lixões 

As técnicas de reabilitação ou recuperação de áreas degradadas pelos lixões, no âmbito dos 
projetos de engenharia são enquadradas em duas categorias: Encerramento e Remediação, 
segundo os critérios adiante: 

 Encerramento de lixão: concepção adotada para municípios com população atendida 
pela coleta de até 40.000 habitantes, ou seja, é o caso da técnica de recuperação 
simples. Admite-se apenas a conformação dos resíduos e cobertura destes com terra 
e plantio de grama, além do isolamento da área e implantação de sistema de 
drenagem pluvial externa ao maciço de resíduos conformado.  

 Remediação de lixão: medida voltada aos municípios com população atendida pela 
coleta acima de 40.000 habitantes, isto é, a técnica de recuperação parcial. Além do 
isolamento da área, implantação do sistema de drenagem pluvial externa, 
conformação do maciço de resíduos, cobertura com solo e plantio de grama, deve-se 
implantar sistemas de drenagem de gases e chorume, flares para a queima de gases 
e um sistema para tratamento ou acumulação de chorume, que possibilite transporte 
para local de tratamento.  

Portanto, visando apontar as diretrizes para as medidas de saneamento dos passivos 
ambientais decorrentes da disposição final irregular de resíduo sólidos, é apresentada a 
estimativa de custos para os projetos de encerramento e/ou remediação dos lixões, 
considerando aqueles ainda existentes na RMGSL. 

Como mostra o Quadro 3.32, os custos para encerramento e remediação de todos os lixões 
existentes na RMGSL totalizam R$ 2.987.284,53.  
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Quadro 3.32 – Estimativas de custos para as medidas de encerramento e/ou remediação dos lixões existentes 
na RMGSL. 

Município 
População 
Atendida 

(habitantes) 
Técnica Definida Custo (R$) 

Alcântara 7.675 Encerramento 178.936,77 

Axixá 6.489 Encerramento 175.011,63 

Bacabeira 17.053 Encerramento 232.620,42 

Cachoeira Grande 4.009 Encerramento 166.804,90 

Icatu 8.341 Encerramento 181.141,98 

Morros 7.286 Encerramento 177.650,86 

Paço do Lumiar 156.216 Remediação 638.699,55 

Presidente Juscelino 4.518 Encerramento 168.488,61 

Raposa 19.548 Complementação¹ 70.000,00 

Rosário 24.861 N.A. - 

Santa Rita  17.092 Encerramento 232.710,71 

São José de Ribamar 203.650 Remediação 765.219,10 

São Luís 1.091.868 N.A. - 

Custo Total (R$) 2.987.284,53 

N.A – Não se Aplica. 1- Lixões já encerrados carecendo de capeamento, cercamento e sinalização. 

Fonte: FLORAM (2018). 

Nota-se que não estão inclusos os preços da elaboração dos PRAD, que em média 
representam 10% do valor da recuperação. Além disso, há certa imprecisão nessas 
estimativas dos custos de encerramento e remediação dos lixões em função das populações 
atendidas, pois, somente após a elaboração do PRAD serão levantados dados como a data 
de início da disposição, padrão de disposição de resíduos no terreno, área do terreno, 
cubagem de resíduos dispostos, possibilitando maior precisão nos custos da recuperação 
dos lixões. Entretanto, os valores apresentados acima servem como referências, no âmbito 
do planejamento, até que os PRAD sejam elaborados.  

3.8.2. Desativação de locais de descarte de RSU em áreas urbanas   

No diagnóstico deste PGIRS foram identificadas vários locais com descarte ou lançamento 
inadequado de resíduos nos municípios da RMGSL, decorrentes da deficiência ou 
inexistência da coleta em determinados setores, bairros e localidades dos municípios, 
principalmente na Ilha de Maranhão. A disposição de resíduos ocorre predominantemente 
nos terrenos baldios, mas também em áreas públicas, inclusive em canteiros centrais entre 
as vias.  

Os impactos ambientais da disposição de resíduos em áreas urbanas são equivalentes aos 
dos lixões, porém em menor intensidade. O nível e a intensidade dos impactos dependem 
fundamentalmente do tipo, da quantidade e do tempo que os resíduos estão dispostos. 
Durante a etapa de diagnóstico observou-se, na maioria das áreas, o lançamento de RSU 
conjunto com RCC, que são resíduos inertes (não perigosos).  
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Por estarem mais próximos aos núcleos habitacionais, os locais contribuem para 
proliferação de insetos e apresentam maiores riscos para disseminação de vetores de 
doenças que podem afetar a população. Além disso, essas áreas geram um incômodo na 
população pelo impacto visual associado. 

Notou-se ainda, que a remoção, coleta e transporte dos resíduos depositados nestas áreas 
ocorre periodicamente, porém estes passivos devem ser evitados. Para isso, indica-se a 
remoção dos resíduos seguida pelo isolamento e sinalização da área além da ampliação do 
alcance da coleta, manutenção da regularidade na prestação deste serviço e a intensificação 
da fiscalização para evitar a continuidade da disposição inadequada nestas áreas e a 
formação de novas áreas. 

3.8.3. Desativação de áreas de bota-fora de Resíduos da Construção Civil (RCC) e 
Entulho 

Diferentemente dos lixões municipais que geralmente ficam afastados das áreas urbanas os 
bota-fora de resíduos da construção civil normalmente ficam dentro ou próximos à malha 
urbana municipal, em terrenos baldios, impactando diretamente na qualidade ambiental da 
cidade. A forma e a área ocupada pela disposição variam em função do porte do município, 
nível educacional da população, poder aquisitivo e estruturas implantadas no município, 
sendo comum a presença de resíduos nas calçadas e vias da cidade, interferindo no trânsito 
de pessoas e veículos, além de atrair vetores de doenças como ratos, baratas, aves ou 
mesmo animais peçonhentos como aranhas, cobras e escorpiões. 

Por impactar negativamente na qualidade de vida e na segurança da população, além de 
causar impactos ambientais, torna-se imperativa a retirada de RCC destas áreas. Estes 
resíduos devem ser encaminhados para áreas de triagem e transbordo e posteriormente 
para aterros de resíduos da construção civil, sempre que possível.  

A seguir são apresentadas as principais ações que deverão ser executadas na reabilitação 
de áreas de bota-fora bem como os aspectos legais a serem seguidos para acabar ou 
reduzir a formação de novas áreas de bota-fora.  

 Remoção dos resíduos 

Uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma área órfã contaminada pela 
disposição inadequada de resíduos da construção civil envolve a remoção e o transporte 
desses resíduos para outro local, previamente preparado e regularizado no órgão ambiental 
competente, como as áreas de triagem e transbordo e os aterros de resíduos da construção 
civil.  

Essa alternativa só é viável quando a quantidade de resíduos a ser removida e transportada 
não é muito grande, pois essas atividades representam elevados custos e dificuldades 
operacionais, que podem inviabilizar economicamente o processo. Outros fatores que 
impedem ou dificultam a retirada de resíduos são as condições de acesso de equipamentos, 
declividade e irregularidade do terreno, por exemplo, quando a disposição ocorre em 
baixadas ou grotas urbanas e áreas de riscos geológico-geotécnicos. 

Reitera-se que a remoção dos RCC de um local para disposição em outro local sem preparo 
do terreno e sem o licenciamento ambiental, simplesmente transfere o problema de gestão e 
pode contaminar uma nova área. 
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 Isolamento, sinalização e monitoramento 

Após a retirada dos resíduos da construção civil da área e disposição em um aterro 
licenciado, deverá ser promovido o isolamento da área pelo cercamento de todo o perímetro 
do lote e a sinalização de proibição de lançamento de resíduos. 

Recomenda-se também que seja realizado o monitoramento periódico e permanente da 
área, a fim de verificar se não está havendo novos lançamentos de resíduos. Sugere-se que, 
no primeiro mês, após o isolamento da área, sejam feitas visitas diárias pela manhã e à 
tarde, reduzindo a frequência de visitas de fiscalização após o primeiro mês. 

Entretanto, o monitoramento não pode ser interrompido uma vez que se tratam, em sua 
maioria, de terrenos baldios, com tendência de ocupação por marginais e de retorno de 
lançamento de resíduos caso a fiscalização seja descontinuada. 

Sugere-se a realização de capina pela prefeitura visando impedir o crescimento de plantas 
invasoras (mato) o que pode atrair animais vetores de doenças como baratas e ratos. 
Recomenda-se ainda a intensificação das ações de fiscalização considerando a legislação 
ambiental e a aplicação do Código de Posturas e da Lei de Muros e Calçadas, no caso de 
São Luís. 

Devido ao fato de a disposição inadequada de resíduos da construção civil ser uma prática 
recorrente e em larga escala nos municípios da ilha, além da criação de estruturas para 
disposição intermediária e final, com a implantação de estações de transbordo e aterros de 
resíduos da construção civil, faz-se necessária a criação de legislação municipal prevendo 
sanções para aqueles que promoverem a disposição inadequada de RCC em bota-fora. 
Ademais, deve-se criar um sistema de fiscalização e denúncias, a fim de disciplinar a 
disposição correta dos resíduos da construção civil. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 estabelece que os RCC não podem ser destinados em 
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d’águas, lotes vazios 
ou em áreas protegidas por legislação específica, entretanto, não prevê sanções para os 
casos em que os critérios estabelecidos pela Resolução não forem obedecidos.   

Assim, diante da situação de deposição dos resíduos nas cidades da RMGSL, o poder 
público municipal atua, frequentemente, com medidas paliativas, realizando serviços de 
coleta e arcando com os custos do transporte e disposição final, mesmo quando os 
geradores são da iniciativa privada. Tal prática, contudo, não soluciona definitivamente o 
problema de limpeza urbana, por não alcançar a remoção da totalidade dos resíduos; ao 
contrário, incentiva a continuidade da disposição irregular nos locais atendidos pela limpeza 
pública da administração municipal. 

3.9. Efeito estufa 

Dados preliminares do inventário nacional de Gases do Efeito Estufa (GEE), realizado pelo 
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) apontam que as emissões decorrentes 
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das atividades “tratamento de resíduos1” respondia por 2% do total emitido no Brasil o setor 
que mais contribuiu para a emissão de GEE no Brasil (PBMC, 2014).  

A contribuição dos resíduos sólidos para emissão dos GEE está associada à decomposição 
de resíduos orgânicos (em especial aquela decorrente da disposição final resíduos sólidos 
urbanos) e da queima de biomassa de resíduos agrosilvopastoris. 

O processo de decomposição da matéria orgânica que ocorre nos aterros é 
predominantemente anaeróbio, com liberação de gases nitrogenados e sulfurosos como a 
amônia (NH3) e o gás sulfídrico (H2S) bem como gases inodoros que contribuem para o 
efeito estufa, como gás carbônico (CO2) e, principalmente, o metano (CH4). Por sua vez, a 
queima de resíduos agrícolas pode emitir metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). 

A partir de avaliação do Primeiro Inventário de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito 
Estufa (CETESB, 2006) é possível observar que aproximadamente 85% das emissões de 
metano no Brasil são provenientes da decomposição dos resíduos sólidos nos locais de 
disposição final (Lima, 2009). 

Nesse sentido, serão apresentadas diretrizes para mitigação dos GEE no âmbito da gestão 
integrada dos resíduos sólidos na RMGSL.  

3.9.1. Estimular a adoção de práticas de não geração, redução e reuso  

A adoção de práticas que contribuam para a não-geração, redução e reuso dos resíduos 
sólidos devem ser estimuladas, tendo em vista que acarretarão no menor volume de 
resíduos disponíveis para queima e/ou decomposição, refletindo na redução das emissões 
dos GEE associados.  

A não geração e a redução podem ser considerados mecanismo de redução na fonte. 
Porém estão relacionadas a fatores culturais que envolvem as relações de consumo. Desta 
forma, as ações devem estar pautadas em dois paradigmas: não consumir e reduzir o 
consumo de produtos que gerem resíduos. Neste sentido, é uma medida que depende da 
mudança de hábitos culturais.  

Na esfera pessoal, a redução na fonte está diretamente relacionada com mudanças nos 
hábitos de consumo, por exemplo, consumir apenas os produtos essenciais. Contudo, definir 
o que é essencial é tarefa complexa, tendo em vista que esse conceito além de subjetivo, 
pode ser dinâmico, conforme mudanças nos valores sociais e inovações tecnológicas.  

Porém, ao se extrapolar o conceito para a esfera produtiva e governamental, é possível 
elencar medidas que podem resultar na redução da geração de resíduos na fonte, conforme 
roteiro adaptado de Kanayana (1999) apud Reis et al., (2012) apresentado na Figura 3.41. 
Trata-se de um mecanismo que pode ser adaptado ao processo produtivo e ao setor de 
serviços privados e públicos. 

                                            
1 De acordo com o referido estudo, o termo “tratamento de resíduos” abrange o tratamento de esgoto e resíduos 
industriais e domésticos (PBMC, 2014, pág. 265). 
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Figura 3.41 – Arranjo esquemático para alternativas de redução na fonte considerando os setores industriais, 
empresariais e governamentais. 

Fonte: Adaptado de Reis et al., 2012 

3.9.2. Controle da emissão pela frota de veículos coletores de resíduos 

A emissão de GEEs pelos veículos utilizados na limpeza urbana deverá ser gerenciada de 
forma a reduzir a quantidade de gás proveniente do sistema de combustão veicular. Para 
tanto, deverá ser mantida uma rotina de manutenção mecânica e substituição de veículo 
com uso acima da vida útil estabelecida no Produto 7.3  

Deverão ser atendidos os padrões dos Planos de Controle de Poluição Veicular (PCPV) e 
dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, definidos na Resolução 
CONAMA nº 418/2009. 

3.9.3. Controle da emissão de poluentes decorrentes da decomposição dos resíduos 
sólidos nos aterros sanitários 

A drenagem e controle do biogás proveniente de áreas de disposição de resíduos sólidos 
urbanos podem contribuir para a redução das emissões atmosféricas de metano (CH4) e gás 
carbônico (CO2), gerado pela decomposição anaeróbia da fração orgânica dos resíduos 
sólidos aterrados. Ademais estas medidas atuam na redução dos maus odores e minimizam 
a migração de gases para as áreas vizinhas ao aterro. 

O correto controle do biogás gerado também contribui evitando a ocorrência de incêndios 
espontâneos, que podem se propagar de forma descontrolada. Assim, denota-se a 
importância da implantação de um sistema de drenagem de biogás em áreas de disposição 
de resíduos sólidos. 

Dessa forma, devem ser observados os critérios operacionais já reconhecidos para 
operação de aterros sanitários, a saber: 
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 Promover a compactação e cobertura imediata dos resíduos aterrados, minimizando o 
escape de gases com odores pela superfície do aterro, sem a realização da queima; 

 Realizar a construção dos drenos de gases e chorume; 

 Promover a queima dos gases gerados e captados nos drenos. 

A adoção de práticas de compostagem pode contribuir para redução da emissão dos GEEs, 
uma vez que nela a degradação da matéria orgânica ocorre por via aeróbia e, 
consequentemente, não há formação do metano (CH4). 

Estudos realizados pelo Banco Mundial (2010) apontam que as emissões anuais do setor de 
manejo de resíduos sólidos e efluentes líquidos podem ser reduzidas em até 80% até 2030, 
se as seguintes ações forem implantadas: 

 Adoção de incentivos ao mercado de carbono por meio do mecanismo de 
desenvolvimento limpo para estimular a participação em projetos destinados à 
eliminação dos gases emitidos por aterros sanitários; 

 O desenvolvimento da capacidade municipal para planejamento de longo prazo e de 
projetos relacionados; 

 O aumento da conscientização e uso de estruturas mais eficientes; 

 A definição de regulamentações e procedimentos legais para melhor acesso a 
recursos financeiros;  
A criação de consórcios intermunicipais e regionais para o gerenciamento dos 
sistemas de tratamento. 

No sentido da valorização energética dos resíduos, destaca-se a iniciativa da empresa CGA 
Titara, que iniciará no primeiro trimestre de 2019 a captação e o aproveitamento do biogás 
gerado no aterro sanitário Titara, para fins de geração de energia elétrica, reduzindo a 
emissão de gases do efeito estufa.   
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4. ESTUDO DAS POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES 
CONSORCIADAS OU COOPERADAS 

4.1. Apresentação 

Este Produto 7.2, que integra a Etapa 2, tem como objetivo apresentar os “Estudos das 
possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou cooperadas”. Este 
Capítulo encontra-se dividido em quatro subcapítulos, sendo o primeiro deles esta 
Apresentação. 

No Subcapítulo 4.2 é apresentada a introdução considerando as deficiências na gestão de 
resíduos nos municípios brasileiros e da RMGSL e a possibilidade de consorciamento como 
uma solução. 

No Subcapítulo 4.3 são elencados todos os modelos de gestão de resíduos de acordo com a 
legislação vigente no país. 

No Subcapítulo 4.4 são considerados os consórcios públicos como um dos modelos de 
gestão intermunicipal, tendo por referência o contexto social, econômico e geográfico dos 
municípios que integram a RMGSL. Nesse subcapítulo são apresentadas as alternativas 
pensadas, que são: o aproveitamento de um consórcio multifinalitário já existente e a 
formalização de um novo consórcio público específico para a gestão dos resíduos sólidos.  

No Caderno de Anexos serão apresentadas minutas de projeto de lei, decretos e demais 
instrumentos cabíveis para a implantação de um consórcio específico para a gestão de 
resíduos na RMGSL, sobretudo nas etapas de tratamento e a disposição final.   

4.2. Introdução  

De acordo com a Constituição Federal, a limpeza pública e o manejo dos resíduos sólidos 
são considerados serviços públicos essenciais de responsabilidade municipal. Logo, no 
planejamento regional deve-se considerar o porte dos municípios, a capacidade técnica, 
gerencial e de fiscalização dos órgãos municipais relacionados à limpeza pública, dentre 
outros aspectos. 

No que tange ao porte dos municípios, ressalta-se que 89,1 % dos 5.570 municípios 
brasileiros contavam com até 50.00 habitantes em 2010, de acordo com o censo do IBGE, 
cenário que pouco se alterou desde então. Já na Região Metropolitana da Grande São Luís 
(RMGSL), nove dos treze municípios possuem menos de 45.000 habitantes, segundo as 
projeções populacionais do IBGE para 2017. 

Conforme visto no Diagnóstico da Situação dos Resíduos (Produto 4), a gestão de resíduos 
na RMGSL é precária, especialmente nos municípios menores, onde o baixo nível de 
capacidade técnica e gerencial, ausência total de fiscalização e mecanismos de arrecadação 
resulta no modelo de prestação de serviços baseado na coleta e afastamento dos resíduos, 
dispostos nos lixões, na maioria dos municípios. Cabe citar ainda que mesmo nos maiores 
municípios da RMGSL, a gestão de resíduos não apresenta um perfil adequado.  

A experiência no Brasil e na RMGSL têm registrado grandes dificuldades para ampliar a 
cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de limpeza pública. Ainda que o modelo de 
gestão em boa parte dos municípios se baseie na delegação dos serviços às empresas 
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privadas, respeitando a legislação de contratação de serviços públicos, nota-se grande 
dificuldade no avanço da gestão. 

O estabelecimento de uma política de saneamento no Brasil, formatada mediante a 
estruturação e consolidação das esferas governamentais e suas relações, pode ser 
considerada recente (PITERMAN et al., 2016). Mesmo desfavorecidos por uma política 
excludente, os municípios pequenos protagonizaram experiências bem ou malsucedidas que 
introduziu a prática da cooperação e do associativismo, a fim de alcançarem patamares mais 
elevados no que concerne à eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços 
públicos. 

Considerando a fragilidade técnica e financeira dos municípios de pequeno e médio porte 
brasileiros, os consórcios públicos intermunicipais são enxergados como uma nova 
possibilidade de gestão de resíduos, inclusive incentivados pela PNRS, que prevê a 
priorização no acesso aos recursos de fontes diretas ou indiretas da União para os 
municípios que optarem por soluções consorciadas para a gestão dos resíduos sólidos. O 
compartilhamento de serviços, estruturas, mão de obra e equipamentos influenciam na 
redução dos custos de implantação e operação dos sistemas que seriam rateados. Além 
disso, a troca de experiência e conhecimentos entre os técnicos e gestores dos municípios 
proporcionam a melhoria da gestão regional de resíduos. 

A constituição de consórcios públicos para a gestão de resíduos sólidos no Brasil é bem 
recente e, na maioria das vezes, restrita apenas à disposição final de resíduos, ou seja, o 
compartilhamento do aterro sanitário, mesmo assim não tem correspondido. Há muito que 
se avançar no desenvolvimento de modelos que considerem, por exemplo, a coleta 
convencional e seletiva compartilhada, bem como outros serviços e unidades. 

Em Alagoas, por exemplo, a gestão consorciada aponta uma melhoria no manejo dos 
resíduos sólidos, entretanto por ser recente, uma análise qualitativa da gestão necessita de 
maior tempo. Por outro lado, em outros estados e regiões, verificou-se que os aspectos 
políticos e as divergências partidárias inviabilizaram a formalização de consórcios, gerando 
expectativa negativa em técnicos do setor de saneamento sobre o tema consórcios pela 
possibilidade do descompromisso de um governo futuro com a gestão consorciada firmada 
em administrações municipais atuais. 

Independente das vantagens e desvantagens, facilidades e dificuldades, os consórcios 
devem ser considerados como uma importante forma de gestão de resíduos. Assim, este 
produto abordará os modelos de gestão com ênfase nos consórcios públicos seguindo as 
orientações do Edital para a elaboração deste PGIRS e, indiretamente, da PNRS. 

4.3. Modelos de Gestão  

A prestação de serviço público de saneamento básico pode ser conceituada como atividade, 
acompanhada ou não de execução de obra, que tem como objetivo permitir aos usuários 
acesso a serviços públicos de saneamento básico com características e padrões de 
qualidade determinados pela legislação, planejamento ou regulação.  

A efetivação dos serviços de limpeza pública deve ser precedida da definição do modelo de 
gestão e de sua organização administrativa mais adequada aos interesses do(s) 
município(s). Compreende ainda a constituição, formação e capacitação do quadro de 
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pessoal tecnicamente bem estruturado, a elaboração de estudos, projetos, planos de 
trabalho e mecanismos de financiamento dos serviços locais. 

A titularidade e a competência legal para a gestão dos serviços, é pública municipal. No 
entanto, a prestação dos serviços pode ser direta, por um ou mais órgãos da administração 
municipal, ou delegada a um ou mais representantes do setor privado, através de contrato 
de concessão (transferência da responsabilidade pública) ou de prestação de serviço, ou a 
um consórcio público intermunicipal. 

A Emenda Constitucional Nº 19, no ano de 1998, deu nova redação ao Art. 241 da Carta 
Magna, passando a admitir a gestão associada como forma cooperativa de organização de 
serviços públicos pelos entes federados, por meio de consórcios públicos ou convênios de 
cooperação, disciplinada pela Lei nº 11.107, de 2005 e regulamentada pelo Decreto nº 
6.017, de 2007.  

Cabe citar que o consórcio público intermunicipal é regido pelas mesmas regras da 
administração pública municipal. Logo, o consórcio instituído na Região Metropolitana da 
Grande São Luís poderá delegar a prestação dos serviços para representantes do setor 
privado, mediante contratos de concessão em todas as suas modalidades, incluindo as 
parcerias público privadas (PPP). 

4.4. Possibilidades para a gestão consorciada  

É possível vislumbrar dois cenários plausíveis no que concerne à gestão consorciada dos 
resíduos sólidos, em especial na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana, na 
RMGSL. 

No Cenário 1 é considerada a concepção de um novo consórcio entre os municípios da 
RMGSL com o objetivo de prestar integralmente ou parcialmente os serviços de limpeza 
urbana e gerenciamento de resíduos sólidos. No segundo, a prestação do serviço, parcial ou 
integral, se dará por meio do consórcio denominado CONLESTE Maranhense, já existente.  

Neste sentido, são descritas as formas para efetivação da gestão consorciada considerando 
estas duas possibilidades.  

4.4.1. Aspectos legais dos consórcios públicos 

Embora previamente normatizado em algumas legislações estaduais, o agrupamento de 
municípios para realização de serviços públicos comuns foi admitido na década de 1930 
pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro.  

Embora nem sempre a denominação “consórcio” tenha sido utilizada, este instrumento 
passou a ser adotado no ordenamento jurídico para remeter a ideia de compartilhamento de 
interesses comuns entre entes governamentais. Em 1998, com a aprovação da Emenda 
Constitucional nº 19, foi dada nova redação ao art. 241 da Constituição Federal, admitindo 
também a gestão associada como forma cooperativa de organização de serviços públicos 
pelos entes federados, por meio de consórcios públicos ou convênios de cooperação 
(FUNASA/ASSEMAE, 2017). Desta forma, os consórcios ganharam respaldo na 
Constituição Federal e se expandiram como um modelo de gestão descentralizada na busca 
de racionalização dos recursos públicos (MACHADO e ANDRADE, 2014).  
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Atualmente, no Brasil, existem distintas concepções para o arranjo dos entes 
governamentais em consórcios, com flexibilidade para abranger diferentes escopos 
(PITERMAN et al., 2016).  

Para a viabilização de um consórcio é preciso existir a convergência de interesses comuns 
entre as partes interessadas (entes governamentais), bem como a disposição dos gestores 
em tomar a decisão política de se consorciar, superando as adversidades no campo político-
partidário visando fortalecer a identidade intermunicipal (MACHADO e DANTAS, 2008; 
PEIXOTO, 2008).  

Em resposta à necessidade de regulamentar legalmente o funcionamento dos consórcios foi 
promulgada a Lei nº 11.107 de 11 de abril de 2005, conhecida vulgarmente como Lei dos 
Consórcios Públicos, regulamentada dois anos depois pelo Decreto nº 6.017 de 17 de 
janeiro de 2007.  

Foi por intermédio do referido Decreto que foi estabelecido o conceito de Consórcio Púbico, 
a saber: 

Art. 2º Para os fins deste Decreto, consideram-se: 

I - Consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da 
Federação, na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de 
cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, 
constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e 
natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos; 

A gestão e o manejo dos resíduos sólidos enquadram-se enquanto atividades sujeitas à 
prestação dos serviços por meio dos consórcios públicos intermunicipais. Esta prerrogativa 
tem seu cerne na Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, que estabeleceu as diretrizes 
nacionais para o saneamento básico. Em seu art. 16º, inciso I, a lei prevê que a prestação 
dos serviços de saneamento por meio dos consórcios públicos: 

Art. 16.  A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico 

poderá ser realizada por: 

I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa pública 

ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou municipal, na forma 

da legislação; 

Recentemente, por meio da Medida Provisória nº 844 de 6 de julho de 2018 que dispõe 
sobre a atualização do marco legal do saneamento básico, foi acrescido o art. 8ºA, o qual 
estabeleceu os consórcios públicos como instrumentos de gestão associada para exercer o 
papel de titular na prestação dos serviços regionais de saneamento: 

Art. 8º-A.  Os Municípios e o Distrito Federal são os titulares dos serviços públicos de 
saneamento básico.  

§ 2º Na hipótese de interesse comum, o exercício da titularidade dos serviços de 
saneamento básico será realizado por meio:       

I - de colegiado interfederativo formado a partir da instituição de região metropolitana, 
aglomeração urbana ou microrregião; ou  



  

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.    183 

II - de instrumentos de gestão associada, por meio de consórcios públicos ou de 
convênios de cooperação, nos termos estabelecidos no art. 241 da Constituição 

Reforçando este entendimento, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
promulgada pela Lei nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 define como um de seus 
instrumentos o incentivo a formação dos consórcios públicos:  

Art. 8o  São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: 

XIX - o incentivo à adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os 
entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução 
dos custos envolvidos.  

A PNRS ainda prevê que serão priorizados no acesso aos recursos de fontes diretas ou 
indiretas da União os municípios que optarem por soluções consorciadas para a gestão dos 
resíduos sólidos. 

Ao se considerar o contexto dos municípios que integram a RMGSL a gestão consorciada 
pode ser apresentada com uma alternativa para o gerenciamento dos resíduos sólidos, em 
especial os RSU. Isto ocorre, pois dos 13 municípios que integram a RMGSL, apenas 
Alcântara não faz parte de um consórcio público multifinalitário já instituído na região: o 
Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense 
(CONLESTE).  

Contudo, antes de se explorar as possibilidades para a gestão consorciada dos resíduos 
sólidos na RMGSL faz-se necessário estabelecer uma breve fundamentação sobre os 
modelos de gestão aplicados aos serviços de saneamento. 

4.4.2. Vantagens e desvantagens dos consórcios públicos 

Considerando o consórcio público intermunicipal como uma possibilidade para a gestão de 
resíduos na RMGSL, é importante destacar as principais vantagens deste modelo de gestão: 

 Espaço de fortalecimento do diálogo entre o poder público e a sociedade civil 
organizada; 

 Planejamento regional estratégico; 

 Mapear demandas, eleger prioridades, projetos integrados; 

 Atuar de forma conjunta em problemas de interesse regional; 

 Ações cooperadas, compartilhadas e efetivas; 

 Regionalização e territorialização de políticas públicas. 

 Aumenta o poder de diálogo, pressão e negociação; 

 Peso político a demandas regionais; 

 Intercâmbio de ideias, projetos e experiências; 

 Superar incapacidade de investimentos; 

 Viabilizar obras e serviços de grande porte; 
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 Diminuição das desigualdades regionais e baixa capacidade de arrecadação 
tributária; 

 Diminuir a distância entre esferas locais e o Estado e União. 

As principais desvantagens do consórcio público são listadas abaixo: 

 Caráter burocrático da administração pública; 

 Formalismo, constância de normas e rigidez de procedimentos; 

 Mudanças nas orientações políticas requer participação de todos os envolvidos; 

 Dificuldades em repactuar vontades, interesses e competências. 

4.4.3. Constituição de consórcio específico para a gestão dos resíduos sólidos nos 
municípios da RMGSL 

A PNRS, promulgada por meio da Lei nº 12.305/2010, incentiva a criação de consórcios 
públicos como parte do processo de gestão Resíduos Sólidos, conforme disposto em art. 8º, 
inciso XIX. Nos termos do §1º do art. 1º da Lei nº 11.107/2005, o consórcio público 
constituirá associação pública ou pessoa jurídica de direito privado. 

Para o cumprimento dos seus objetivos, a legislação ainda possibilita aos consórcios 
firmarem convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições 
e subvenções sociais ou econômicas e ser contratado pela administração direta ou indireta 
dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação (art.2º §1º). 

Assim, considerando o contexto da RMGSL, uma alternativa em voga é a criação de um 
consórcio público na modalidade de associação pública contemplando os 13 municípios que 
a integram. Na modalidade de associação pública, o consórcio público detém personalidade 
jurídica de direito público, integrando a administração indireta de todos os entes da 
Federação consorciados (§1º do art. 6º da Lei nº 11.107/2005). A área de atuação do 
consórcio restringir-se-á à localização dos municípios envolvidos. 

A formalização do consórcio deve seguir o rito previsto no regimento da Lei nº 1.107/2005, 
que sucintamente contempla cinco etapas, conforme ilustrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1 – Fluxograma com as etapas para formalização de consórcio público conforme regimento da Lei nº 
11.107/2010. 

I) Protocolo de Intenções 

O Protocolo de Intenções é um instrumento relativo à cooperação entre órgãos firmado 
previamente à celebração de acordo. Contempla intenções almejadas no âmbito da 
cooperação pactuada cuja articulação ainda não evoluiu para atribuições plenamente 
definíveis em acordo. A celebração de protocolo de intenções previamente à assinatura de 
acordo deve ser efetivada, quando couber, em função das necessidades detectadas ao 
longo das tratativas acerca da cooperação2. 

Considerando a possibilidade da constituição de consórcio público para a gestão dos 
resíduos sólidos na RMGSL o mesmo deverá ser formalizado por meio de contrato, 
precedido de assinatura de Protocolo de Intenções, conforme o art. 3º da Lei nº 
11.107/2005. 

Nota-se que o Protocolo de Intenções é documento imprescindível para a constituição do 
consórcio. A própria Lei de Consórcios Públicos prevê quais as cláusulas que devem constar 
no referido documento, e o art. 4º é que rege a matéria: 

Art. 4º São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: 

I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; 

II – a identificação dos entes da Federação consorciados; 

III – a indicação da área de atuação do consórcio; 

                                            
2 Conforme Memorando-Circular nº 004/2009/Segepres do Tribunal de Contas da União. Disponível em 
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A14DDA8CE1014DE97A0CF67B1E 

V. Contrato de Programa

IV. Contrato de Rateio

III. Constituição do Estatuto

II. Ratificação do protocolo por meio de lei

I. Protocolo de Intenções
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.IV – a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica 
de direito privado sem fins econômicos; 

V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público 
a representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de 
governo; 

VI – as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a 
elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; 

VII – a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público 
e o número de votos para as suas deliberações; 

VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio 
público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da 
Federação consorciado; 

IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, 
bem como os casos de contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público; 

X – as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo 
de parceria; 

XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: 

a) as competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público; 

b) os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; 

c) a autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da 
prestação dos serviços; 

d) as condições a que deve obedecer o contrato de programa, no caso de a gestão 
associada envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um 
dos entes da Federação consorciados; 

e) os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, 
bem como para seu reajuste ou revisão; e 

XII – o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, 
de exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

Para subsidiar a confecção do Protocolo de Intenções é apresentado um modelo no 
Caderno de Anexos (Anexo IX). 

Em atenção ao princípio da publicidade e buscar maior eficácia, o Protocolo de Intenções 
deve ser publicado na imprensa oficial.  

II) Ratificação do Protocolo de Intenções por meio de Lei Municipal 

A próxima etapa na formalização do consórcio é a celebração do contrato de consórcio, que 
se dá com a ratificação do Protocolo de Intenções. Ela deve ocorrer por meio de lei 
municipal, promulgada pelos entes envolvidos. Assim, caberá às Câmaras Municipais de 
Vereadores aprovar o Protocolo de Intenções, visando oficializar a associação dos 
respectivos municípios aos consórcios.  
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Um modelo sugestivo de minuta de Lei Municipal ratificando o Protocolo de Intenções consta 
no Caderno de Anexos (Anexo X). 

III) Constituição do Estatuto Social do Consórcio 

Outro quesito que deve ser observado na organização de um consórcio é a elaboração de 
seu Estatuto Social, que deve atender a todas as cláusulas do contrato constitutivo, sob 
pena de nulidade. Conforme determina o §1º do art. 8º do Decreto-Lei nº 6.017/2007, deverá 
ser aprovado em assembleia geral com a presença de representantes dos municípios que 
ratificaram o Protocolo de Intenções. 

Aprovado o estatuto, este deve ser publicado na impressa oficial. Esta publicação pode ser 
resumida, desde que indique o local e website em que se poderá obter seu texto integral. 

Um modelo sugestivo de Estatuto Social consta no Caderno de Anexos (Anexo XI). 

IV) Contrato de Rateio 

Trata-se de documento no qual são constituídas as obrigações de natureza econômico-
financeira referentes aos objetivos do consórcio (recursos financeiros a serem repassados 
ao consórcio) entre cada uma das entidades federativas e o próprio consórcio (JÚNIOR, 
2009). 

A necessidade deste tipo de instrumento é reforçada por Câmara (2014) ao pontuar que o 
repasse de recursos dos entes consorciados para o consórcio deve ser disciplinado em 
instrumento próprio - o Contrato de Rateio, uma vez que o contrato de consórcio não pode 
estabelecer obrigações de transferência de recursos, exceto doação ou a cessão de uso de 
bens ou direitos. 

Neste sentido, o Contrato de Rateio deverá ser constituído para regular o funcionamento do 
consórcio ora proposto. Assim, os municípios consorciados somente entregarão recursos 
financeiros ao consórcio público mediante esse contrato, conforme previsto no art. 13 do 
Decreto nº 6.017/2007, motivo pelo qual é indispensável para a realização das despesas do 
consórcio público. 

É oportuno destacar o parágrafo primeiro do artigo supracitado, pois determina que o 
contrato será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da legislação 
orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão de 
recursos orçamentários que suportem o pagamento das obrigações contratadas. 

No Anexo XII é apresentado um modelo de contrato de rateio com vista a subsidiar sua 
elaboração para o consórcio entre os municípios da RMGSL.  

V) Contrato de Programa 

O consórcio público necessita da coexistência de diversos instrumentos, para que funcione 
de forma regular. Por essa razão, a lei ainda prevê a criação de um Contrato de Programa. 

O Contrato de Programa é um instrumento disciplinado no art. 13 da Lei nº 11.107/2005. 
Tem como objetivo a constituição e a regulamentação das obrigações que um ente da 
Federação terá para com outro ente ou para com um consórcio público, sempre no âmbito 
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da gestão associada de serviços públicos, ou seja, é o instrumento através do qual o 
consórcio delega serviços a outros órgãos e entidades estatais pertencentes a um dos 
consorciados (JÚNIOR, 2009).  

Câmara (2014) aponta que o Contrato de Programa obedecerá às regras básicas do 
contrato de concessão de serviço público, sendo que as funções de "poder concedente" 
devem ser assumidas pelo consórcio ou pelo ente conveniado. O papel de concessionário 
será assumido pelo "contratado', sendo vedada a transferência de funções de planejamento, 
regulação e fiscalização para o contratado, pelo responsável pela prestação de serviços. O 
Contrato de Programa tem vigência autônoma em relação ao consórcio ou convênio de 
cooperação.  

Desta forma, o objetivo do Contrato de Programa é constituir e regulamentar as obrigações 
contraídas pelos municípios da RMGSL que integrarão o consórcio no que tange a 
prestação integral ou parcial de serviços de gestão dos resíduos sólidos, em especial os de 
limpeza urbana. Neste sentido, é apresentado no Anexo XIII um modelo de Contrato de 
Programa.  

4.4.4. Gestão dos resíduos sólidos por meio do CONLESTE Maranhense 

 O Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense 
(CONLESTE) é um consórcio que atua principalmente nas áreas de educação, cultura, 
turismo, agricultura e pesca, segurança alimentar, saúde, saneamento básico incluindo 
gestão de resíduos sólidos, desenvolvimento social e comunidades tradicionais. Por meio de 
consulta ao estatuto do consórcio foi possível identificar que a gestão dos resíduos sólidos 
como parte das finalidades de constituição do CONLESTE Maranhense, conforme transcrito 
adiante: 

Art. 9 

(...) 

Saúde: a. Fortalecer a organização dos sistemas públicos de saúde e saneamento 
básico; b. Fortalecer as ações de vigilância em saúde; c. Ampliar o acesso aos 
serviços de saúde com qualidade e equidade interiorizando e descentralizando os 
serviços de média e alta complexidade; d. Desenvolver uma política ambiental 
consciente que desenvolva as regiões sem causa danos à natureza de forma geral e 
específica; e. Implantar política nacional de resíduos sólidos e construir 
unidades tecnológicas de reciclagem e ou aterros sanitários consorciados entre 
municípios vizinhos para melhor gerir o seu efetivo funcionamento de forma 
integrado; f Criar e fortalecer os sistemas municipais de meio ambiente, nas ações 
de ordenamento, licenciamento ambiental, fiscalização, controle e monitoramento no 
uso dos recursos naturais; g. Fomentar e executar o SUASA microrregional; h. 
Fortalecer e executar o SAMU microrregional; i. Ouras que seja consideração 
importante e necessária deliberada pela Assembleia Geral de Prefeitos e Prefeitas. 
(grifo nosso) 

Desta forma, a referida previsão no estatuto permite que os serviços públicos de limpeza 
urbana possam ser prestados por intermédio do CONLESTE Maranhense.  

O CONLESTE Maranhense possui a forma de associação pública com personalidade 
jurídica de direito público e natureza autárquica, com atuação multifinalitária, regendo-se 
pelos seguintes pelos dispositivos da Lei n° 11.107/2005, Decreto Federal n° 6.017/2007 e 
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pelo Protocolo de Intenções, aprovado em 16 de fevereiro de 2011 com seus aditivos 

posteriores, nos termos do art. 1º do seu estatuto. 

Atualmente, 41 (quarenta e um) municípios integram o CONLESTE Maranhense, conforme 
definido no art. 6º de seu estatuo. Na RMGSL, 12 (doze) municípios já integram o 
CONLESTE Maranhense, a exceção do município de Alcântara.  

Desta forma, para que a possibilidade de gestão dos resíduos sólidos via CONLESTE 
Maranhense se consolide são necessários pelo menos dois pontos de ação: o primeiro, diz 
respeito a inclusão do município de Alcântara ao consórcio; a segunda, a previsão legal da 
prestação dos serviços relacionados a gestão dos resíduos sólidos no estatuto do consórcio. 

 Consulta ao CONLESTE Maranhense sobre a gestão dos resíduos sólidos 

Superada a questão da inclusão de Alcântara ao consórcio, é precioso verificar se existe 
compatibilidade entre os objetivos do CONLESTE Maranhense e os serviços decorrentes da 
Gestão do Resíduos Sólidos, especialmente os de limpeza urbana.  

Em consulta ao CONLESTE, os representantes do consórcio manifestaram o interesse na 
prestação dos serviços de gestão de resíduos sólidos no âmbito do PGIRS da RMGSL, 
conforme trecho extraído de Oficio do consórcio em manifestação sobre o tema (Anexo XIV): 

O CONLESTE maranhense tem o total interesse de participar efetivamente da 
execução deste tema (resíduos sólidos), pois faz parte das nossas atribuições 
estatutárias e a maioria dos municípios da Metropolitana da Grande São Luís fazem 
parte do Consórcio. Diante disto destacamos a garantia da utilização da estrutura e 
gestão do CONLESTE maranhense para este pleito e que já se vem discutindo nas 
Plenárias anteriores dos Prefeitos e Prefeitas e com própria AGEM – Agência 
Executiva Metropolitana. 

No entanto, é oportuno citar, que o CONLESTE Maranhense informou que alguns 
municípios da RMGSL se encontram com pendências junto ao consórcio. Por essa razão, 
será necessário o levantamento e solução destas pendências para que a contratação e o 
rateio para a prestação dos serviços relacionados à gestão dos resíduos possa ser 
viabilizada nesses municípios. 

Desta forma, em concomitância com a solução de pendências, deve-se dar andamento às 
tratativas junto à Assembleia Geral do CONLESTE para deliberar sobre a situação do 
Município de Alcântara, bem como a posterior ratificação do Protocolo de Intenções e da 
Assembleia Geral para deliberar sobre o caso.

 Inclusão de Alcântara ao CONLESTE Maranhense 

A adesão de novos municípios a consórcios públicos é resguardada na legislação; no caso 
do CONLESTE Maranhense também existe essa previsão em seu estatuto. Contudo, a Lei 
nº 11.795/2005, em seu art 5º, parágrafo 3º determina que a ratificação realizada após 2 
(dois) anos da subscrição do protocolo de intenções dependerá de homologação da 
assembleia geral do consórcio público.  

Neste sentido, para a adesão de Alcântara ao consórcio o primeiro passo é que o município 
oficialize o CONLESTE Maranhense sobre seu interesse em ingressar na associação. 
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Posteriormente, o consórcio deverá emitir parecer sobre sua decisão em relação ao pleito, a 
qual deverá ser homologada por meio de Assembleia Geral.  

Vencidas essas etapas, é imprescindível que o município ratifique a adesão ao CONLESTE. 
Para isso, o executivo deve enviar um Projeto de Lei para o legislativo (Câmara Municipal) 
junto da Mensagem explicando os méritos da iniciativa por meio de lei municipal. Em 
seguida a Câmara Municipal de Alcântara ratifica, por meio de Lei, a adesão ao CONLESTE, 
mediante ato administrativo complexo. 

Na Figura 4.2 é apresentado um fluxograma com as etapas a serem seguidas para 
formalização da adesão do município de Alcântara ao CONLESTE Maranhense. O Anexo 
XV consta de um modelo de minuta de Lei prevendo a inclusão de Alcântara no CONLESTE.  

 

Figura 4.2 – Fluxograma resumido para formalizar adesão do Município de Alcântara ao CONLESTE 
Maranhense. 

4.4.5. Aspectos da atuação do consórcio público de resíduos 

O consórcio titular da gestão de resíduos sólidos na RMGSL poderá exercer atividades de 
planejamento, regulação e fiscalização da limpeza pública e da gestão de resíduos sólidos 
no território dos municípios consorciados, ou ainda, prestar os serviços de limpeza pública e 
promover a gestão de resíduos sólidos por meio de contratos de programa que celebre com 
titulares interessados. 

Sugere-se, a seguir, as principais ações a serem desenvolvidas no âmbito da gestão 
consorciada na Região Metropolitana da Grande São Luís, independente da titularidade pelo 
CONLESTE ou por um novo consórcio:  
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 Mobilização social e educação ambiental para a adequada gestão dos resíduos 
sólidos e para o uso racional dos recursos naturais e proteção do meio ambiente; 

 Capacitação técnica da equipe envolvida na gestão de serviços públicos de resíduos 
dos entes consorciados; 

 Coleta convencional e seletiva de resíduos sólidos compartilhada entre os municípios 
da RMGSL; 

 Compartilhamento de unidades para tratamento e disposição final de resíduos sólidos; 

 Estímulo e fortalecimento de associações e/ou cooperativas de catadores para 
prestação dos serviços de coleta e triagem de resíduos recicláveis. 

A mobilização social e a educação ambiental são fundamentais para a melhoria da gestão 
de resíduos sólidos, especialmente quando se visa a implantação e expansão da coleta 
seletiva em suas diversas modalidades, incluindo os pontos de entrega voluntária de 
resíduos (ecopontos), onde a participação popular é determinante para o êxito da iniciativa. 
Ressalta-se que esses instrumentos de gestão promoverão a efetiva melhoria da qualidade 
dos serviços prestados na RMGSL. 

A capacitação técnica da equipe do consórcio e dos municípios é um importante instrumento 
da gestão consorciada de resíduos sólidos, sobretudo considerando a situação atual de 
fragilidade técnica dos municípios e total ausência de profissionalismo na prestação dos 
serviços de limpeza pública. A capacitação deve ser compreendida como um instrumento 
vital para o sucesso da gestão compartilhada de resíduos sólidos na RMGSL, devendo ser 
continuada e abranger todas as possíveis atribuições do consórcio (planejamento, 
prestação, regulação e fiscalização).  

A coleta convencional e seletiva de resíduos pode ser compartilhada, especialmente entre 
os municípios do continente, possibilitando a otimização do sistema e a redução da 
quantidade de equipamentos quando comparada a coleta individualizada por município, 
refletindo na diminuição dos custos operacionais do sistema de gestão consorciado de 
resíduos.  

Além da coleta, também se recomenda o compartilhamento das seguintes Unidades de 
Gerenciamento de Resíduos (UGR) como uma opção de melhoria de gestão e redução de 
custos: aterro sanitário, aterro de resíduos da construção civil, estação de transbordo, área 
de triagem e transbordo de resíduos da construção civil, unidade de triagem e unidade de 
compostagem, conforme os cenários apresentados no Produto 7.1. 

Os catadores da RMGSL precisam de apoio para a realização da coleta seletiva e da 
triagem de resíduos recicláveis, especialmente nos municípios do continente, onde eles 
ainda não estão organizados, apesar das iniciativas da Secretaria de Trabalho e Economia 
Solidária (SETRES) nesse sentido. Logo, a primeira etapa para possibilitar a coleta seletiva 
nesses municípios (Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente 
Juscelino, Rosário e Santa Rita) é a criação de uma associação ou cooperativa que irá 
desenvolver suas atividades na Unidade de Triagem (UT) compartilhada, prevista no 
Produto 7.1. A organização destes catadores e a coleta seletiva nos oito municípios citados 
se justifica pelas maiores quantidades de resíduos viabilizando a comercialização desses e 
uma economia de escala. Entretanto, cabe citar que a simples organização dos catadores 
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aliada à construção de uma UT com toda a infraestrutura e equipamentos adequados não 
são suficientes para o êxito da coleta seletiva, triagem e comercialização de resíduos.  

Assim, a associação ou cooperativa, assim como as já existentes em Paço do Lumiar, São 
José de Ribamar e São Luís, poderá contar o apoio do consórcio intermunicipal através de 
suporte e orientações técnicas, capacitações dos catadores, negociações iniciais com os 
principais geradores de resíduos no continente e atravessadores, dentre outras ações, até 
que a organização consiga ser autogestionária.  
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5. DIRETRIZES OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E INDICADORES DE 
DESEMPENHO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E O 
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.1. Apresentação 

Este Produto 7.3, que integra a Etapa 2, tem como objetivo apresentar as “Diretrizes 
operacionais, especificações mínimas e indicadores de desempenho para os serviços 
de limpeza pública e o gerenciamento de resíduos sólidos”. Este Capítulo encontra-se 
dividido em quatro subcapítulos, sendo o primeiro deles esta Apresentação. 

No Subcapítulo 5.2 é feita uma breve introdução, ressaltando a importância da limpeza 
pública e contextualizando alguns problemas associados à deficiência na prestação dos 
serviços na RMGSL.  

No Subcapítulo 5.3 são descritos os procedimentos operacionais e as especificações 
mínimas dos serviços de limpeza pública a serem observadas na gestão de resíduos sólidos 
nos municípios da RMGSL. 

No Subcapítulo 5.4 são apresentados os indicadores de desempenho operacional, 
financeiro-econômico e ambiental dos serviços de limpeza pública. 

5.2. Introdução 

A limpeza pública compreende diversos serviços realizados nas cidades para o 
gerenciamento adequado dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e, quando necessário, de 
outras tipologias de resíduos, visando assegurar a qualidade sanitária e estética das 
cidades.  

Os RSU são compostos pelos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) gerados nas residências 
cujo gerenciamento é constituído pelos serviços de coleta, transporte, transbordo, 
tratamento e disposição final, e pelos resíduos da limpeza urbana oriundos das atividades de 
varrição de logradouros e vias públicas, poda, capina, limpeza de praias e de feiras e 
mercados, dentre outros serviços congêneres. Ressalta-se que o gerenciamento de RSD, se 
refere ao atendimento pela coleta nos domicílios urbanos e rurais. 

Como visto no Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos (Produto 4), os municípios da 
RMGSL apresentam problemas na limpeza pública, caracterizados não apenas pela 
deficiência na prestação dos serviços, mas também decorrentes de fiscalização precária e 
do baixo nível de educação ambiental e sanitária de uma parcela expressiva da população. 

Para que a limpeza pública ocorra adequadamente é importante que haja coordenação de 
ações com base em três pilares: prestação do serviço, educação ambiental e fiscalização. 
Portanto, a descrição dos procedimentos operacionais e especificações mínimas do sistema 
de limpeza pública subsidiará a melhoria da qualidade dos serviços prestados, um dos 
pilares citados. A educação ambiental e a fiscalização serão abordadas em outros produtos 
desse PGIRS, conforme previsto no Edital publicado pela AGEM.  

Os serviços de limpeza pública envolvem certa complexidade logística, tanto pela extensão 
dos territórios municipais quanto pela interferência direta na dinâmica das cidades, 
influenciando no trânsito e gerando ruídos, dentre outros aspectos. Porém, tais serviços 
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devem ser realizados de forma a reduzir estes impactos negativos para os habitantes das 
cidades e, por outro lado, a população deve ser esclarecida sobre a importância da limpeza 
dos municípios, já que se trata de uma questão de saúde pública. 

Apesar dessa complexidade, os serviços de limpeza pública são prestados sem controle e 
sem registro de dados, na quase totalidade dos municípios brasileiros. Assim, os parâmetros 
utilizados no dimensionamento das atividades resultam da experiência de alguns técnicos e, 
em geral, não passam por análises sistemáticas. Portanto, a fim de melhorar a gestão dos 
RSU e possibilitar uma avaliação crítica dos serviços, deverão ser estabelecidos e utilizados 
indicadores de desempenho, que são instrumentos de monitoramento e avaliação desse 
PGIRS. 

Os indicadores de desempenho podem ser subdivididos em três subgrupos: indicadores 
operacionais, que permitem a verificação dos aspectos quantitativos e qualitativos da 
limpeza urbana; indicadores financeiros e econômicos, que possibilitam verificar o 
incremento nas despesas com o avanço da cobertura dos serviços bem como observar a 
relação entre a cobrança e a despesas; e os indicadores ambientais, os quais possibilitarão 
monitorar a redução dos impactos negativos decorrentes do gerenciamento adequado dos 
resíduos sólidos.  

5.3. Procedimentos operacionais e Especificações mínimas para o Sistema de 
Limpeza Pública 

O sistema de limpeza pública compreende os seguintes serviços e atividades para o 
gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU): 

 Coleta, transporte e transbordo de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD); 

 Triagem para fins de reuso ou reciclagem; 

 Tratamento, inclusive por compostagem; 

 Disposição final adequada em aterros sanitários; 

 Varrição de vias e logradouros públicos; 

 Poda de árvores; 

 Capina de áreas públicas; 

 Limpeza de praias; 

 Limpeza de feiras e mercados públicos; 

 Outros serviços eventuais, como limpeza de bocas de lobo, coleta de resíduos 
volumosos, recolhimento de animais mortos e pintura de meio fio. 

Os serviços de coleta dos pequenos geradores resíduos sólidos comerciais e de prestadores 
de serviços, bem como o manejo de pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil 
(RCC) também podem integrar o sistema de limpeza pública. Para isso, é importante que os 
municípios definam e diferenciem os pequenos dos grandes geradores, responsabilizando 
os grandes pelo gerenciamento dos seus resíduos, visando reduzir as despesas para as 
administrações públicas associadas ao manejo dos resíduos dessas tipologias. 
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Vale ressaltar ainda que os critérios e restrições locacionais, aspectos de projeto e operação 
das seguintes Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) já foram abordadas no 
Produto 7.1: Aterro Sanitário (AS), Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP), Estação de 
Transbordo de RSU (ET), Unidade de Triagem (UT), Unidade de Compostagem (UC), Aterro 
de Resíduos da Construção Civil (ARCC), Área de Transbordo e Triagem de RCC (ATT) e 
Ponto de Entrega Voluntária (PEV), portanto estas UGR não serão descritas neste produto. 

Considerando a vasta literatura disponível acerca dos procedimentos operacionais e da 
especificação técnica da limpeza pública, foram utilizadas como fontes bibliográficas as 
Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBRs) da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT), o Manual de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos elaborado 
pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2001) e outras cartilhas de 
limpeza pública. A intenção não é esgotar o assunto, até porque já existem normas e 
legislações que serão listadas neste relatório que devem ser de uso rotineiro dos 
prestadores da limpeza nos municípios, mas sim destacar os principais aspectos da limpeza 
pública que deverão ser considerados na implementação do PGIRS. 

5.3.1. Acondicionamento de resíduos sólidos 

De acordo com a NBR 12.980 (ABNT, 1993), o acondicionamento é o “ato ou efeito de 
embalar os resíduos sólidos para o seu transporte”, sendo listados a seguir os principais 
aspectos relacionados à importância do acondicionamento dos resíduos: 

 Prepara os resíduos para a coleta; 

 Evita acidentes; 

 Evita proliferação de vetores de doenças; 

 Reduz o impacto visual e olfativo. 

O acondicionamento de resíduos domiciliares pode ser feito através dos seguintes tipos de 
recipientes, de acordo com a Norma 13463 (ABNT, 1995):   

 Recipiente rígido; 

 Recipiente hermético; 

 Saco plástico descartável; 

 Contêiner coletor ou intercambiável. 

Para que o acondicionamento dos resíduos seja feito de forma adequada é importante 
destacar o papel da administração municipal no estabelecimento de leis ou instrumentos que 
regulem a limpeza pública e definam as responsabilidades, como o Código de Limpeza 
Urbana. Cita-se ainda a necessidade constante de ações de Educação Ambiental voltadas à 
conscientização dos munícipes, associada à fiscalização.  

Também é importante que o poder público e/ou o titular da coleta (convencional ou seletiva) 
estabeleçam mecanismos de divulgação dos horários da prestação do serviço nos bairros e 
ruas das cidades, além de assegurar a regularidade, para que a população disponha seus 
resíduos em horário adequado para a coleta, a fim de evitar que esses fiquem nas áreas 
externas dos domicílios por longos períodos, expostos às intempéries e ação de animais. 
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No Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos da RMGSL (Produto 4), observou-se o 
uso de tambores metálicos de 200 litros ou recipientes plásticos para o acondicionamento de 
resíduos em canteiros centrais e nos estabelecimentos comerciais, além do uso de cestos 
suspensos em residências e comércios. Esse tipo de solução pode ser incentivada de forma 
a evitar a disposição e o acúmulo de resíduos no solo, como nas imagens abaixo porém 
recomenda-se que seja verificado se a dimensão e a distribuição dos recipientes nos 
canteiros está condizente com a geração de resíduos. Cabe ressaltar que a implantação de 
cestos suspensos é de responsabilidade do proprietário do imóvel ou comerciante enquanto 
a disposição de recipientes para o acondicionamento de resíduos nos canteiros centrais é da 
prefeitura, recomendando-se uma distância mínima de 150 metros entre recipientes.  

  

Figura 5.1 e Figura 5.2 – Animais se alimentando de resíduos orgânicos em Paço do Lumiar. 

Fonte: FLORAM (2018). 

Nos condomínios residenciais horizontais e, principalmente, verticais dos municípios de São 
Luís, Paço do Lumiar e São José de Ribamar podem ser empregados os contêineres, que 
evitam os problemas descritos acima apesar de retardarem a coleta e dependerem de 
adaptações nos caminhões coletores. Não há necessidade do uso de contêineres nos 
municípios menores, tanto pela menor geração de resíduos quanto pelo uso predominante 
de caminhões basculantes, que não operam com contêineres.  

Quando há coleta seletiva municipal porta a porta em residências e nos condomínios, a 
Prefeitura Municipal pode estabelecer, por meio de legislação cores para os sacos plásticos 
e recipientes rígidos como contêineres e outros, a fim de facilitar a diferenciação dos 
resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos. Dependendo do modelo da coleta seletiva a 
prefeitura pode doar os sacos coloridos para os munícipes a fim de facilitar a segregação 
dos resíduos. 

Para municípios de pequeno e médio porte, em que não há nenhuma experiência com coleta 
seletiva oficial, indica-se o modelo de coleta seletiva simplificada, em que há a diferenciação 
dos resíduos recicláveis dos demais, ou seja, os resíduos orgânicos e indiferenciados 
(rejeitos) são acondicionados juntos (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 – Acondicionamento de resíduos no modelo de coleta seletiva simplificada. 

Fonte: FLORAM (2018). 

Já para municípios maiores e naqueles onde há sistemas de compostagem, além da 
reciclagem, indica-se o modelo avançado de coleta seletiva, que prevê o acondicionamento 
dos resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos em recipientes diferentes (Figura 5.4). 

 

 

Figura 5.4 – Acondicionamento de resíduos no modelo de coleta seletiva avançada. 

Fonte: FLORAM (2018). 

A experiência nacional tem mostrado que a adoção do padrão de cores especificados na 
Resolução CONAMA n° 275/2001 para o acondicionamento dos diferentes tipos de resíduos 
recicláveis não tem trazido resultados satisfatórios. Ademais, ainda que existam quatro 
dispositivos diferentes para acondicionar os materiais recicláveis (metais, papel/papelão, 
plásticos e vidros), esses resíduos são misturados durante a coleta e o transporte. Portanto, 
reitera-se a indicação do modelo apresentado na Figura 5.4 com, no máximo, três 
recipientes para o acondicionamento dos resíduos e rejeitos gerados nos municípios 
maiores e/ou onde já há alguma iniciativa oficial de coleta seletiva.   

5.3.2. Coleta e transporte de Resíduos Sólidos Domiciliares 

Segundo a NBR 12980 (ABNT, 1993), a coleta de resíduos sólidos é o “ato de recolher e 
transportar resíduos sólidos de qualquer natureza, utilizando veículos e equipamentos 
apropriados para tal fim”. De acordo com o IBAM (2001), entende-se como coleta o 
recolhimento dos resíduos acondicionados por quem os produz para encaminhá-los, 
mediante transporte adequado, a uma possível estação de transferência, a um eventual 
tratamento e à disposição final. 
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A coleta tem finalidade de evitar o acúmulo de resíduos próximos aos locais de origem, com 
importância associada a questões de saúde pública, e por isso tem sido o principal foco no 
gerenciamento de resíduos sólidos no país, especialmente em áreas urbanas. De fato, se 
percebe nos municípios brasileiros, inclusive na RMGSL, a priorização da coleta em 
detrimento dos sistemas de reciclagem, tratamento e disposição final adequada de resíduos 
sólidos. A crítica que se faz aqui é função de o modelo atual de gerenciamento de resíduos 
ser baseado na maximização da coleta e disposição final, com lento avanço das iniciativas 
de reaproveitamento e reciclagem dos resíduos. 

Neste item será abordada a coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD), que são 
aqueles gerados nas residências ou domicílios urbanos e rurais. 

 Período da Coleta  

O período de coleta é dividido da seguinte forma: 

 Diurno (manhã e/ou tarde) – indicada para municípios de pequeno e médio porte bem 
como em bairros e regiões predominantemente residenciais, podendo serem evitados 
horários em que haja grande circulação de veículos, a fim de evitar 
congestionamentos no trânsito. A definição pela coleta nos dois turnos diurnos, 
manhã e tarde, depende do porte e topologia do município, devendo ser realizada, 
sempre que necessário, para evitar setores não atendidos. 

 Noturno – indicada para municípios de grande porte ou de médio porte com centro 
comercial desenvolvido. Nesses casos, indica-se a coleta diurna nas áreas 
residenciais e noturna nos centros comerciais, evitando-se o uso de veículos antigos, 
propensos a gerar ruídos intensos que resulta em reclamações da população, além 
de requerer manutenções mais frequentes e maior consumo de combustíveis, 
encarecendo o sistema. Há que se atentar ao aumento do custo de mão de obra pelo 
adicional do trabalho noturno e a maior dificuldade de estabelecer fiscalização da 
prestação do serviço de coleta no período noturno. 

 Frequência da Coleta  

A frequência de coleta é o número de vezes na semana em que o serviço é prestado num 
determinado setor ou região da cidade.  

Para o atendimento à população de forma satisfatória na coleta dos resíduos domiciliares e 
da limpeza pública é fundamental que haja regularidade na prestação do serviço, com 
horários e frequências fixos, podendo ser estabelecidos num Plano de Coleta. A criação de 
rotinas de horários, com equipes fixas atendendo uma mesma região (setor, bairro ou 
localidade) agiliza o serviço e favorece o apoio pela comunidade, que já conhece os horários 
da coleta. Portanto, é importante que a coleta em cada setor seja sempre responsabilidade 
de uma mesma guarnição, ou seja, que cada equipe de coleta atenda sempre a mesma 
área, já que o conhecimento desta contribui muito para eficiência do serviço e também 
facilita a fiscalização por equipes de trabalho. 

Nas cidades turísticas e em municípios de grande porte, a irregularidade na coleta poderá 
acarretar a formação de pontos de lançamento inadequado de resíduos, o que gera 
problemas ambientais e de saúde pública além de impactar no próprio turismo da cidade, 
como ocorre nos quatro municípios da Ilha de Maranhão, Paço do Lumiar, Raposa, São 
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José de Ribamar e São Luís, conforme visto no Diagnóstico da Situação dos Resíduos 
Sólidos na RMGSL (Produto 4). 

Os principais fatores que influenciam a frequência do serviço de coleta de resíduos sólidos 
são: condições climáticas e dos acessos, inclusive em zonas rurais, quantidade de veículos 
coletores, recursos humanos à disposição do titular do serviço e volume de resíduos 
gerados. 

A coleta nos quatro municípios da Ilha de Maranhão é marcada pela irregularidade no 
período chuvoso, já que os caminhões coletores não conseguem acessar algumas ruas, 
porque ficam intransitáveis. Além disso, há prejuízos constantes com manutenções dos 
equipamentos, que frequentemente quebram devido às péssimas condições das vias na 
estação chuvosa. Já na maior parte das áreas rurais de Alcântara, Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Rosário e Santa Rita a coleta é 
inexistente no período chuvoso, em função das distâncias e condição de acesso às 
localidades. 

Geralmente, a frequência na realização da coleta de resíduos se divide em: 

 Diária – ideal para o usuário, principalmente no que diz respeito à saúde pública, já 
que esses não precisam manter os resíduos acondicionados nos domicílios por mais 
de 24 horas. Geralmente, em municípios com população atendida acima de 100.000 
habitantes a coleta é realizada nos sete dias da semana ou de segunda a sábado. 

 Três vezes por semana (alternada) – vantajosa para o sistema quando considerados 
os elevados custos do serviço de coleta. Entretanto, não atende plenamente ao 
critério de saúde pública em países tropicais, sendo considerada a frequência mínima 
admissível sob o ponto de vista sanitário, nesses países. 

 Duas vezes por semana – frequência abaixo do mínimo admissível sob o ponto de 
vista sanitário, recomendando-se aumentar a frequência para, no mínimo, três vezes 
na semana, quando identificada em um município. Ressalta-se que a coleta de 
resíduos em todos os municípios da RMGSL é realizada com frequência maior que 
duas vezes por semana, com exceção de alguns povoados como Oitiua em 
Alcântara.  

Para este PGIRS, recomenda-se a coleta diária em todos os municípios da RMGSL visando 
o avanço para a universalização dos serviços, ainda que diferentes bairros/setores sejam 
atendidos em dias alternados. Nos municípios do continente, o prestador e o órgão 
fiscalizador definirão conjuntamente se a coleta deverá ser realizada nos domingos e 
feriados. Ressalta-se que nas sedes dos municípios a coleta deve ser realizada todos os 
dias da semana.  

Tendo em vista o contexto da RMGSL, com o predomínio de populações rurais na maioria 
dos municípios do continente, a expectativa é de que durante o horizonte do PGIRS, seja 
difícil que a cobertura da coleta de resíduos alcance todos os domicílios rurais, ou seja, 
ainda que haja a ampliação progressiva dos serviços não se alcançará a universalização do 
acesso em vinte anos. O Produto 7.1 abordou a solução para domicílios rurais situados em 
localidades que não serão atendidas pelo serviço de coleta regular. Entretanto, algumas 
dessas poderão ser atendidas pela coleta eventual, realizada em frequência semanal ou 
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quinzenal, preferencialmente por caminhões basculantes, devendo ser prevista estrutura 
para o acondicionamento dos resíduos no período entre duas coletas.    

 Equipamentos e veículos empregados  

O Quadro 5.1 apresenta os principais veículos utilizados nos serviços de coleta e transporte 
de resíduos sólidos urbanos e da construção civil. 

Quadro 5.1 – Principais equipamentos utilizados na coleta de RSU e RCC. 

Tipo de 
Resíduos 

Equipamento Objetivo/Característica Capacidade 

RSU 

Caminhão compactador 

Caminhão dotado de sistema hidráulico 
para compactação dos resíduos, 
permitindo o transporte de maiores 
volumes. 

Caçambas de 5 a 21 m³ com 
taxas de compactação 
variando de 1:2 a 1:4 

Caminhão basculante 
“Toco” 

Veículo curto com dois eixos e caçamba 5 a 8 m3  

Caminhão basculante 
trucado 

Veículo longo com três eixos e caçamba 10 a 12 m3  

Roll On/Roll Off 
Veículo dotado de dois elevadores 
formado por contêineres estacionários  

10 a 40 m3 - sem 
compactação 

15 m3 - com compactação 

Carreta 
Semirreboque basculante, utilizada para 
transporte de entulho 

25 m3 

RCC 

Caminhão basculante 
trucado 

Veículo longo com três eixos e caçamba 10 a 12 m3  

Carreta 
Semirreboque basculante, utilizada para 
transporte de entulho 

25 m3 

Polinguidaste Guindaste para operação com caçambas Caçambas de 5 e 6 m3 

Pá Carregadeira 
Trator escavo carregador que enche 
caminhões e carretas em operação 

1,5 m3 (Via Pública) 
3,0 m3 (Carretas) 

  Fonte: IBAM (2001). 

 Caminhões compactadores 

Os caminhões compactadores (Figura 5.5) foram projetados para a coleta e o transporte 
exclusivo de resíduos sólidos, apresentando algumas vantagens em relação aos demais 
veículos coletores usualmente empregados na coleta.  

 

Figura 5.5 – Caminhão coletor compactador de resíduos sólidos. 

Fonte: http://www.tsd.net.br/html/servicos.html 

Destacam-se pela capacidade de armazenar e transportar maiores volumes de resíduos 
quando comparados aos caminhões basculantes, já que são dotados por sistema hidráulico 
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para compactação dos resíduos possibilitando taxas variando de 1:2 a 1:4, dependendo do 
modelo e capacidade da caçamba do equipamento, que varia de 5 a 21 m³. A massa 
específica do RSU assumida para o transporte em caminhões compactadores é da ordem 
de 750 kg/m³ ou 0,75 t/m³. 

A facilidade e rapidez nas atividades de carga e descarga dos resíduos também são 
características favoráveis deste equipamento, onde a baixa altura de carregamento evita 
maiores esforços dos coletores (funcionários da coleta) aumentando a produtividade. Além 
disso, possuem uma caixa de coleta e armazenamento de chorume, para que este líquido 
não seja derramado nas ruas. 

Todavia, estes caminhões possuem custos de aquisição e manutenção mais elevados, 
necessitando de mão de obra especializada para reparos e consertos mecânicos. Também 
apresentam maior consumo de combustível, já que a caçamba com dispositivo compactador 
é mais pesada que dos outros veículos coletores, exigindo maior potência do caminhão 
durante o transporte dos resíduos. 

Recomenda-se o emprego de caminhões compactadores em áreas que apresentem 
condições favoráveis de tráfego e com densidade populacional média ou alta. O caminhão 
compactador não é essencial para municípios que possuam baixa densidade populacional e 
predomínio rural, nos quais os caminhões basculantes podem cumprir a contento os 
serviços de coleta, desde que não sejam desviados da função.  

Destaca-se o emprego cada vez maior dos caminhões compactadores de dimensões 
reduzidas, com caçamba de 5 m³, possibilitando o acesso a áreas com arruamento estreito, 
como alguns bairros de periferia e favelas das cidades brasileiras, onde veículos maiores 
não conseguem transitar. 

Os caminhões compactadores poderão contar com ferramentas de apoio, tais como pá, 
garfo, vassourão e outros, para auxiliar no recolhimento de resíduos eventualmente 
derramados nas vias públicas. Sendo assim, devem ter suporte para pás e vassouras. 
Recomenda-se que os caminhões compactadores dos quatro municípios da Ilha de 
Maranhão possuam dispositivos para basculamento de containers.   

Sugere-se ainda que os caminhões contenham os segu in tes  acessórios de segurança e 
proteção coletivos (CIANO, 2017): 

 Abafador de ruído de motor para as operações de compactação dos resíduos ou 
procedimentos similares; 

 Adesivos traseiros refletivos; 

 Estribos apoiadores traseiros confeccionados em material antiderrapante; 

 Alto falante para divulgação e comunicação direta com os usuários; 

 Sinalizador de teto com luz giratória; 

 Sistema de comunicação por rádio transceptor ou celular, conectado através de 
rádios móveis com a fiscalização da prestação dos serviços de limpeza pública nos 
municípios.   
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 Caminhões basculantes 

Os caminhões basculantes “toco” e “trucado” (Figura 5.6 e Figura 5.7) diferenciam-se por 
números de eixos e capacidade de carga, sendo que o primeiro apresenta somente dois 
eixos e caçamba variando entre 5 a 8 m3, enquanto os caminhões trucados possuem três 
eixos e caçamba com volume de 12 m3, frequentemente empregados na coleta de resíduos 
domiciliares em municípios de pequeno porte e em alguns serviços de limpeza pública, 
como limpeza de feiras e praias, além do transporte de RCC. 

  

Figura 5.6 e Figura 5.7 – Caminhões caçamba basculante do tipo “toco” (esquerda) e caminhão trucado 
(direita). 

Fonte: http://www.sontracargo.com.br 

Esses caminhões não foram projetados para coleta e transporte de resíduos, portanto 
possuem algumas desvantagens em relação aos compactadores apesar de demandarem 
menores custos de aquisição e manutenção. Os basculantes podem ser utilizados na coleta 
de resíduos domiciliares sendo indicados para localidades onde o aglomerado urbano é 
pequeno, com grande espaçamento entre os bairros, ou seja, área rural e regiões com baixa 
densidade populacional. A massa específica do RSU assumida para o transporte em 
caminhões basculantes, sem compactação, é da ordem de 250 kg/m³ ou 0,25 t/m³. 

A principal desvantagem dos caminhões basculantes é a possibilidade do desvio de função, 
com uso para atender a múltiplas finalidades nos municípios, podendo prejudicar a coleta de 
resíduos sólidos quando ela não é a prioridade. Além disso, esses caminhões devem ser 
adequados para assegurar a estanqueidade da caçamba, evitando o derramamento de 
chorume nas vias públicas impedindindo o espalhamento de resíduos pela ação do vento, 
durante o transporte de resíduos.  

Ademais, a carga de resíduos no caminhão é feita pela parte de cima que é alta, muitas 
vezes com os coletores (funcionários) lançando os sacos com resíduos acima do nível de 
suas cabeças. Nesta operação de lançamento do saco há risco do rompimento e exposição 
dos coletores aos resíduos ou espalhamento dos mesmos nas vias. 

Como este veículo não possui uma estrutura específica para abrigar os coletores durante o 
transporte, normalmente os funcionários ficam dentro das caçambas em contato com os 
resíduos, o que não é recomendado por ficarem expostos a riscos diversos. 

http://www.sontracargo.com.br/
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 Carretas 

O transbordo de RSU e o transporte de quantidades elevadas de RCC podem ser feitos por 
carretas tracionadas por cavalos mecânicos com capacidade de 25 m3 (Figura 5.8) que 
deverão ser cobertas com lonas para evitar que o material transportado seja disperso pela 
ação do vento. 

 

Figura 5.8 – Carreta com alta capacidade de carga para transporte de grandes volumes de RCC. 

Fonte: http://blogdocaminhoneiro.com/2013/09/carretas-basculantes/ 

 Caminhões Roll On/Roll Off 

O caminhão Roll On/Roll Off (Figura 5.9) também é indicado para os sistemas que possuem 
Estações de Transbordo (ET), pois sua capacidade de transporte de caçambas (ou 
contêineres) estacionários de volume elevado, normalmente acima de 20 m³, faz com que 
este equipamento seja importante para acondicionamento e transporte de resíduos de mais 
de um município para o aterro sanitário. Assim, este equipamento não é utilizado na coleta 
de resíduos nas vias da cidade, mas sim para o transporte da estação de transbordo até o 
local de disposição final adequada. 

 

Figura 5.9 – Caminhão Roll On/Roll Off. 

Fonte: http://www.mercadohidraulico.com.br/c-9-roll-on-roll-off 

 Poli guindaste 

O poli guindaste (Figura 5.10) é um equipamento de acionamento hidráulico para elevação e 
transporte de caçambas estacionárias (tipo brooks). Normalmente possui capacidade de 

http://blogdocaminhoneiro.com/2013/09/carretas-basculantes/
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movimentação de caçambas de até 13,5 toneladas e recomenda-se que seja utilizado para 
promover o transporte em pequenas distancias entre o local da caçamba e a descarga dos 
resíduos. 

 

Figura 5.10 – Equipamento poli guindaste elevando caçamba estacionária.  

Fonte: http://www.mapelltda.com.br/2010/index.php?link=poliguindastes&menu=4 

 Pá Carregadeira 

Para o transporte de RCC são indicados caminhões trucados, carretas e sistemas com 
caçambas estacionárias e poli guindastes, a depender da quantidade transportada e da 
distância de transporte entre o local de origem e destinação dos resíduos. A pá carregadeira 
(Figura 5.11) serve como equipamento de apoio na coleta de RCC para acomodar os 
resíduos num único lugar, retirando-os das vias públicas e colocando-os nas caçambas para 
o transporte até o local de aproveitamento ou disposição final. Além disso, em Áreas de 
Transbordo e Triagem de RCC (ATT) a sua presença torna-se fundamental para o manejo 
dos resíduos.  

 

Figura 5.11 – Pá carregadeira para manejo de RCC.  

Fonte: http://www.aquariusrental.com.br/locacao.html. 

 Outros equipamentos  

Os veículos e equipamentos até aqui apresentados não podem ser encarados como 
soluções únicas e definitivas para os serviços de coleta de resíduos e limpeza pública. 
Dessa forma, devem ser considerados outros equipamentos para situações específicas nas 
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quais os dispositivos citados não atendam às especificações do serviço ou encareçam 
significativamente os custos do sistema. 

Por exemplo, nas vielas ou localidades de difícil acesso, os veículos utilizados devem ser de 
largura reduzida e serem capazes de vencer aclives, como os compactadores de pequenas 
dimensões, já citados, e os micro tratores (Figura 5.12) ou tratores com carroceria acoplada 
(Figura 5.13), que aparecem como veículos ideais para as situações em que os caminhões 
compactadores de grandes dimensões ou basculantes não conseguem adentrar localidades.  

  
Figura 5.12 e Figura 5.13 – Micro trator e trator com carroceria acoplada que podem ser utilizados na coleta em 
locais de difícil acesso. 

Fonte: http://www.comill.com.br/MICROTRATOR-GN18-ROTATIVA/prod-1549390.  

Já nas faixas de areia das praias com larguras extensas, de municípios de médio e grande 
porte e/ou com alta atividade turística, a limpeza, quando totalmente mecanizada, poderá ser 
feita por micro tratores com implementos (Figura 5.14 e Figura 5.15) enquanto a coleta e 
transporte, por caminhão basculante. 

  

Figura 5.14 e Figura 5.15 – Tratores com implementos para o serviço de limpeza de praias. 

Fonte: http://percolado.blogspot.com/2015/02/beach-tech-2000-em-maceio.html 

Observa-se que as carroças com tração animal, ainda que ajudem na coleta de resíduos, 
não devem ser consideradas como parte integrante do sistema oficial de limpeza pública, 
inclusive pela baixa capacidade volumétrica da caçamba, que possibilita o transporte de até 
1,0 m³ de resíduos. Porém, como na Ilha de Maranhão há muitos carroceiros, nenhuma ação 
foi feita no sentido de regulamentar e fiscalizar a atuação deles que poderiam contribuir com 
o sistema de limpeza pública transportando os RCC e recicláveis até os ecopontos, por 
exemplo.  

http://4.bp.blogspot.com/-uJx1gSTxuUw/VNOYE3gEBkI/AAAAAAAAGs8/PAvVGPDfSGA/s1600/29Hiago-Limpeza-Na-Praia-da-Avenida-10.jpg
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Com relação aos veículos de transporte com uso de tração animal existem Leis Municipais 
que os proíbem, embora não tenham sido observados instrumentos legais sobre eles nos 
municípios da RMGSL, na etapa do Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos (Produto 
4, Volume I).Atualmente há um Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional (PL N.º 
6.357, de 2013) para proibir o uso de tração animal em área urbana com mais de 80.000 
habitantes, visando a substituição por veículo de propulsão humana.  

Para o transporte dos resíduos segregados na coleta recomenda-se o uso de caminhões 
baú, sendo vantajosos aqueles que além da porta traseira possuam uma porta lateral para 
maximizar o aproveitamento volumétrico da carroceria, possibilitar maior ventilação e melhor 
manuseio da carga (Figura 5.16 e Figura 5.17). 

  

Figura 5.16 e Figura 5.17 – Caminhões baú para uso na coleta seletiva. 

Fonte: FRANÇA (2015); INSEA (2018). 

 Vida útil dos equipamentos  

Em primeira aproximação, a vida útil do equipamento é o tempo necessário para retorno do 
capital investido, através da separação periódica de determinada quantia proveniente do 
trabalho da máquina para que seja possível a sua substituição no momento oportuno.  

Um dos processos utilizados na determinação correta da vida útil econômica dos veículos é 
o custo mínimo horário, que se baseia na consideração de que os custos de depreciação 
(valor do equipamento) diminuem com o passar do tempo enquanto os de manutenção 
tendem a crescer progressivamente, portanto, em um determinado momento, a soma dos 
dois custos (valor do equipamento e manutenção) passará por um valor mínimo que definirá 
a vida útil econômica e a possibilidade de sua substituição. 

Entretanto, a vida útil econômica e a depreciação dos equipamentos são da ordem de 
poucos anos, normalmente em torno de cinco anos para caminhões e tratores. Para 
caminhão coletor compactador de RSU considera-se uma vida útil média de oito anos para o 
cálculo de depreciação.  

Como as administrações públicas municipais operam com contingenciamento de recursos 
financeiros e sem planejamento de substituição de frota, sob a ótica econômica, há que se 
considerar o conceito de vida útil técnica de um equipamento, que se difere da vida útil 
econômica.  
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A vida útil técnica depende das condições de operação e de manutenção do equipamento, 
podendo ser prolongada sob o aspecto mecânico através de reparações periódicas ou 
reformas completas dos equipamentos. Assim, existem caminhões em funcionamento 
durante algumas décadas, alguns poucos atingindo até 20 anos ou mais de vida útil.  

Para a análise da condição dos equipamentos, ou seja, para os prazos de durabilidade que 
devem ser considerados como indicativos para a substituição dos veículos, nesse PGIRS 
foram consideradas as seguintes vidas úteis técnicas dos equipamentos:  

 Caminhão caçamba basculante: 5 a 10 anos; 

 Caminhão coletor compactador: 5 a 8 anos. 

Assim sendo, cabe notar que a vida útil máxima considerada para os veículos de coleta e 
transporte de RSU foi de dez anos, uma vez que, a partir do quinto ano de uso as estruturas 
dos caminhões (caçambas, carrocerias e parte mecânica que promove a compactação dos 
resíduos em caminhões compactadores) que ficam em contato com o chorume são 
danificadas, em função do caráter ácido e agressivo deste líquido, prejudicando a realização 
do serviço de coleta e exigindo reparos constantes e reposição. 

5.3.3. Regramento para o transporte de resíduos não perigosos 

A seguir serão apresentados os requisitos legais e as recomendações a serem consideradas 
no transporte de resíduos não perigosos, categoria na qual estão incluídos os resíduos que 
integram o sistema de limpeza pública, ou seja, os RSU e os RCC. 

O regramento para o transporte de resíduos já existe através de normas de órgãos como a 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resoluções da Agência Nacional de 
Transporte Terrestre (ANTT) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), leis 
federais e estaduais. 

5.3.3.1. Legislação e normatização  

A NBR 13221 (ABNT, 2010) especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos, 
de modo a evitar danos ao meio ambiente e proteger a saúde pública. De acordo com a 
referida norma, os seguintes aspectos devem ser observados: 

 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o 
transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo; 

 O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como 
deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública; 

 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos 
ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens 
destinadas a estes fins; 

 O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica (federal, 
estadual ou municipal) quando existente, bem como deve ser acompanhado de 
documento de controle ambiental previsto pelo órgão competente, devendo informar o 
tipo de acondicionamento. As embalagens de resíduos devem atender ao disposto na 
NBR 7500 (ABNT, 2013). 
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a) Resíduos Sólidos Urbanos 

O transporte de RSU não necessita de autorização ambiental, ao contrário do que ocorre 
com o transporte dos resíduos abrangidos pela Resolução ANTT nº 420/2014 e por ela 
considerados como resíduos perigosos.  

As Normas 12980 (ABNT, 1993) e 13463 (ABNT, 1995) se referem a coleta de resíduos 
sólidos, entretanto são estritamente conceituais, não apresentando critérios a serem 
observados durante o transporte para reduzir impactos ambientais e riscos de acidentes. 
Assim, as principais orientações para transporte de RSU são prescritas na Norma 13.221 
(ABNT, 2010), que determina as condições do veículo para que não ocorra vazamento de 
chorume ou derramamento de resíduos nas ruas. Portanto, para veículos que não possuam 
cobertura, como caminhões basculantes, recomenda-se o uso de lonas para evitar o 
espalhamento de resíduos nas vias durante o transporte. 

A cobertura dos resíduos assegura, não apenas o não espalhamento dos resíduos nas vias 
durante o transporte, mas também a não exposição dos resíduos às intempéries. Sabe-se 
que no período chuvoso há um aumento significativo da quantidade de chorume nos 
caminhões com as caçambas expostas, prejudicando o transporte e a disposição final e 
encarecendo a operação do sistema de tratamento de lixiviados no aterro sanitário. 

b) Resíduos da Construção Civil 

As principais orientações para os RCC são previstas na norma 13221 (ABNT, 2010), que 
trata do transporte terrestre de resíduos em relação às condições do veículo, que não deve 
permitir o derramamento de resíduos nas ruas. Portanto, para equipamentos poli guindastes, 
que transportam caçambas estacionárias ou para veículos que não possuam cobertura, 
recomenda-se o uso de lonas nas caçambas para evitar o espalhamento de resíduos nas 
vias durante a coleta e o transporte e para proteger os resíduos das intempéries. 

Para o transporte de resíduos da construção civil para as Áreas de Transbordo e Triagem 
(ATT), Aterros de RCC e áreas de reciclagem o motorista deverá emitir o Controle de 
Transporte de Resíduos (CTR) conforme preconizado nas normas brasileiras NBR 15.112 
(ABNT, 2004), NBR 15.113 (ABNT, 2004) e NBR 15.114 (ABNT, 2004). 

O CTR é o documento emitido pelo transportador de resíduos que fornece informações 
sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, com o conteúdo 
mínimo apresentado no Quadro 5.2. O CTR deverá sem emitido em três vias (gerador, 
transportador e destinatário). 
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Quadro 5.2 – Conteúdo mínimo do formulário de CTR para transporte de resíduos de 
construção civil. 

Conteúdo  Descrição / Observação 

Transportador Nome e CPF e/ou razão social e inscrição municipal 

Gerador/origem Nome e CPF e/ou razão social e CNPJ 

Endereço da retirada  

Destinatário Nome e CPF e/ou razão social e CNPJ 

Endereço do destino  

Volume ou quantidade 
transportada 

Unidade de volume em metros cúbicos e de massa em toneladas 

Descrição do material 
predominante 

Solo 

Material asfáltico 

Madeira 

Concreto/argamassas/alvenaria 

Volumosos (incluindo podas) 

Outros (especificar) 

Data  

Assinatura do transportador  

Assinatura da área de 
transbordo e triagem 

 

Assinatura da área de 
destinação de resíduos. 

 

  Fonte: ABNT (2004). 

5.3.4. Equipamentos de segurança na coleta 

De acordo com a NBR 12.990 (ABNT,1993), os equipamentos de segurança para o 
profissional coletor de resíduo, são, no mínimo:     

 Luva de raspa de couro; 

 Calçado com solado antiderrapante, tipo tênis; 

 Colete refletor para coleta noturna; 

 Camisa de brim ou camiseta, nas cores amarela, laranja ou vermelha; 

 Calça comprida de brim; 

 Boné de brim, tipo jóquei; 

 Capa de chuva, tipo morcego.    

O motorista do veículo coletor deve estar calçado com solado de borracha antiderrapante, 
blusa de brim e calça comprida de brim. Em sistemas bem organizados de gestão de 
resíduos é prevista a substituição ou troca dos equipamentos de proteção individual 
anualmente ou sempre que necessário. 

Em relação aos equipamentos de segurança para o veículo coletor, a NBR 12.980 
(ABNT,1993) aponta:    
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 Jogo de cones para sinalização, bandeirolas e pisca-alerta acionado pela bateria do 
caminhão; 

 Duas lanternas traseiras suplementares; 

 Estribo traseiro de chapa xadrez, antiderrapante; 

 Dispositivo traseiro para os coletores de resíduos se segurarem; 

 Extintor de incêndio extra com capacidade de 10 kg; 

 Botão que desligue o acionamento do equipamento de carga e descarga ao lado da 
tremonha de recebimento dos resíduos, em local de fácil acesso, nos dois lados; 

 Buzina intermitente acionada quando engatada a marcha a ré do veículo coletor; 

 Lanterna pisca-alerta giratória para a coleta noturna em vias de grande circulação. 

Poderão ocorrer incidentes durante as atividades caso não haja atenção e prudência por 
parte dos profissionais responsáveis pela coleta de resíduos, principalmente no 
deslocamento dos veículos utilizados. Cursos de capacitação frequentes apresentam-se 
como ferramenta essencial para reduzir os riscos relacionados aos trabalhos a serem 
realizados. 

A Norma Regulamentadora (NR) 15 que dispõe sobre atividade e operações insalubres no 
ambiente de trabalho, em relação à coleta de resíduo urbano, demonstra que a atividade ou 
operação exercida apresenta insalubridade de grau máximo. Assim, tornam-se 
imprescindíveis a utilização de Equipamentos de Proteção Individual e o treinamento do 
pessoal envolvido. 

5.3.5. Dimensionamento da guarnição 

O Quadro 5.3 apresenta uma referência para o dimensionamento da guarnição/equipe, em 
função da densidade populacional do município, que poderá ser utilizado na implementação 
do PGIRS na RMGSL. Ressalta-se que os valores servem apenas como referência, já que 
determinadas peculiaridades locais poderão exigir variações nesses valores. 

Quadro 5.3 – Definição da equipe de coleta de RSU. 

Densidade 
Populacional 

Guarnição de Coleta     
(incluindo o motorista)1 

Produção diária por 
trabalhador 

Tipo de veículo 

Alta 3 homens até 6.000 Kg Compactador 

Média 4 homens até 4.000 Kg Compactador 

Baixa 4 ou 5 homens até 2.000 Kg Basculante  

             Fonte: IBAM (2001).  1 - Quantidade de coletores na guarnição (modificado por FLORAM). 

5.4. Serviços de Limpeza Pública 

Os serviços de limpeza pública deverão ser realizados pelo órgão da Prefeitura Municipal 
titular da limpeza pública. Porém, algumas prefeituras poderão contratar prestadores 
especializados por tipo de serviço, a fim de aumentar a qualidade e produtividade dos 
serviços, conforme necessário.  



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís.  
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.    211 

Recomenda-se adotar a seguinte rotina operacional antes do início dos serviços de limpeza 
pública, prevista no material intitulado “Metodologia para a Execução de Serviços de 
Natureza Contínua de Manejo dos Resíduos Sólidos e Limpeza Pública no Município de São 
José de Ribamar” elaborado pela empresa Ciano Soluções Ambientais, em 2017: 

A rotina operacional dos agentes de limpeza pública se inicia trinta minutos antes do horário 
estabelecido para a saída dos veículos, quando motoristas e agentes de limpeza deverão se 
apresentar devidamente uniformizados no pátio do titular da limpeza, onde serão 
recepcionados pelos seus respectivos fiscais. 

No local assinarão as fichas de presença, onde deverá ser anotado o horário de entrada em 
serviço, ou passarão o crachá no relógio de ponto. Os motoristas receberão uma plaqueta 
que contém a ficha de controle e os documentos do veículo que a equipe irá usar no dia e os 
pontos de distribuição de pessoal do local em que irão operar. 

De posse desses elementos a equipe se dirigirá ao pátio de estacionamento, onde o 
motorista verificará as condições do seu veículo, observando se o mesmo está devidamente 
abastecido de combustível e água, se os pneus estão calibrados, se os freios estão em 
perfeitas condições de funcionamento. 

Após esse trabalho de verificação, a equipe, já disposta no veículo, receberá ordem da 
portaria para sair com destino de escala. Com a chegada da equipe ao local, serão iniciados 
os trabalhos. 

5.4.1. Varrição 

Segundo a norma 12.980 (ABNT, 1993), a varrição é o ato de varrer de forma manual e/ou 
mecânica as vias, sarjetas, escadarias, túneis e logradouros públicos, em geral 
pavimentados. Fatores como arborização existente, circulação de pedestres, trânsito de 
veículos, uso comercial, dentre outros, contribuem para a geração e acúmulo de resíduos 
nos logradouros, necessitando de varrição. 

A varrição eficaz das ruas não se justifica apenas por questão estética ou sanitária, mas sim 
por razões de segurança, pois o acúmulo de resíduos nas áreas públicas das cidades pode 
gerar: 

 Prejuízo ao sistema de drenagem das águas pluviais com o entupimento das grades 
protetoras dos bueiros, as chamadas “boca de lobo”; 

 Poluição do ar pela dispersão do material particulado proveniente da poeira, 
favorecendo as doenças respiratórias; 

 Problemas no trânsito, como acidentes pela presença de objetos cortantes ou 
derrapantes nas vias;    

 Incêndios resultantes da concentração de folhas e capim secos facilmente inflamáveis 

A elaboração de um Plano de Trabalho de Varrição indicando a frequência mínima de 
varrição, repasses e a quantidade de varredores por vias ou logradouros nos municípios é 
essencial para a limpeza pública. Fotografias, pesquisas com a população e verificação de 
índices de produtividade dos garis e/ou equipamentos, além da observação de ruas e 
sarjetas varridas, poderão ajudar a dimensionar a eficácia do planejamento realizado. 
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5.4.1.1. Tipos de Varrição 

Os tipos de varrição variam com os equipamentos utilizados, porte e necessidades 
específicas das cidades, sendo dividida em manual e mecanizada (Quadro 5.4). 

A varrição manual tem a vantagem da distribuição de postos de empregos, sendo 
recomendável que a maioria das atividades ocorra por meio de operação manual, realizadas 
pelos garis, denominação da NBR 12.980 (ABNT, 1993).   

A varrição mecanizada é justificada para locais em que há grande risco para atividade 
manual, como os viadutos e túneis, ou que haja necessidade de limpeza rápida, como em 
pontos turísticos muito frequentados. Nessa operação, utiliza-se a varredeira mecânica de 
grande porte que pode varrer até 30 km de sarjeta por turno de operação, o que equivale ao 
trabalho de 15 varredores manuais, porém o seu custo operacional equivale ao de cerca de 
18 trabalhadores.  

Quadro 5.4 – Comparação entre os dois tipos de varrição, manual e mecanizada. 

Características 
Tipos de Varrição 

Manual Mecanizada 

Tipo de pavimento e situação indicada Qualquer um 
Asfalto ou similar, vias de 

trânsito rápido e túneis 

Outras possibilidades Varrição de calçadas Remoção de terra, areia e lama 

Velocidade de trabalho (produtividade) Baixa (1 a 2 km/dia/gari) Alta (5 a 10 km/h) 

Mão de obra Não qualificada Qualificada 

Observações 
Riscos de acidentes de trabalho 

Rotatividade de mão obra 
Manutenção sofisticada 

Ruídos e incômodos ao tráfego 

      Fonte: UFJF (2012). 

5.4.1.2. Varrição manual 

Os equipamentos e materiais necessários para os serviços de varrição manual são: 

 Vassouras grandes e pequenas, tipo madeira e vassourão, com cerdas de plástico ou 
piaçava (Figura 5.18); 

 Chaves e enxadas para abertura e limpeza dos ralos, respectivamente (Figura 5.18); 

 Pás para coletar os resíduos (Figura 5.18); 

 Carrinhos Lutocar; 

 Sacos plásticos (com volume médio de 100 litros) para acondicionar os resíduos. 
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Figura 5.18 – Ferramentas e utensílios manuais de varrição.  

Os carrinhos de mão do tipo Lutocar (Figura 5.19 e Figura 5.20), constituídos por duas rodas 
e corpo central possibilitando a acomodação de sacos. Normalmente possuem estruturas de 
aço e dispositivo para armazenamento de plástico, podendo possuir abertura na parte 
superior para deposição dos resíduos varridos. Possuem capacidade volumétrica 
normalmente variando de 50 a 200 litros para o acondicionamento temporário dos resíduos. 

 

Figura 5.19 e Figura 5.20 – Modelos de carrinho de mão do tipo “Lutocar”, para apoio na varrição de 
logradouros públicos. 

Fonte: http://www.solucoesindustriais.com.br/ 

É importante considerar as questões de durabilidade dos carrinhos e das vassouras, 
atentando a tipos de vassouras com cabos resistentes e cerdas duradouras. Não menos 
importante é a vestimenta dos garis contendo os seguintes itens, inclusive os Equipamentos 
de Proteção Individual (EPIs): calça, blusão ou blusa (de acordo com a radiação e a 
temperatura ambiente) com faixas reflexivas, botas, luvas e bonés. Também devem ser 
considerados aspectos de ergonomia e turno de trabalho. 

Para fins de planejamento da varrição, deve-se considerar a produtividade de cada gari no 
período de serviços, tendo como premissa a extensão de sarjeta a ser varrida, que pode ser 
estimada pela extensão das ruas multiplicadas por dois. Assim consideram-se dois garis, um 
em cada sarjeta (Quadro 5.5) 

Na varrição manual cada trecho deve ser varrido por grupos de dois trabalhadores que 
revezam entre si as funções de varrer, de coletar e de remover os resíduos. O serviço 
realizado individualmente apresenta melhor rendimento, embora a demanda por 
equipamentos e materiais também seja maior. 

http://www.solucoesindustriais.com.br/
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O rendimento médio ou velocidade usual de varrição varia de 1 a 2 km/dia para cada gari, 
dependendo dos equipamentos utilizados, quantidade de resíduos depositados nas ruas, 
idade e sexo dos garis. Na ausência de medições da produtividade dos garis na varrição, os 
valores do Quadro 5.5 poderão ser adotados como referência a serem utilizadas pelas 
prefeituras. 

Quadro 5.5 – Rendimento médio dos agentes de varrição (garis) de ruas. 

Faixa Etária (Anos) 
Quantidade de 

agentes de varrição 
(garis) 

Rendimento médio operacional    
 (metros/agente de limpeza/dia) 

20 a 29 2 1.350 

30 a 39 2 1.250 

40 a 49 2 1.200 

50 a 59 2 1.050 

60 a 69 2 950 

         Fonte: LIMA apud UFJF (2014). 

Na ausência de estudos específicos recomenda-se a aplicação de 0,4 a 0,8 varredor para 
cada 1.000 habitantes, varrendo entre 30 e 90 quilos de resíduos por quilômetro varrido 
(FUNASA, 2006).  

A fiscalização do serviço poderá ser feita por um encarregado de turma, normalmente um 
encarregado para cada grupo de 12 a 15 varredores. Além de verificar se o serviço está 
sendo realizado de forma adequada, o encarregado deve servir também como apoio para os 
varredores repondo, por exemplo, sacos plásticos quando necessário. 

Na varrição das vias públicas podem ser encontradas situações que dificultam o trabalho a 
ser exercido pelos garis, como o excesso de automóveis estacionados nas cidades de 
grande densidade populacional ou em áreas comerciais. Nestes casos recomenda-se que 
sejam feitas varrições noturnas. Para detalhes acerca dos parâmetros veja o Quadro 5.6  

Quadro 5.6 – Parâmetros de varrição em função da característica da área a ser 
varrida. 

Característica da 
Área a ser varrida 

Frequência de 
varrição 

Período Observações 

Residencial 
Duas a cinco vezes 

por semana 
Diurno 

Repasse nas vias de maior 
movimento 

Comercial Diária Diurno/noturno 
Repasse nas vias de maior 

movimento 

         Fonte: UFJF (2012). 

Vale ressaltar que o gari deverá varrer as vias determinadas por seu coordenador, não 
saindo do roteiro. Os matos da sarjeta e ao redor de postes e árvores devem ser arrancados 
e as bocas de lobos do roteiro do serviço devem ser limpas. 

É aconselhável que as distâncias entre varredores sejam satisfatórias, pois se sabe que esta 
atividade é mais produtiva quando realizada por um só gari. Todavia, devem-se ter ao 
menos dois homens varrendo, enquanto outro gari fica responsável pela coleta temporária. 
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Como a limpeza dos passeios é de responsabilidade dos proprietários e as vias possuem 
declividade transversal no sentido do centro para as extremidades, a ação dos veículos e 
chuvas costuma direcionar a sujeira neste sentido, portanto, há um acumulo de resíduos nas 
proximidades das sarjetas, locais onde devem ser concentrados maiores esforços na 
varrição. 

A utilização de água para os serviços de varrição deve ser evitada, podendo o órgão de 
controle ambiental local estabelecer medidas para seu emprego, quando couber, como, por 
exemplo, na varrição em feiras livres, que será tratada em item específico. 

Por fim, é importante observar que não se enquadram no escopo da varrição normal os 
serviços de raspagem e remoção quando executados pela primeira vez num trecho, de 
modo a permitir a boa execução posterior dos trabalhos rotineiros de varrição manual.  

5.4.1.3. Varrição mecanizada 

Na varrição mecanizada utiliza-se a varredeira mecânica de grande porte (Figura 5.21 e 
Figura 5.22) que pode varrer até 30 km de sarjeta por turno de operação. Os resíduos 
provenientes dos serviços de varrição mecanizada deverão ser transportados no 
compartimento de armazenamento e poderão ser dispostos em caçambas estacionárias 
para o posterior transporte e destinação final no aterro sanitário. 

A periodicidade da atividade de varrição dependerá das características dos logradouros, da 
mão de obra local e equipamentos disponíveis, podendo ser realizada diariamente, duas ou 
três vezes por semana, ou em intervalos maiores. O planejamento desta atividade deverá 
abordar os itinerários de coleta, as equipes envolvidas e a fiscalização do serviço.  

Entretanto, recomenda-se a realização de varrição mecanizada diária na região central de 
cidades maiores e, para os bairros, sugere-se a varrição corrida com frequência mínima de 
15 dias, no período diurno. 

  

Figura 5.21 e Figura 5.22 – Varredeira mecânica (esquerda) e caminhão para varrição mecanizada. 

Fonte: http://www.ausa.com/pt-br/slum-inaugura-varredeira-mecanizada-na-orla-de-maceio; SEISP-PALMAS/TO (2014). 

5.4.2. Raspagem de Vias 

O serviço de raspagem de vias e logradouros públicos se caracteriza pela operação de 
retirada de terra, areia e resíduos acumulados em excesso nas sarjetas e vias devido a 
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enxurradas e ação do vento, os quais não são removíveis por vassouras ou vassourões, 
sendo necessária a utilização de ferramentas manuais, como a enxada (CIANO, 2017). 

A raspagem será executada de forma manual, normalmente, com o emprego de enxadas, 
pás, carrinhos de mão, entre outras ferramentas. Como forma de garantir maior 
produtividade, as enxadas serão preparadas antes de ir ao campo, devendo se apresentar 
encabadas, amoladas e em número maior do que o número de funcionários da equipe, 
servindo o excesso como reserva para eventual substituição. 

Após a raspagem, os resíduos serão confinados em montes formados com o uso de pás e 
carrinhos de mão, e posteriormente serão removidos para o local de destinação final, sendo 
proibido o abandono no local. 

A periodicidade dos serviços de raspagem normalmente é definida em conjunto com a 
Fiscalização e normalmente varia em torno de 90 dias, dependendo da época do ano e do 
movimento e uso do local a para sofrer intervenção. A data de execução e a localização dos 
serviços devem ainda sofrer anotações em mapas apropriados com a finalidade de manter 
permanente controle sobre as áreas e periodicidade. O trabalho das equipes de raspagem 
será no período diurno, de segunda a sábado (CIANO, 2017). 

5.4.3. Capina   

A capina consiste na remoção de matos e ervas daninhas que crescem nas vias, sarjetas e 
meios fios, praças e canteiros das cidades com o intuito de restabelecer as condições de 
drenagem, facilitar o trânsito de pedestres e veículos e evitar o mau aspecto das vias 
públicas, sendo dividida em dois tipos: capina manual e química.   

5.4.3.1. Capina Manual 

A capina de áreas urbanas é um serviço de limpeza pública realizado devido ao 
desenvolvimento de mato, capins e ervas daninhas, especialmente em períodos chuvosos.  
Normalmente, o serviço é desenvolvido em sarjetas e terrenos baldios mas também pode 
ser realizado em margens de rios e canais. 

Recomenda-se a elaboração de um Plano de Capina definindo as equipes de trabalho, os 
locais e frequência da realização das atividades, prevendo inclusive equipe de fiscalização e 
apoio para que as áreas previstas e as metas definidas para capina sejam cumpridas. 

Nos locais onde o solo (terra) apresente um grau de compactação elevado, faz-se 
necessário a utilização de enxada ou chibanca para a capina (Figura 5.23). Assim como 
descrito no item sobre a raspagem de vias, essas ferramentas deverão ser preparadas antes 
do serviço.  
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Figura 5.23 – Enxada e chibanca para a capina manual. 

 Fonte: http://www.lojadomecanico.com.br/; http://www.cec.com.br/ferramentas/manual/pa-enxada-e-foice 

As pás mecânicas são recomendadas para os casos em que a quantidade de terra seja 
muito grande. No entanto, para sua utilização deverá ser observado se a via em questão 
possui condições de acesso e manobra.  

Equipamentos como rastelos (gadanhos) devem ser utilizados para retirada de pequenos 
fragmentos de capim e as vassouras empregadas para limpeza final, após a retirada da 
vegetação rasteira. Portanto, após a capinação, o material será rastelado e reunido em 
montes, usando-se forcados, rastelos e carrinhos, e posteriormente deve removido para o 
local de destinação final, sendo proibida sua queima ou abandono no local. 

5.4.3.2. Capina Química 

De acordo com a Nota Técnica nº 04/2016 da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) que aborda os “Esclarecimentos sobre capina química em ambiente urbano de 
intersecção com outros ambientes”, é proibida a capina química em ambientes urbanos de 
livre circulação (praças, jardins, logradouros etc.), em que não há meios de assegurar o 
adequado isolamento, ou seja, onde não é possível aplicar medidas que garantam 
condições ideais de segurança da população que reside ou circula.  

Portanto, este PGIRS não considera a capina química como um serviço típico da limpeza 
pública, devendo ser proibida nos municípios da RMGSL. 

5.4.4. Roçagem 

A roçagem deve ser realizada em canteiros centrais, praças e ambientes urbanos onde a 
grama ou o mato estão grandes. Para a realização do serviço deve ser usada a roçadeira e, 
quando executada próximo a locais frequentados por pessoas ou vias recomenda-se o uso 
de anteparo para evitar incidentes e acidentes, conforme figura abaixo. 
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Figura 5.24 e Figura 5.25 – Serviços de capina em Raposa e São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018). 

5.4.5. Poda 

A poda de árvores é dividida em três tipos: de educação, limpeza e segurança, sendo que a 
definição do tipo de poda depende das características de arborização do local de trabalho.  

5.4.5.1. Poda de educação 

A poda de educação deve ser efetuada na fase jovem das árvores com a remoção dos 
galhos baixos que dificultam o trânsito dos veículos e pedestres deverão. Este tipo de poda 
deve ser feito de forma a evitar “cicatrizes” expressivas nas árvores.  

5.4.5.2. Poda de limpeza e segurança 

As podas de limpeza e segurança servem para eliminar os galhos secos ou velhos, que não 
possuem mais função na copa da árvore. Porém, a de limpeza é feita em galhos mais baixos 
e a de segurança, nos galhos mais difíceis de serem cortados. 

Morais (2005), elenca algumas orientações sobre as podas de limpeza e segurança: 

 Observar as condições biológicas das árvores, considerando se já há botões florais 
ou flores. Caso existam, recomenda-se evitar a poda, desde que não haja riscos de 
incidentes e/ou acidentes; 

 Conferir as condições físicas das árvores, observando o estado do tronco (oco, 
rachaduras, podridão), galhos secos ou mortos; 

 Analisar a fiação elétrica suspensa. Caso esteja encostada nos galhos, “desligar” a 
rede elétrica, testá-la e aterrá-la e, após isso, realizar a poda com os cuidados 
necessários; 

 Executar a poda com segurança, começando a operação, sempre que possível, de 
fora para dentro da árvore; 

 Devem-se cortar os galhos pesados em pedaços, com o uso de cordas para apoio ao 
serviço. Os galhos mais leves podem ser removidos inteiros; 
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 Definir a melhor época do ano para fazer a poda; recomenda-se que seja realizada 
logo após a floração, porém quando efetuada no final do inverno e no início da 
primavera promovem uma melhor cicatrização dos ramos; 

 Não reduzir a copa da árvore demasiadamente. Se uma poda severa for necessária, 
processá-la em etapas, com maior frequência. 

5.4.5.3. Equipamentos utilizados na poda 

Os equipamentos básicos recomendados para os serviços de poda são: tesoura de poda, 
serrotes, motosserra, podador com cabo telescópico e escada prolongável, apresentados a 
seguir.                 

a) Tesouras de poda 

As tesouras (Figura 5.26) de poda são diferenciadas pelo tamanho. As menores devem ser 
utilizadas com apenas uma mão servindo para cortar ramos finos dos arbustos. Já as 
tesouras maiores são indicadas para o corte de ramos maiores, necessitando das duas 
mãos para o trabalho.  

 

Figura 5.26 – Modelos de tesouras de podas. 

Fonte: http://jardimdaterra.blogspot.com.br 

b) Serrotes 

Os serrotes retos e curvos (Figura 5.27) possuem lâminas duras fabricadas em aço e dentes 
tridimensionais que garantem um corte limpo e preciso na poda de árvores e arbustos. 

 

 

Figura 5.27 – Serrote reto e curvo. 

Fonte: http://www.twenga.com.br/serrote-de-poda.html. 

 

http://jardimdaterra.blogspot.com.br/
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c) Motosserra 

A motosserra (Figura 5.28) é utilizada na poda de árvores grandes e em situações em 
que troncos pesados tendem a tombar, com risco de incidentes e/ou acidentes. Os 
seguintes cuidados devem ser observados na operação deste equipamento: 

 Não fumar quando estiver operando ou abastecendo o equipamento; 

 Não operar o equipamento quando estiver sozinho; 

 Não dar a partida na motosserra apoiada sobre a perna ou joelho; 

 Antes da partida, assegurar que a motosserra não esteja encostando em nenhum 
objeto; 

 Manter o corpo e a vestimenta afastado da motosserra durante a partida e operação.  

 

Figura 5.28 – Modelo de motosserra. 

Fonte: http://www.agromonte.com.br/produto/13125/stihl-motosserra-ms-250-40cm-1123-200-0007.html 

d) Podador com cabo telescópico 

O podador com cabo telescópico (Figura 5.29) possibilita o operador manusear o 
equipamento em locais de difícil acesso, podendo cortar galhos, em altura próxima a cinco 
metros, dispensando o uso de escadas. Na aquisição deste equipamento devem ser 
observados todos os cuidados de segurança do trabalhador e, os operadores deverão ser 
capacitados para o uso do podador. 

 

Figura 5.29 – Modelo de Podador com cabo telescópico. 

Fonte: http://www.twenga.com.br/podador.html 

 

 

http://www.twenga.com.br/podador.html
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e) Escada prolongável 

Para a realização da poda em alturas elevadas, quando o uso do podador telescópico for 
inviável, será necessária a utilização de escada prolongável (Figura 5.30). Nesses casos, o 
operador deverá utilizar um trava-quedas que é um EPI de uso obrigatório para trabalhos em 
altura (Figura 5.31), devendo ser capacitado para tal trabalho. 

 

Figura 5.30 e Figura 5.31 – Escada prolongável (esquerda) e Trava quedas (direita). 

Fonte: (http://www.fazfacil.com.br/reforma-construcao/escadas-portateis/2/; e http://www.climbclean.com.br/ 

5.4.6. Limpeza de Praias 

A limpeza de praias consiste em um conjunto de serviços como a varrição, catação, 
rastelagem, concentração, coleta e transporte de todo e qualquer material, como restos de 
vegetais trazidos pelas marés, cocos, papéis, latas, bem como resíduos deixados 
indevidamente na areia, passíveis ou não de serem acondicionados em sacos plásticos 
utilizados neste serviço (CIANO, 2017). 

Para manter as praias limpas devem-se distribuir recipientes, incluindo contêineres, na areia 
e nas calçadas para o descarte adequado e acondicionamento dos resíduos gerados pelos 
usuários.  

Ressalta-se que sistemas com boa distribuição de coletores (próximos às calçadas, nos 
pontos de comércio das orlas e na faixa de areia) evitam maiores deslocamentos dos 
usuários para o descarte dos resíduos. Por outro lado, em sistemas com baixa distribuição 
de coletores, há uma tendência de que os usuários descartem inadequadamente os 
resíduos na faixa de areia.  

Além disso, vale destacar a importância da realização de campanhas de Educação 
Ambiental periódicas com a população, visando o descarte correto dos resíduos nesses 
recipientes, o que reflete diretamente na otimização do trabalho dos garis, ou seja, facilita os 
serviços de varrição nas praias além de preservar os aspectos paisagísticos do local.  

A limpeza das praias deverá ocorrer de forma contínua e permanente, com frequência 
ajustada pelo titular da limpeza pública. Em São Luís e em São José de Ribamar, 
recomenda-se que a limpeza das praias seja realizada de segunda a sábado, em função da 
extensão da faixa litorânea dos municípios e do predomínio do fluxo turístico. Os serviços 
serão executados de forma manual e mecanizada, se complementando, com início a partir 
das 6 horas da manhã. Nos municípios de Paço do Lumiar e Raposa a limpeza das praias 
poderá ocorrer diariamente nos períodos turísticos e em dias alternados na baixa 
temporada.  

http://www.climbclean.com.br/
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5.4.6.1. Limpeza manual 

Na limpeza das áreas calçadas e na faixa de areia das praias, os agentes de limpeza (garis) 
utilizarão os seguintes EPI’s: boné, luvas, botas, calça e blusão ou blusa (de acordo com a 
radiação e a temperatura ambiente) com faixas reflexivas, tal como os garis responsáveis 
pela varrição de logradouros públicos. 

Na limpeza do calçadão os garis utilizarão vassouras, carrinhos do tipo Lutocar e sacos 
plásticos, realizando a varrição conforme a descrição do item 5.4.1.  

Na limpeza manual da faixa de areia, os garis utilizarão o rastelo como principal ferramenta 
(Figura 5.32) para a remoção dos detritos maiores, com o menor arraste de areia, formando 
pequenos pontos de concentração de resíduos rastelados, que poderão serão depositados 
em sacos plásticos, contêineres ou cestos de tela ou ainda serem transportados para pontos 
maiores.  

Caso o titular da limpeza opte pelo uso de sacos plásticos, deverão ser considerados os 
especiais, com resistência suficiente para evitar o derramamento dos resíduos no passeio 
enquanto não forem recolhidos pelo veículo coletor, tais como os previstos nas Normas da 
ABNT 13056, 9091, 9090 e outras. 

 

Figura 5.32 – Modelo de rastelo indicado para varrição em praias. 

Fonte: http://www.ramadaferramentas.com.br/site/Produto/Ancinho-Curvo-Robusto/1162. 

Após a rastelagem, os garis promoverão a remoção e o transporte dos resíduos com o uso 
de pás e carrinho de mão, de modo a formar pontos principais de concentração de resíduos, 
ou seja, com maior quantidade de resíduos, visando reduzir os trabalhos de coleta 
subsequentes, mecanizados.  

Como forma de limpeza complementar, pode ser feita, a limpeza manual superficial, no final 
de cada dia de sol, com rastelos (em geral com 20 a 25 dentes, espaçados em 1 cm para 
ajuntar os detritos), forcados de 10 dentes e cestos de tela, sacos plásticos ou contêineres 
para levar os resíduos até um veículo compactador ou basculante, que acompanha a turma 
de limpeza (CIANO, 2017). 

5.4.6.2. Limpeza mecanizada 

Em praias com larguras extensas, de cidades de grande porte ou alta atividade turística, a 
limpeza de praia é integralmente mecanizada, pelo uso de micro trator com tração nas 
quatro rodas e implementos (Figura 5.33), que aparecem como boa opção para uma 
rastelagem mecanizada e o transporte dos resíduos coletados até o veículo coletor principal.    
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Além disso, já existem equipamentos rebocados por tratores como o apresentado na Figura 
5.34, utilizado para a limpeza das praias de Maceió na estação seca. Este equipamento 
revolve a areia, fazendo-a passar por uma peneira vibratória cuja abertura da malha pode 
variar, a fim de recolher os detritos menores e promover uma ação bactericida pela 
exposição das camadas inferiores de areia à luz do sol.  A areia é revolvida até a 
profundidade máxima de 20 cm, sendo peneirada, arejada e devolvida à praia. 

  

Figura 5.33 e Figura 5.34 – Trator agrícola realizando serviço de coleta em praia (esquerda) e equipamento 
usado em Maceió para a limpeza da faixa de areia (direita). 

Fonte: http://percolado.blogspot.com/2015/02/beach-tech-2000-em-maceio.html 

No caso de rastelagem manual, a remoção e o transporte dos resíduos para os principais 
pontos de concentração poderá ser feita de forma mecanizada, com o uso de um micro 
trator com carroceria acoplada, em substituição ao uso de pás e carrinhos de mão. 

A etapa final da limpeza de praias é mecanizada, com o uso de pá carregadeira que iça os 
resíduos concentrados, depositando-os na caçamba de caminhões basculantes, que vêm 
promovendo a coleta ao longo da extensão das praias. Após a limpeza e coleta em toda a 
extensão da praia, os caminhões basculantes transportam os resíduos para as estações de 
transbordo, quando existentes, ou para o local de disposição final. 

Como forma de limpeza complementar, podem ser empregados micro tratores, com tração 
nas quatro rodas, tracionando carretas, para acompanhar a equipe responsável pela limpeza 
na praia e transportar os resíduos até o caminhão que trafega na pista junto à areia. Esse 
tipo de limpeza recolhe os detritos maiores, mas deixa palitos, canudinhos, pontas de cigarro 
e restos de comida (CIANO, 2017). 

5.4.7. Limpeza de Feiras e Mercados Públicos 

O serviço de limpeza de feiras consiste na varrição manual, coleta e transporte dos resíduos 
gerados nos locais onde são realizadas as feiras-livres, bem como na sua posterior lavagem, 
com caminhão pipa e desinfecção, se necessário.  

Inicialmente, deverá ser feita a varrição nas áreas do piso ou pátio onde há acúmulo de 
resíduos. Esse serviço deverá ser realizado por equipe de garis devidamente equipados, 
conforme as Figuras 3.33 e 3.34, que mostram a varrição na feira do Vinhais, em São Luís. 

http://4.bp.blogspot.com/-uJx1gSTxuUw/VNOYE3gEBkI/AAAAAAAAGs8/PAvVGPDfSGA/s1600/29Hiago-Limpeza-Na-Praia-da-Avenida-10.jpg
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Figura 5.35 e Figura 5.36 – Limpeza da Feira do Vinhais em São Luís. 

Fonte: FLORAM (2018). 

Durante o período de funcionamento da feira é necessário que a varrição já esteja 
ocorrendo. Estima-se que para cada 300 barracas haja dois varredores em atividade 
acompanhados de carrinhos Lutocar, pás e vassouras. O material recolhido deve ser 
acondicionado em distância segura do local do evento. Nos locais onde há comercialização 
de carnes e frutos do mar, deve-se implantar contêineres plásticos com rodas e tampas.  

Ao término das atividades da feira, além da tarefa de varrição, uma equipe maior de 
varredores acompanhados de rodos de madeira, vassouras e sacolas plásticas, deve fazer a 
coleta dos resíduos colocados nos contêineres e acondicionados em outros locais.  

Após a varrição, as extensões podem ser lavadas desde que o piso seja pavimentado e 
caso haja necessidade, por exemplo, quando ocorre derramamento e acúmulo de chorume 
no piso da feira, a lavagem evita o mau odor. Nos setores que comercializam peixes e frutos 
do mar, a aplicação de desodorizante também é recomendada. Quando não há esse tipo de 
situação, a varrição pode ser seguida apenas pelos serviços de coleta e transporte dos 
resíduos, os quais são suficientes para a limpeza da feira. 

Na lavagem e desinfecção de feiras são empregados caminhões pipa dotados de sistema 
com bombeamento e mangueiras de alta pressão, direcionando o escoamento da água para 
o sistema de drenagem pluvial. Poderão ser utilizados produtos especiais para desinfecção 
e retirada dos odores. 

É importante ressaltar que a realização de lavagem e desinfecção deverá ocorrer apenas 
quando necessário, de forma a evitar o consumo de água e de produtos químicos, o que 
reduz os custos da limpeza pública. 

A coleta de resíduos de feiras livres será realizada pelo titular da limpeza com o uso dos 
mesmos veículos da coleta domiciliar, observando duas condições: 

 Quando o dia de ocorrência da feira livre coincidir com os dias programados para a 
coleta no mesmo setor em que o evento ocorra, será normalmente empregado o 
próprio veículo coletor em trabalho no setor; 

 Quando a ocorrência da feira livre não coincidir com os dias programados para a 
coleta no setor em que o evento ocorra, serão utilizadas guarnições específicas para 
o recolhimento dos resíduos. 
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Recomenda-se que aos domingos sejam destacadas guarnições, em regime de plantão, 
suficientes para atender a todos os eventos realizados nos municípios. 

Vale ressaltar ainda que as feiras e mercados públicos dos treze municípios da RMGSL não 
possuem planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Recomenda-se a elaboração desses 
planos prevendo a segregação e a destinação adequada dos resíduos recicláveis e 
orgânicos, bem como a adequação do gerenciamento interno de resíduos para reduzir os 
impactos e facilitar a limpeza da feira. 

Os resíduos orgânicos oriundos destas atividades deverão ser encaminhados para a 
Unidade de Compostagem, quando existente, ou dispostos adequadamente em aterros 
sanitários. Destaca-se que a disponibilização de uma equipe por parte da Prefeitura 
Municipal para limpeza das freiras livres e praças não exime os feirantes de realizarem a 
limpeza do local de suas barracas. 

5.4.8. Coleta e transporte de resíduos volumosos 

Os Resíduos Volumosos (RV) são constituídos basicamente por materiais de grande volume 
não removidos pela coleta regular de resíduos domiciliares, como móveis e equipamentos 
domésticos inutilizados e grandes embalagens. Exatamente por não serem coletados, há 
uma tendência de disposição desses resíduos em terrenos baldios, encostas, margens e 
leito de rios e praias gerando problemas de ordem estética e sanitária nas cidades. 

No Produto 7.1 foram previstos Pontos de Entrega Voluntária (PEV ou ecopontos) nos 13 
municípios da RMGSL, para o recebimento de resíduos volumosos, além dos recicláveis 
volumosos e os RCC. De acordo com a Norma NBR 15.112/2014, o PEV é uma área de 
transbordo e triagem de pequeno porte, destinada à entrega voluntária de pequenas 
quantidades de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, integrante do sistema 
público de limpeza urbana.  

A experiência de implantação dos Ecopontos realizada em 2016, em São Luís, deve ser 
ampliada na cidade e multiplicada para os demais municípios. Ressalta-se que os 
Ecopontos foram criados para atender os geradores e transportadores de pequena 
quantidade de resíduos da construção civil e volumosos, até 2 m³, transportados por 
veículos como pick-up, carrinhos de mão ou carroças, bem como os geradores de resíduos 
recicláveis domiciliares. 

Mesmo com a implantação dos Ecopontos, eventualmente poderá ocorrer a disposição de 
resíduos volumosos em locais inadequados. Esse tipo de situação é imprevisível uma vez 
que é possível conhecer o local de geração dos e disposição dos resíduos volumosos, 
sendo verificada pela equipe de limpeza, de fiscalização ou mediante denúncia. 

Quando a disposição inadequada ocorrer será necessária a coleta complementar destes 
resíduos com o uso de caminhões basculantes, podendo ou não, serem apoiados pelo 
emprego de tratores do tipo pá carregadeira. 

5.4.9. Remoção mecanizada de resíduos 

Conforme abordado no Diagnóstico da Situação dos Resíduos Sólidos da RMGSL (Produto 
4, Volume I) os quatro municípios da Ilha de Maranhão contam com grande quantidade de 
pontos de lançamento inadequado de RSU e RCC. Ainda que o PGIRS contemple a 
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ampliação da coleta, a educação ambiental, a implantação de ecopontos e a melhoria da 
fiscalização, o lançamento inadequado de RSU tende a continuar ocorrendo até a 
consolidação de uma gestão eficiente. Assim sendo, faz-se necessário o serviço de remoção 
mecanizada de resíduos.  

Uma vez observado o início do lançamento inadequado de resíduos, a equipe de 
fiscalização deverá visitar o local para verificar a irregularidade e quem está promovendo o 
lançamento e tomar as devidas providências, que são promover a fiscalização e a remoção 
dos resíduos no início do processo de formação desses pontos, coibindo e evitando a 
ampliação da disposição, ou seja, minimizando o impacto sanitário e estético e evitando 
críticas ao titular da limpeza pública. 

Após isso, deverá ser enviada uma equipe para promover a remoção dos resíduos, com o 
uso de pá carregadeira e caminhão basculante. Quando os resíduos depositados forem 
somente RSU e o volume for pequeno, a pá carregadeira não é necessária, podendo ser 
feita remoção manual por agentes de limpeza. Contudo, em locais com grandes volumes de 
resíduos depositados e presença de RCC, deverá ser usada pá carregadeira, em função do 
elevado peso dos resíduos da construção e dos riscos de acidentes de trabalho. 

5.4.10. Recolhimento de animais mortos 

O recolhimento de animais mortos em vias e logradouros públicos é de responsabilidade do 
poder público. Como esse serviço é considerado uma coleta especial de resíduos, nem 
sempre é realizado pelo titular da limpeza pública, podendo ser feito pelo Departamento de 
Zoonoses.  

Conceitualmente, as zoonoses são enfermidades naturalmente transmissíveis entre os 
animais e o homem, representando uma importante ameaça à saúde e ao bem estar da 
população. Apesar do progresso, das medidas de controle e da cobertura com serviços de 
saúde, essas doenças continuam registrando altas taxas de ocorrência nas zonas urbanas e 
rurais. Portanto, os problemas decorrentes da demora na remoção dos animais mortos em 
vias públicas vão além dos riscos de acidentes de trânsito, mas também à saúde humana e 
animal, devido a fácil disseminação de zoonoses como a raiva, brucelose, leishmaniose e 
bactérias desconhecidas que são facilmente espalhadas por esses animais mortos, mesmo 
se não portarem a doença. Os animais de interesse para a Zoonoses são: 

 Que morderam ou arranharam uma pessoa 10 dias que antecederam a morte; 

 Que tiveram contato com morcegos nos últimos dias antes de morrer; 

 Que foram mordidos/arranhados por animais desconhecidos nos seis meses que 
antecederam o óbito; 

 Que convivem ou tiveram contato com sagui/macacos ou todos os gatos; 

 Atropelados; 

 Com sinais clínicos neurológicos (convulsão, tremores, andar cambaleante, salivação, 
mandíbula paralisada, animais com suspeita de cinomose, dentre outros); ou 

 Que morreram subitamente, sem causa da morte definida ou com suspeita de 
envenenamento. 
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Portanto, o serviço de recolhimento dos animais deve ser realizado, se possível, 
imediatamente após o recebimento da notificação pelo responsável, com prazo máximo de 
24 horas. 

O responsável (órgão ou prestador) deve disponibilizar um número de telefone para a 
população acionar o recolhimento de animais mortos em vias e logradouros públicos, 
recomendando-se a prestação do serviço ininterrupta, 24 horas, com equipe de plantão 
noturno para o recebimento das ligações e atendimentos. O responsável deve definir ainda 
se fará o recolhimento de animais mortos em residências. 

A remoção de animais de pequeno porte pode ocorrer em veículo do tipo pick-up com 
carroceria aberta ou fechada (furgão), preferencialmente. Os funcionários deverão portar os 
EPIs adequados, destacando-se a importância do uso de luvas e máscaras, conforme a 
figura abaixo que mostra a remoção de um cachorro morto em Goiânia. 

 

Figura 5.37 – Remoção de cachorro morto em Goiânia. 

Fonte: https://www.folhaz.com.br/noticias/cachorro-morreu-em-goiania/attachment/animais-mortos-em-goiania-comurg-coleta/ 

A remoção de animais de grande porte deve ser feita com o uso de equipamentos grandes 
como caminhão basculante, caminhões fechados, tratores podendo inclusive contar com o 
auxílio do Corpo de Bombeiros ou o responsável pela coleta de resíduos para içar o animal e 
descarregar na caçamba do caminhão. 

 

Figura 5.38 – Recolhimento de cavalo morto em Ipatinga (MG). 

Fonte: http://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/cavalo-morto-lancado-junto-a-avenida-maanaim-e-retirado/63475 

http://www.ipatinga.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/cavalo-morto-lancado-junto-a-avenida-maanaim-e-retirado/63475
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Figura 5.39 e Figura 5.40 – Caminhão e EPIs para a remoção de resíduos em Pinhalzinho (SC). 

Fonte:https://www.princesa.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/9355/codNoticia/506063; 
http://www.imprensadopovo.com.br/cidades/pinhalzinho/animais-mortos-passam-a-ser-recolhidos-1.1991384 

Os animais recolhidos deverão ser cremados, preferencialmente, ou destinados 
adequadamente conforme legislação vigente. 

5.5. Indicadores e Índices de desempenho 

Os indicadores de desempenho da limpeza pública e do gerenciamento de resíduos sólidos 
são ferramentas que possibilitam o monitoramento e a avaliação da cobertura, da qualidade 
e da eficiência dos serviços prestados, devendo ser empregados a partir da implementação 
do PGIRS, para o monitoramento permanente da evolução da gestão integrada dos resíduos 
nos municípios da RMGSL. 

Os índices são construídos a partir do agrupamento de dois ou mais indicadores em virtude 
do grande número de dados e informações disponíveis referidos a uma mesma dimensão, 
ou a diferentes dimensões, visando facilitar ou simplificar a comunicação e a análise dos 
dados sobre a gestão (JANNUZZI, 2004).  

Ressalta-se que a utilização de indicadores e índices só é possível se houver um sistema de 
informações com mecanismos para coleta e armazenamento dos dados gerados pelos 
prestadores de serviços e pelos agentes da fiscalização da limpeza pública. Vale lembrar 
ainda a importância da divulgação dos indicadores básicos da qualidade dos serviços aos 
usuários, visando o controle social e a transparência na gestão de resíduos.  

O emprego dos indicadores e índices durante os vinte anos de horizonte do PGIRS deve 
subsidiar a tomada de decisões, prevendo soluções imediatas ou recomendando melhorias, 
caso se verifique desvio expressivo da qualidade e abrangência dos serviços em relação ao 
previsto no Plano. Em síntese, o uso de indicadores como instrumentos de avaliação e 
monitoramento do PGIRS objetiva: 

 Garantir monitoramento e acompanhamento pleno da implementação do Plano; 

 Permitir que a todos os órgãos envolvidos na gestão e a população acompanhem o 
cumprimento dos objetivos, metas e ações estabelecidas neste PGIRS; 

 Auxiliar na tomada de decisões considerando aspectos econômicos, financeiros, de 
qualidade e de infraestrutura do sistema de limpeza pública e gerenciamento dos 

https://www.princesa.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/9355/codNoticia/506063
http://www.imprensadopovo.com.br/cidades/pinhalzinho/animais-mortos-passam-a-ser-recolhidos-1.1991384
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resíduos sólidos; 

 Permitir a identificação dos aspectos positivos e negativos do sistema de limpeza 
pública, buscando a solução dos problemas existentes, previsão de melhorias e 
potencialização dos pontos positivos; 

 Fornecer dados que subsidiem a proposição e realização das ações de educação 
ambiental e sensibilização das comunidades; 

 Benchmarking, que é o método sistemático de procurar os melhores processos, as 
ideias inovadoras e os procedimentos de operação mais eficazes que conduzam a um 
desempenho superior, aplicando-os, neste caso, na gestão municipal de resíduos 
sólidos; 

 Subsidiar o planejamento nas revisões do PGIRS, a cada quatro anos. 

Segundo o Termo de Referência para elaboração deste PGIRS, deverão ser previstos 
indicadores de desempenho operacional e ambiental. Além desses, serão incluídos os 
financeiros e econômicos, fundamentais num sistema de limpeza pública, já que o avanço 
na gestão depende do aporte de recursos e da receita pela prestação de serviços, sendo 
que a relação entre essas duas variáveis deve ser monitorada. 

Os aspectos financeiros e econômicos da limpeza pública são importantes devido à 
representação expressiva no orçamento dos municípios, em média, 5%, segundo o Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Tesouro Nacional. Este percentual 
só não é maior porque a gestão de resíduos é ruim na maioria dos municípios brasileiros, 
sendo comum observar a coleta em dias alternados, baixos índices de cobertura nas áreas 
rurais, ausência de sistemas de triagem, tratamento e disposição final adequada de resíduos 
que, se existentes, implicariam em aumento expressivo dos custos do sistema.  

Já os indicadores operacionais possibilitam a verificação qualitativa e quantitativa dos 
serviços de limpeza pública. A gestão de resíduos é realizada de forma empírica nos 
municípios brasileiros, ou seja, não há o monitoramento e a avaliação da qualidade dos 
serviços, o que dificulta o planejamento de curto, médio e longo prazo da gestão integrada 
de resíduos sólidos. Por isso, os indicadores operacionais deverão ser usados desde o início 
da implementação do PGIRS, possibilitando uma análise crítica acerca da eficiência dos 
serviços prestados nos primeiros quatro anos, que subsidiará um planejamento mais 
eficiente na primeira revisão do Plano. 

Neste contexto, é importante notar que uma das funções dos indicadores é auxiliar nas 
revisões do Plano, a cada quatro anos, para um melhor dimensionamento das estruturas e 
da mão de obra utilizada na limpeza pública, como por exemplo número de funcionários 
empregados na varrição, poda e capina, ampliação do sistema de coleta seletiva 
gradualmente, etc. 

Os indicadores ambientais deverão observar os aspectos locacionais, construtivos e 
operacionais das Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) e dos serviços de 
limpeza pública, uma vez que o desempenho ambiental de um sistema depende do alcance 
dos serviços e das tecnologias empregadas para segregação, tratamento e disposição final 
dos resíduos.  
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Assim, municípios com maior cobertura de coleta e que contam com Unidades de Triagem, 
Unidades de Compostagem e Aterros Sanitários bem operados causam menos impactos 
negativos ao meio ambiente que aqueles com coleta de resíduos restrita às áreas urbanas e 
disposição no lixão. Por outro lado, a ampliação da coleta e a implantação de UGR nos 
municípios que ainda não contam com esses serviços devem ser feitas adotando 
metodologias e práticas que minimizem os impactos ambientais, tais como a manutenção 
frequente da frota, a fim de controlar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs) e a 
minimização dos impactos associados aos aspectos locacionais, construtivos e operacionais 
das UGR. 

O uso dos indicadores ambientais deverá ser considerado nas fases de licenciamento 
ambiental, implantação e operação das UGR bem como no sistema de limpeza pública dos 
municípios da RMGSL. A importância do uso desses indicadores na etapa de licenciamento 
ambiental é justamente para avaliar as condições ambientais previamente à construção das 
UGR e possibilitar quantificar os impactos da implantação e durante a operação das 
unidades, minimizando-os sempre que possível.  

É importante esclarecer que, ainda que o objetivo do monitoramento do PGIRS seja verificar 
se a implementação está condizente com os objetivos e metas estabelecidos no 
planejamento, os indicadores operacionais não necessariamente são vinculados às metas 
definidas mais adiante (Produto 14 da Etapa 4). Para cada meta definida existe uma 
previsão de evolução de atendimento ao longo do horizonte do Plano, sendo que, para 
verificação destas basta comparar o percentual previsto com o percentual efetivamente 
realizado em um dado período, nem sempre necessitando do uso de indicadores para tal 
finalidade, bastando uma simples comparação. 

Como atualmente não há um monitoramento completo dos dados relativos à gestão de 
resíduos nos municípios da RMGSL, é possível que, num primeiro momento, os técnicos 
gestores encontrem dificuldades em levantar, agrupar e sistematizar as informações num 
banco de dados robusto o suficiente para compor os indicadores propostos neste PGIRS. 
Logo, recomenda-se que sejam usados somente os indicadores mais relevantes no primeiro 
ano e, com o aumento gradativo do monitoramento, será possível obter resultados mais 
abrangentes em relação aos serviços de limpeza pública na RMGSL. Ou seja, com o 
decorrer do tempo e maior domínio do processo de monitoramento, outros indicadores, além 
dos aqui propostos, poderão ser inseridos para acompanhamento sistemático e melhoria da 
gestão de resíduos na região. 

Os indicadores propostos se baseiam nos indicadores do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) e no Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana (ISLU), pois 
ambos são referências nacionais com ampla utilização no meio técnico. Na maioria dos 
indicadores as siglas e códigos considerados no SNIS e ISLU foram alteradas para facilitar o 
entendimento dos gestores e técnicos dos municípios da RMGSL. 

5.5.1. Indicadores baseados no SNIS 

O SNIS foi criado em 1996, com o objetivo de disponibilizar e compilar informações acerca 
de aspectos institucionais, administrativos, operacionais, gerenciais, econômico-financeiros 
e de qualidade sobre os serviços de saneamento básico. No âmbito dos sistemas de água e 
esgoto as informações dos municípios são coletadas desde 1995, já no âmbito do manejo de 
resíduos sólidos, a partir de 2002. 
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No caso do manejo de resíduos sólidos, o SNIS contém 54 indicadores distribuídos em cinco 
grandes áreas, que são: 1) Indicadores Gerais – os quais não serão considerados neste 
Plano, 2) Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) e Públicos, 3) 
Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem, 4) Indicadores sobre Coleta de Resíduos 
Sólidos de Serviços da Saúde, 5) Indicadores sobre Serviços de Varrição e os Indicadores 
sobre Serviços de Capina e Roçada. 

Os quadros a seguir apresentam os indicadores operacionais que comporão o sistema de 
monitoramento e avaliação sistemática da implementação do PGIRS na RMGSL, sendo 
apresentados a descrição e a importância dos indicadores, a memória de cálculo de cada 
indicador e a unidade de medida em que deve ser expresso. Alguns indicadores não são do 
SNIS, mas foram construídos sob a mesma lógica desse sistema. 

A variável tempo não é apresentada na maioria das fórmulas, apesar da expressão da 
unidade de medida dos indicadores ser em dias. Porém, com o propósito de orientar os 
gestores, fica subentendido que o período mínimo de mensuração dos serviços que 
possibilite um resultado confiável são 30 dias (um mês), sendo ideal o cálculo anual, que 
computa as variações sazonais.     

5.5.2. Indicadores da coleta convencional de resíduos sólidos 

O Quadro 5.7 mostra os indicadores para avaliação da coleta de resíduos sólidos 
domiciliares e públicos. 

Quadro 5.7 – Relação dos indicadores propostos para a coleta domiciliar e dos resíduos sólidos da limpeza 
pública. 

Nº 
Indicadores 

Operacionais 
Descrição/Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 
Cobertura total (urbano e 
rural) do serviço de coleta 
de resíduos sólidos 

 
Representa o percentual de 
habitantes atendidos com o serviço 
regular de coleta de resíduos 
sólidos nos municípios 
 
A aplicação deste indicador permite 
analisar a efetividade da coleta de 
resíduos sólidos (urbano e rural) 
em todo o município, buscando 
garantir a universalização do 
serviço. Este indicador possibilita 
ainda verificar a ampliação do 
alcance da coleta nos vinte anos 
de implementação do PGIRS. 
 

𝑃𝑇𝐴

𝑃𝑂𝑃 𝑇𝑂𝑇
× 100 

 

Onde: 

PTA: População Total Atendida 

(urbana e rural) 
 

POP TOT: População Total 

% 

02 
Cobertura urbana do 
serviço de coleta de RSU 

 
Corresponde ao percentual da 
população urbana efetivamente 
beneficiada com o serviço regular 
de coleta de RSU no município. 
 
A aplicação deste indicador 
possibilita analisar a efetividade da 
coleta de RSU na área urbana do 
município, buscando garantir a 
universalização do serviço de 
coleta. 
Este indicador possibilita ainda 
verificar a ampliação do alcance da 

𝑃𝑈𝐴

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
× 100 

 

Onde: 

PUA: População Urbana Atendida 

 
POP URB: População Urbana 

Total 

% 
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Quadro 5.7 – Relação dos indicadores propostos para a coleta domiciliar e dos resíduos sólidos da limpeza 
pública. 

Nº 
Indicadores 

Operacionais 
Descrição/Importância Memória de Cálculo Unidade 

coleta na área urbana durante a 
implementação do PGIRS. 
 

03 
Cobertura rural do serviço 
de coleta domiciliar 

Corresponde ao percentual da 
população rural que, é 
efetivamente beneficiada com o 
serviço regular de coleta domiciliar 
no município. 
 
Este indicador permite analisar a 
efetividade da coleta de resíduo 
domiciliar na área rural do 
município, buscando garantir a 
universalização do serviço de 
coleta. 
 
Além disso, o indicador possibilita 
ainda verificar a ampliação do 
alcance da coleta na área rural 
durante a implementação do 
PGIRS. 

𝑃𝑅𝐴

𝑃𝑂𝑃 𝑅𝑈𝑅
× 100 

 
 

Onde: 

PRA: População Rural Atendida 

 
POP RUR = População Rural 

Total 

% 

04 

Taxa de coleta per capita 
de resíduos sólidos em 
área urbana, incluindo 
resíduos de limpeza 
pública 

Esta taxa é uma referência para 
dimensionamento do sistema de 
coleta futuramente, nas revisões do 
Plano. 
 
Para ser aplicada, é necessário 
que haja um sistema de pesagem 
dos resíduos em todas as 
modalidades de coleta, inclusive 
seletiva, considerando o balanço 
de massa das unidades de triagem. 
 
Para o cálculo deverá ser 
considerada a coleta mínima de 30 
dias (valor usado na fórmula) 
sendo ideal o valor anual, que 
computa as variações sazonais. 

 

𝐶𝑃𝑈𝐵𝑅𝑆𝑈 + 𝐶𝑃𝑅𝐼𝑅𝑆𝑈 + 𝐶𝑂𝑅𝑆𝑈 + 𝐶𝑆

𝑃𝑈𝐴

×
1000

30
 

Onde: 

CPUBRSU: Quantidade de RSU 

coletada pelo agente público 
 

CPRIRSU: Quantidade de RSU 

coletada pelos agentes privados 
 

CORSU: Quantidade de RSU 

coletada por outros agentes 
executores, exceto organizações 
de catadores 

 
CS: Quantidade recolhida na 

coleta seletiva 
 

PUA: População Urbana Atendida 

pela coleta convencional e seletiva 
 

kg/hab.d
ia 

05 
Taxa de coleta per capita 
de resíduos domiciliares 
em área rural 

 
Esta taxa é uma referência para 
dimensionamento do sistema 
futuramente, quando houver 
revisões do Plano. 
 
Vale ressaltar que para ser 
aplicada, é necessária a pesagem 
dos resíduos coletados. 
 
Para o cálculo deverá ser 

 

𝐶𝑃𝑈𝐵𝑅𝑆𝐷 + 𝐶𝑃𝑅𝐼𝑅𝑆𝐷 + 𝐶𝑂𝑅𝑆𝐷

𝑃𝑅𝐴

×
1000

30
 

Onde:  

CPUBRSD: Quantidade de RSD 

coletada pelo agente público em 
área rural 

kg/hab.d
ia 
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Quadro 5.7 – Relação dos indicadores propostos para a coleta domiciliar e dos resíduos sólidos da limpeza 
pública. 

Nº 
Indicadores 

Operacionais 
Descrição/Importância Memória de Cálculo Unidade 

considerada a coleta mínima de 30 
dias (valor usado na fórmula) 
sendo ideal o valor anual, que 
computa as variações sazonais. 

 
CPRIRSD: Quantidade de RSD 

coletada pelos agentes privados 
em área rural 

 
CORSD: Quantidade de RSD 

coletada por outros agentes 
executores em área rural 

 
PRA: População Rural Atendida 

06 

Produtividade média 
diária dos empregados na 
coleta (coletores e 
motoristas) de resíduos 
em relação à massa 
coletada 

É um indicador que permite a 
verificação ao longo do horizonte 
do Plano, mostrando piora ou 
otimização da coleta em um 
município. 
 
Também permite comparações 
entre municípios de portes 
similares, podendo indicar a 
necessidade de ampliação da 
equipe de coleta. 

 

𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐶𝑃𝑅𝐼

𝑇𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝑇𝐶𝑃𝑅𝐼
×

1000

𝑁𝐶
 

 

Onde:  

CPUB: Quantidade de resíduos 

coletada pelo agente público 
 

CPRI: Quantidade de resíduos 

coletada pelos agentes privados 
 
TCPUB: Quantidade de 

trabalhadores (empregados) na 
coleta pública de resíduos 

 
TCPRI: Quantidade de 

trabalhadores (empregados) na 
coleta de resíduos por particulares 

 
NC: Número de dias de prestação 

do serviço de coleta no período a 
ser mensurado (mês ou ano). 

 

kg/empr
eg.dia 

07 

Taxa de empregados 
(coletores e motoristas) 
na coleta de resíduos em 
relação à população 
atendida 

 
É um indicador que permite a 
verificação da evolução da coleta 
durante o horizonte do Plano. 
 
Não é desejável que o valor deste 
indicador reduza, à medida que a 
população aumenta. 
 
Também permite comparações 
entre municípios de portes 
similares podendo indicar a 
necessidade de ampliação da 
equipe de coleta. 
 

𝑇𝑃𝐶𝑈𝐵 + 𝑇𝐶𝑃𝑅𝐼

𝑃𝑇𝐴
× 1000 

 
Onde:  

TCPUB: Quantidade de 

trabalhadores (empregados) na 
coleta pública de resíduos 

 
TCPRI: Quantidade de 

trabalhadores (empregados) na 
coleta de resíduos por particulares 

 
PTA: População Total Atendida 

empreg/
1000 
hab 

08 

Incidência de empregados 
da coleta na quantidade 
total de trabalhadores da 
limpeza pública 

 
Este indicador possibilita verificar a 
representatividade da mão de obra 
na coleta em relação aos demais 
serviços de limpeza pública. 
 
Uma vez definidos, os valores de 
referência poderão ser um 
indicativo de direcionamento de 
recursos para serviços específicos. 

 
𝑇𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝑇𝐶𝑃𝑅𝐼

∑ 𝑇𝑃𝑈𝐵 + ∑ 𝑇𝑃𝑅𝐼
× 100 

 

Onde: 

TCPUB: Quantidade de 

trabalhadores (empregados) na 
coleta pública de resíduos 

 

% 
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Quadro 5.7 – Relação dos indicadores propostos para a coleta domiciliar e dos resíduos sólidos da limpeza 
pública. 

Nº 
Indicadores 

Operacionais 
Descrição/Importância Memória de Cálculo Unidade 

 
Deve-se evitar o uso deste 
indicador para comparação entre 
municípios. Se utilizado para este 
fim, deverão ser considerados 
outros fatores além da semelhança 
de porte. 
 

TCPRI: Quantidade de 

trabalhadores (empregados) na 
coleta de resíduos por particulares 

 
ΣTPUB: Quantidade total de 

trabalhadores (empregados) 
envolvidos em todos os serviços 
de manejo de RSU na prestação 
pública 
 
ΣTPRI: Quantidade total de 

trabalhadores (empregados) 
envolvidos em todos os serviços 
de manejo de RSU na prestação 
privada 
 
 
 
 

09 
Custo unitário do serviço 
de coleta de resíduos 

 
Importante indicador que pode ser 
verificado à medida em que a 
coleta avança para a 
universalização. 
 
Pode ser usado para comparar os 
custos de coleta entre municípios 
de portes semelhantes. 
 
Também pode servir de referência 
para a cobrança de custos de 
coleta de resíduos de grandes 
geradores de resíduos comerciais 
e de prestadores de serviços, 
quando o titular ofertar esse 
serviço aos comerciantes. 
 
 
 
 
 
 

 
𝐷𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝐶𝑃𝑅𝐼

𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐶𝑃𝑅𝐼
 

 
Onde:  

DCPUB: Despesas com o serviço 

de coleta pública 
 

DCPRI: Despesas com os 

serviços privados de coleta de 
resíduos 

 
CPUB: Quantidade de resíduos 

coletada pelo agente público 
 

CPRI: Quantidade de resíduos 

coletada pelos agentes privados 
 

R$/t 

10 
Custo per capita do 
serviço de coleta de 
resíduos 

Este indicador possibilita a 
definição de valores de cobrança 
pela prestação de serviço. 
 

 
𝐷𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝐶𝑃𝑅𝐼

𝑃𝑇𝐴
 

 
Onde: 

DCPUB: Despesas com o serviço 

de coleta pública 
 

DCPRI: Despesas com os 

serviços privados de coleta de 
resíduos 

 
PTA: População Total Atendida 

 
 
 
 
 

R$/hab.
ano 
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Quadro 5.7 – Relação dos indicadores propostos para a coleta domiciliar e dos resíduos sólidos da limpeza 
pública. 

Nº 
Indicadores 

Operacionais 
Descrição/Importância Memória de Cálculo Unidade 

 

11 
 
Custo do serviço de coleta 
por domicílios atendidos 

 
Este indicador possibilita a 
definição de valores de cobrança 
pela prestação de serviço. 
 

 
𝐷𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝐶𝑃𝑅𝐼

𝐷𝑇
 

 
 

Onde: 

DCPUB: Despesas com o serviço 

de coleta pública 
 

DCPRI: Despesas com os 

serviços privados de coleta de 
resíduos 

 
DTA: Número de domicílios 

atendidos 
 

R$/domi
c.ano 

12 
Custo do serviço de coleta 
e transporte por km 
percorrido 

Este indicador possibilita a 
proposição de readequações na 
logística de coleta visando a 
redução de custos. 
 
Recomenda-se que seja calculado 
para a coleta mensal ou anual, já 
que a frequência da coleta é 
alternada em alguns municípios. 

 
𝐷𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝐶𝑃𝑅𝐼

𝐸𝑉𝑃
 

Onde: 

DCPUB: Despesas com o serviço 

de coleta pública 
 

DCPRI: Despesas com os 

serviços privados de coleta de 
resíduos 

 
EVP: Extensão de vias percorridas 

 

R$/km.
mês 

ou  

R$/km.a
no 

13 

Incidência do custo do 
serviço de coleta (urbana 
e rural) no custo total da 
limpeza pública e manejo 
de resíduos 

Este indicador possibilita medir a 
representação dos custos da coleta 
na limpeza pública. 
 
Uma vez definido o valor de 
referência poderá indicar o 
direcionamento de recursos. 
 
O uso para comparação entre 
municípios deve ser evitado, ou 
feito considerando outros fatores 
além da semelhança de porte. 

 

𝐷𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝐶𝑃𝑅𝐼

𝐷𝑇𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑇𝑃𝑅𝐼
× 100 

Onde: 

DCPUB: Despesas com o serviço 

de coleta pública 
 

DCPRI: Despesa com os serviços 

privados de coleta de resíduos 
 

DTPUB: Despesa total dos 

agentes públicos com a limpeza 
pública e manejo de resíduos 
sólidos 

 

DTPRI: Despesa total dos agentes 

privados com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos 

% 

Fonte: FLORAM (2018). Adaptado de SNIS. 

 

Os indicadores 01, 02 e 03 do Quadro 4.1 se referem à cobertura do serviço de coleta de 
resíduos sólidos nos municípios da RMGSL. Na prática, esses indicadores apontarão o 
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quanto falta para a universalização da coleta, possibilitando que sejam realizadas ações de 
curto, médio e longo prazo considerando as seguintes soluções:  

 A ampliação da frota de veículos; 

 O compartilhamento de equipamentos entre municípios da RMGSL, sempre que 
possível; 

 A definição da política de subsídios tarifários e não tarifários, especialmente para 
populações e localidades de baixa renda que não tenham capacidade de pagamento 
ou escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços conforme 
previsto na Política Nacional de Saneamento Básico. 

Apesar da importância social e ambiental da universalização da coleta, do ponto de vista 
econômico-financeiro existe uma relação inversa entre a ampliação do alcance dos serviços 
e a sustentabilidade econômica, já que o atendimento de comunidades afastadas, 
localizadas em zonas rurais, aumenta o consumo de combustível e as despesas com 
manutenção dos caminhões. Além disso, muitas vezes os moradores das comunidades 
afastadas não têm condições de pagar pelo serviço prestado. 

Nesse sentido, ressalta-se que, de acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico, 
uma das condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico é a existência de estudo comprovando a viabilidade 
técnica e econômico-financeira da universalização e integralidade dos serviços, aspecto que 
deverá ser considerado durante a implementação do PGIRS. 

Apesar do SNIS não possuir indicadores do desempenho operacional e ambiental dos 
equipamentos empregados na coleta, recomenda-se o acompanhamento anual do tempo de 
uso dos veículos, considerando a vida útil definida no final do item 5.3.2. Além disso, 
deverão ser atendidos os padrões dos Planos de Controle de Poluição Veicular (PCPV) e 
dos Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso, definidos na Resolução 
CONAMA nº 418/2009.  

5.5.1. Indicadores da coleta seletiva e recuperação de resíduos recicláveis 

O Quadro 5.8 apresenta os indicadores para avaliação da coleta seletiva, segregação e 
recuperação de resíduos recicláveis, portanto, não considerando os resíduos orgânicos e 
nem os rejeitos. Para calcular estes indicadores é fundamental a pesagem dos resíduos e o 
registro dos dados. 

Quadro 5.8 – Relação de indicadores sobre a coleta seletiva e a triagem de resíduos recicláveis. 

Nº 
Indicadores da          
coleta seletiva 

Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta seletiva 
porta a porta em relação 
à população urbana do 
município. 

 
Permite monitorar o avanço 
da coleta seletiva à medida 
em que novos bairros, 
setores de coleta e 
residências são atendidos. 
 
O indicador deve ser 
orientado pelas metas de 
coleta seletiva previstas 
nesse Plano. 

𝑃𝑈𝐴

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
× 100 

 
Onde: 

PUA: População Urbana Atendida  
POP URB: População Urbana  

% 
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Quadro 5.8 – Relação de indicadores sobre a coleta seletiva e a triagem de resíduos recicláveis. 

Nº 
Indicadores da          
coleta seletiva 

Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

02 

Índice de cobertura do 
serviço de coleta seletiva 
porta a porta em relação 
ao número de imóveis 
atendidos 

 
Permite monitorar o avanço 
da coleta seletiva à medida 
em que novos bairros, 
setores de coleta e 
residências são atendidos. 
 

 
NIA

NIT
 × 100    

 
Onde: 

NIA: Número de imóveis urbanos 

atendidos pela coleta seletiva 
NIT: Número total de imóveis 

edificados na área urbana do 
município 

% 

03 
Taxa per capita de 
contribuição com a 
coleta seletiva 

 
Serve de referência para o 
dimensionamento da 
ampliação do sistema de 
coleta seletiva bem como 
para comparar o nível de 
avanço da do serviço entre 
municípios. 

𝐶𝑆

𝑃𝑈𝐴
× 1000 

Onde: 

CS: Quantidade recolhida na coleta 

seletiva 
PUA: População Urbana Atendida 

kg/hab.dia  
ou 

kg/hab.ano 

04 

Incidência da coleta 
seletiva na quantidade 
total de resíduos 
coletados 

Permite verificar a ampliação 
do alcance da coleta seletiva 
durante a implementação do 
PGIRS. 
 

 
𝐶𝑆

𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐶𝑃𝑅𝐼 + 𝐶𝑆 + 𝐶𝑂
× 100 

 
Onde:  

CS: Quantidade recolhida na coleta 

seletiva 
CPUB: Quantidade de resíduos 

coletada pelo agente público 
CPRI: Quantidade de resíduos 

coletada pelos agentes privados 
CO: Quantidade de resíduos 

coletada por outros agentes 
executores 

% 

05 

Taxa de recuperação de 
materiais recicláveis em 
relação à quantidade 
total recolhida na coleta 
seletiva  

 
Permite verificar a eficiência 
da segregação de resíduos 
na coleta seletiva. 
 
Poderá ser usado para 
comparar o avanço da coleta 
seletiva entre municípios. 
 

 

𝑀𝑅

𝐶𝑆
× 100 

Onde: 

MR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados após a 
triagem 
CS: Quantidade recolhida na coleta 

seletiva 

% 

06 

Taxa de geração de 
rejeitos em relação à 
quantidade total 
recolhida na coleta 
seletiva  

 
Permite verificar 
indiretamente a eficiência da 
segregação de resíduos na 
coleta seletiva. 
 
Poderá ser usado para 
comparar o avanço da coleta 
seletiva entre municípios. 

 

𝑅𝐸𝐽

𝐶𝑆
× 100 

Onde: 

REJ: Quantidade total de rejeitos 

segregados nas Unidades de 
Triagem (UTs) 
CS: Quantidade recolhida na coleta 

seletiva 

% 

07 

Taxa de recuperação de 
materiais recicláveis em 
relação à quantidade 
total de resíduos 
coletada  

 
Permite verificar o avanço da 
recuperação de materiais. 
 
 
Deve ser mensurado 
considerando a quantidade 
de resíduos comercializados, 

 

𝑅𝑅

𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝐶𝑃𝑅𝐼 + 𝐶𝑆 + 𝐶𝑂
× 100 

 

Onde: 

RR: Quantidade total de materiais 

% 
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Quadro 5.8 – Relação de indicadores sobre a coleta seletiva e a triagem de resíduos recicláveis. 

Nº 
Indicadores da          
coleta seletiva 

Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

ou seja, pesados na saída 
das Unidades de Triagem.  

recicláveis recuperados após a 
triagem 

CPUB: Quantidade de resíduos 

coletada pelo agente público 
CPRI: Quantidade de resíduos 

coletada pelos agentes privados 
CS: Quantidade recolhida na coleta 

seletiva 
CO: Quantidade de resíduos 

coletada por outros agentes 
executores 

08 
Taxa per capita de 
recuperação de 
materiais recicláveis 

 
Serve de referência para o 
dimensionamento da 
ampliação do sistema de 
coleta seletiva bem como 
para comparar o nível de 
avanço da recuperação de 
resíduos entre municípios. 

 
𝑅𝑅

𝑃𝑈𝐴
× 1000 

Onde: 
 
RR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados 
PUA: População Urbana Atendida 

kg/hab.dia  
ou 

kg/hab.ano 

09 
Incidência de papel e 
papelão no total de 
material recuperado 

 
Este indicador possibilita 
verificar a representatividade 
da recuperação de papel e 
papelão. 
 
Ele pode ser dividido em dois 
indicadores, um específico 
para papel e outro para 
papelão, caso necessário. 

 
𝑅𝑃𝑃

𝑅𝑅
× 100 

 
Onde: 
 
RPP: Quantidade de papel e 

papelão recicláveis recuperados 
RR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados 

% 

10 
Incidência de plásticos 
no total de material 
recuperado 

Possibilita verificar a 
representatividade da 
recuperação de todos os 
tipos de (polímeros) plásticos. 

 

𝑅𝑃𝐿𝐴𝑆

𝑅𝑅
× 100 

Onde: 

RPLAS: Quantidade de plásticos 

recicláveis recuperados 

RR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados 

% 

11 
Incidência de um plástico 
específico no total de 
plásticos recuperados 

 
Possibilita verificar a 
representatividade da 
recuperação de um polímero 
específico, dentre os listados 
abaixo: 
PP: Polipropileno 
PEAD: Polietileno de alta 
densidade  
PEBD: Polietileno de baixa 
densidade 
PVC: Policloreto de vinila 
PET: Polietileno tereftalato 
PS: poliestireno 

𝑅𝑃𝐿𝐴𝑆

𝑅𝑃𝐸
× 100 

Onde: 

RPE: Quantidade total de um 

polímero específico recuperado 

RPLAS: Quantidade de plásticos 

recicláveis recuperados 

% 

12 
Incidência de metais no 
total de material 
recuperado 

Possibilita verificar a 
representatividade da 
recuperação de metais. 
 
Ele pode ser subdividido em 
metais ferrosos e não 
ferrosos. 

 
𝑅𝑀𝐸𝑇

𝑅𝑅
× 100 

Onde: 

RMET Quantidade de metais 

recicláveis recuperados 
RR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados 

% 
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Quadro 5.8 – Relação de indicadores sobre a coleta seletiva e a triagem de resíduos recicláveis. 

Nº 
Indicadores da          
coleta seletiva 

Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

13 
Incidência de vidros no 
total de material 
recuperado 

Possibilita verificar a 
representatividade da 
recuperação de vidros, caso 
haja coleta seletiva desses 
materiais. 

 

𝑅𝑉𝐼𝐷

𝑅𝑅
× 100 

Onde: 

RVID: Quantidade de vidros 

recicláveis recuperados 

RR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados 

% 

14 

Incidência de outros 
materiais (exceto papel, 
papelão, plásticos, 
metais e vidros) no total 
de material recuperado 

 
Possibilita verificar a 
representatividade da 
recuperação de outros 
materiais como o Poliestireno 
expandido (EPS ou isopor), 
caso haja coleta seletiva 
desses materiais. 
 
Não se aplica para resíduos 
de Logística Reversa (pneus 
e eletrônicos). 

𝑅𝑂

𝑅𝑅
× 100 

Onde: 

RO: Quantidade de outros materiais 

recicláveis recuperados  
RR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados 
 

% 

15 
Percentagem de 
catadores incluídos na 
coleta seletiva (NC) ³ 

Indica a quantidade de 
catadores que passaram 
integrar o sistema de coleta 
seletiva. 

 

 
NCCS

NTC
x 100  

Onde: 

 

NCCS: Número de catadores 

incluídos no sistema de coleta 
seletiva 
NTC: Número total de catadores da 

cidade 

% 

16 
Despesa per capita com 
coleta seletiva (DCS)4 

Apresenta os custos totais da 
coleta seletiva por cada 
habitante atendido. 

 

DPCS +  DPrCS

PCS
 

Onde: 

DPCS: Despesas públicas com 

coleta seletiva (R$) 
DPrCS: Despesas privadas com 

coleta seletiva (R$) 
PCS: População atendida por coleta 

seletiva 

R$/hab. 

17 

Incidência do custo da 
coleta seletiva no custo 
total da limpeza pública 
e manejo de resíduos 

Possibilita medir a 
representação dos custos da 
coleta seletiva na limpeza 
pública. 
 
 

 

𝐷𝐶𝑆

𝐷𝑇𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑇𝑃𝑅𝐼
× 100 

Onde: 

DCS Despesas com o serviço de 

coleta seletiva 
DTPRI: Despesa total dos agentes 

privados com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos 

% 

  Fonte: FLORAM (2018). Adaptado de SNIS. 

O indicador financeiro relacionando ao custo da coleta seletiva por habitante contribuinte 
pode ser expresso também em função do número de domicílios atendidos. Sua efetivação 
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depende de um trabalho minucioso de acompanhamento porta a porta da coleta seletiva. Na 
prática, a dificuldade está na contribuição parcial de moradores de uma rua, além da 
contribuição expressiva de comerciantes e prestadores de serviços. 

5.5.2. Indicadores da varrição e demais serviços de limpeza pública 

O Quadro 5.9 apresenta os indicadores para os serviços de varrição. Cabe notar que os 
indicadores 1, 2, 3, 4 e 10 podem ser aplicados para os demais serviços da limpeza pública, 
como a poda e a capina. Estes serviços foram suprimidos do quadro apenas para evitar 
repetições desnecessárias. 

Quadro 5.9 – Relação de indicadores para monitoramento do serviço de varrição. 

Nº 
Indicadores da limpeza 

pública 
Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 
Taxa de terceirização 
dos varredores 

 
Esse indicador possibilita a 
verificação do emprego da mão 
de obra particular no serviço de 
varrição. 
 
 

 

𝑇𝑉𝑃𝑅𝐼

𝑇𝑉𝑃𝑈𝐵 + 𝑇𝑉𝑃𝑅𝐼
× 100 

 

Onde: 

TVPRI: Quantidade de agentes 

privados (garis) na varrição 
 
TVPUB: Quantidade de agentes 

públicos (garis) na varrição 
 

% 

02 
Taxa de varredores em 
relação à população 
urbana 

 
É um indicador que permite a 
verificação da evolução da 
varrição durante o horizonte do 
Plano. 
 
Não é desejável que o valor 
deste indicador reduza, à 
medida que a população 
aumenta. 
 
 

 
𝑇𝑉𝑃𝑈𝐵 + 𝑇𝑉𝑃𝑅𝐼

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
× 1000 

 
 

Onde: 

TVPUB: Quantidade de agentes 

públicos (garis) na varrição 
 
TVPRI: Quantidade de agentes 

privados (garis) na varrição  
 
 
POP URB: População Urbana  

 

empreg/1000 
hab 

03 
Incidência de varredores 
no total de empregados 
da limpeza pública 

 
Este indicador possibilita 
verificar a representatividade 
da mão de obra de varrição 
(garis) em relação aos demais 
serviços de limpeza pública 
 
Uma vez definidos os valores 
de referência, estes poderão 
ser indicativos de 
direcionamento de recursos 
para serviços específicos. 

 
𝑇𝑉𝑃𝑈𝐵 + 𝑇𝑉𝑃𝑅𝐼

∑ 𝑇𝑃𝑈𝐵 + ∑ 𝑇𝑃𝑅𝐼
× 100 

 

Onde: 

TVPUB: Quantidade de agentes 

públicos (garis) na varrição 
 
TVPRI: Quantidade de agentes 

privados (garis) na varrição  

 
ΣTPUB: Quantidade total de 

trabalhadores envolvidos em todos 
os serviços de manejo de RSU na 
prestação pública 
 

% 
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Quadro 5.9 – Relação de indicadores para monitoramento do serviço de varrição. 

Nº 
Indicadores da limpeza 

pública 
Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

ΣTPRI: Quantidade total de 

trabalhadores envolvidos em todos 
os serviços de manejo de RSU na 
prestação privada. 
 

04 
Taxa de terceirização da 
extensão varrida 

Este indicador quando 
associado ao 1º possibilita 
comparar a produtividade entre 
os agentes privados e públicos. 

 

𝑉𝐴𝑃𝑅𝐼

𝑉𝐴𝑃𝑈𝐵 + 𝑉𝐴𝑃𝑅𝐼
× 100 

 

 

Onde: 
 
VAPRI: Extensão total de sarjetas 

varridas por trabalhadores de 
empresas privadas (Km varridos) 
 
VAPUB: Extensão total de sarjetas 

varridas por agentes públicos (Km 
varridos) 
 

% 

05 
Produtividade média dos 
varredores 

 
 
Este é um indicador básico 
para o dimensionamento da 
varrição na implementação do 
PGIRS. Se empregado desde a 
implementação do PGIRS 
possibilita o dimensionamento 
da varrição na primeira revisão 
do Plano. 
 
 

 
𝑉𝐴𝑃𝑈𝐵 + 𝑉𝐴𝑃𝑅𝐼

𝑇𝑉𝑃𝑈𝐵 + 𝑇𝑉𝑃𝑅𝐼
×

1

313
 

 
Onde: 

 

VAPUB: Extensão total de sarjetas 

varridas por agentes públicos (Km 
varridos) 

VAPRI: Extensão total de sarjetas 

varridas por trabalhadores de 
empresas privadas (Km varridos) 
 
TVPUB: Quantidade de agentes 

públicos (garis) na varrição 
 
TVPRI: Quantidade de agentes 

privados (garis) na varrição  
 

Km/empreg.dia 

06 
Extensão total anual 
varrida per capita 

 
 
Este indicador possibilita 
verificar o avanço na prestação 
do serviço de varrição durante 
a implementação do PGIRS.  
 
 

 
𝑉𝐴𝑃𝑈𝐵 + 𝑉𝐴𝑃𝑅𝐼

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
 

 
Onde: 

VAPUB: Extensão total de sarjetas 

varridas por agentes públicos (Km 
varridos) 
 
VAPRI: Extensão total de sarjetas 

varridas por trabalhadores de 
empresas privadas (Km varridos) 
 
POP URB: População Urbana  

 
 

Km/hab.ano 

07 
Custo unitário médio do 
serviço de varrição 
(Prefeitura e empresas 

 
Este indicador possibilita a 
proposição de readequações 

 
𝐷𝑉𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑉𝑃𝑅𝐼

𝑉𝐴𝑃𝑈𝐵 + 𝑉𝐴𝑃𝑅𝐼
 

R$/Km 
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Quadro 5.9 – Relação de indicadores para monitoramento do serviço de varrição. 

Nº 
Indicadores da limpeza 

pública 
Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

contratadas) na logística de varrição visando 
a redução de custos. 
 

 
Onde: 

DVPUB: Despesas dos agentes 

públicos com o serviço de varrição 
 
DVPRIV: Despesas com empresas 

contratadas para o serviço de 
varrição 
 
VAPUB: Extensão total de sarjetas 

varridas por agentes públicos (Km 
varridos) 
 
VAPRI: Extensão total de sarjetas 

varridas por trabalhadores de 
empresas privadas (Km varridos) 
 

10 

Incidência do custo do 
serviço de varrição no 
custo total da limpeza 
pública 

 
Este indicador possibilita medir 
a representação dos custos da 
varrição na limpeza pública. 
 
 

 
 

𝐷𝑉𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑉𝑃𝑅𝐼

𝐷𝑇𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑇𝑃𝑅𝐼
× 100 

Onde: 

DVPUB: Despesa dos agentes 

públicos com o serviço de varrição 
 
DVPRIV: Despesa com empresas 

contratadas para o serviço de 
varrição 
 
DTPUB: Despesa total dos agentes 

públicos com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos 
 
DTPRI: Despesa total dos agentes 

privados com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos 
 

% 

Fonte: FLORAM (2018). Adaptado de SNIS. 

5.5.3. Indicadores do tratamento e disposição final de RSU 

O Quadro 5.10 apresenta os indicadores para monitoramento do desempenho operacional 
dos serviços de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, considerando as 
tecnologias de compostagem e aterro sanitário, respectivamente. 
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Quadro 5.10 – Relação de indicadores de desempenho operacional do tratamento e disposição final de 
RSU. 

Nº 
Indicadores do 
tratamento e 
disposição 

Descrição/Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 
Taxa per capita de 
compostagem de 
resíduos orgânicos   

Este indicador permite 
verificar a evolução da 
contribuição da população 
com a destinação de resíduos 
aos sistemas de 
compostagem durante a 
implementação do PGIRS 

 
 

𝑀𝑇𝐶

𝑃𝑇𝐴 × 365
 

 

Onde: 

MTC = Massa total de resíduos 

compostados 
 
PTA = População Total Atendida 

 

Kg/hab.dia 

03 

Taxa de geração de 
rejeitos em relação à 
quantidade total de 
resíduos destinados à 
Unidade de 
Compostagem (UC) 

 
Este indicador permite 
verificar indiretamente a 
eficiência da segregação de 
resíduos na coleta seletiva. 
 
Poderá ser usado para 
comparar o avanço da coleta 
seletiva entre municípios e da 
qualidade do composto 
produzido durante a 
implementação do PGIRS. 

 

𝑅𝐸𝐽

𝐶𝑆
× 1000 

Onde: 

REJ: Quantidade total de rejeitos 

destinados inadequadamente nas 
UC 
 
CS: Quantidade de composto 

produzido 
 

% 

04 

Incidência do custo da 
compostagem no custo 
total da limpeza pública 
e manejo de resíduos 

 
 
 
 
 
Este indicador possibilita 
medir a representação dos 
custos da compostagem de 
resíduos orgânicos na 
limpeza pública. 
 
 
 
 

 

𝐷𝐶𝑃𝑈𝐵 + 𝑃𝐶𝑃𝑅𝐼

𝐷𝑇𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑇𝑃𝑅𝐼
× 100 

Onde: 

DCPUB: Despesas com a 

compostagem de resíduos em 
sistemas públicos 
 
PCPRI: Pagamento pela 

compostagem de resíduos em 
sistemas privados 
 
DTPUB: Despesa total dos agentes 

públicos com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos 
  
DTPRI: Despesa total dos agentes 

privados com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos 

% 

05 

Taxa per capita de 
rejeitos/resíduos 
dispostos em Aterro 
Sanitário (AS) 

 
Este indicador expressa a 
quantidade de 
rejeitos/resíduos dispostos 
em Aterro Sanitário. 
 
Permite a projeção da vida 
útil dos aterros sanitários bem 
como verificar indiretamente 
a evolução da prática dos 
3Rs. 
 

𝑀𝑇𝑅𝐷

𝑃𝑇𝐴 × 365
 

Onde: 

MTRD = Massa total de 

rejeitos/resíduos dispostos 
anualmente em Aterro Sanitário 
 
PTA = População Total Atendida 

Kg/hab.dia 
ou 

kg/hab.ano 
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Quadro 5.10 – Relação de indicadores de desempenho operacional do tratamento e disposição final de 
RSU. 

Nº 
Indicadores do 
tratamento e 
disposição 

Descrição/Importância Memória de Cálculo Unidade 

06 
Custo unitário da 
disposição final de 
resíduos 

 
Este indicador possibilita a 
definição de valores de 
cobrança pela prestação de 
serviço. 
 
Pode ser usado para 
comparar os custos da 
disposição entre aterros 
públicos e privados 
 

 
𝐷𝐷𝑃𝑈𝐵 + 𝑃𝐷𝑃𝑅𝐼

𝐷𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑃𝑅𝐼
 

 
Onde: 

DDPUB: Despesas com a 

disposição de resíduos em aterros 
públicos 
 
PDPRI: Pagamento pela disposição 

de resíduos em aterros privados 
 
DPUB: Quantidade de resíduos 

dispostos em aterros públicos 
 
DPRI: Quantidade de resíduos 

dispostos em aterros privados 

R$/t 

07 
Custo per capita da 
disposição final de 
resíduos 

Este indicador possibilita a 
definição de valores de 
cobrança pela prestação de 
serviço. 
  

 
𝐷𝐷𝑃𝑈𝐵 + 𝑃𝐷𝑃𝑅𝐼

𝑃𝑇𝐴
 

 
Onde: 

DDPUB: Despesas com a 

disposição de resíduos em aterros 
públicos 
 
PDPRI: Pagamento pela disposição 

de resíduos em aterros privados 
 
PTA: População Total Atendida 

 

RS/hab.ano 

08 

Incidência do custo da 
disposição final no custo 
total da limpeza pública 
e do manejo de 
resíduos 

 
 
 
 
Este indicador possibilita 
medir a representação dos 
custos da disposição final de 
resíduos na limpeza pública, 
permite observar a variação 
ao longo do tempo e 
comparar a representação 
entre municípios. 
 
 
 
 

 

𝐷𝐷𝑃𝑈𝐵 + 𝑃𝐷𝑃𝑅𝐼

𝐷𝑇𝑃𝑈𝐵 + 𝐷𝑇𝑃𝑅𝐼
× 100 

Onde: 

DDPUB: Despesas com a 

disposição de resíduos em aterros 
públicos 
 
PDPRI: Pagamento pela disposição 

de resíduos em aterros privados 
 
DTPUB: Despesa total dos agentes 

públicos com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos  
 
DTPRI: Despesa total dos agentes 

privados com a limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos 
 

% 

Fonte: FLORAM (2018). Adaptado de SNIS. 

Além dos oito indicadores apresentados no Quadro 5.10, também poderão ser empregados 
para a avaliação de desempenho dos sistemas de tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos os seguintes índices desenvolvidos pela Companhia Ambiental do Estado de São 
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Paulo (CETESB) apresentados no Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 
referente ao ano de 2017: 

 Índice de Qualidade de Unidades de Compostagem (IQC); 

 Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR);  

 Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos Valas (IQR-Valas). 

Estes índices são calculados a partir de informações coletadas pelos técnicos do órgão 
fiscalizador durante as inspeções nas Unidades de Compostagem (UC), nos Aterros 
Sanitários (AS) e nos Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP), bastando preencher 
questionários padronizados que avaliam as características locacionais, estruturais e 
operacionais das unidades, apresentados nos quadros seguintes, idênticos aos originais 
desenvolvidos pela CETESB. 

Quadro 5.11 – Modelo de questionário para avaliação da qualidade das Unidades de Compostagem. 
 

ÍNDICE DA QUALIDADE DE USINAS DE COMPOSTAGEM - IQC 

MUNICÍPIO: DATA: 

LOCAL: AGÊNCIA: 

BACIA HIDROGRÁFICA UGRHI: 

LICENÇA:         LI.:              LO.:                                                                                   TÉCNICO: 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

CARACTERISTICA 
DO LOCAL 

PROXIMIDADE DE 
NÚCLEOS HABITACIONAIS 

LONGE > 500m 4  

PRÓXIMO 0  

PROXIMIDADE DE CORPOS 
DE ÁGUA 

LONGE > 200m 4  

PRÓXIMO 0  

PROXIMIDADE DO LENÇOL 
FREÁTICO 

> 3m 2 

 1 a 3m 1 

0 a 1m 0 

PERMEABILIDADE DO 
SOLO 

BAIXA 2 

 MÉDIA  1 

ALTA 0 

CONDIÇÕES DO SISTEMA 
VIÁRIO, TRÂNSITO E 

ACESSO 

BOAS  2  

REGULARES 1  

MÁS 0  

ISOLAMENTO VISUAL DA 
VIZINHANÇA 

BOM 2  

MAU 0  

LEGALIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO 

PERMITIDO 4  

PROIBIDO 0  

SUBTOTAL MAÁXIMO 1 20  

INFRAESTRUTURA ATERRO SANITÁRIO PARA ADEQUADO 20  
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ÍNDICE DA QUALIDADE DE USINAS DE COMPOSTAGEM - IQC 

MUNICÍPIO: DATA: 

LOCAL: AGÊNCIA: 

BACIA HIDROGRÁFICA UGRHI: 

LICENÇA:         LI.:              LO.:                                                                                   TÉCNICO: 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

IMPLANTADA REJEITOS CONTROLADO 10  

INEXISTENTE 0  

CERCAMENTO DA ÁREA 
SIM/DESNEC 1  

NÃO 0  

BALANÇA 
SIM/DESNEC 2  

NÃO 0  

PORTUÁRIA OU GUARITA 
SIM/DESNEC 2  

NÃO 0  

CONTROLE DE RECEBER 
CARGAS 

SIM 2  

NÃO 0  

POÇO DE RECEPÇÃO DE 
TREMONHA 

SIM/DESNEC 4  

NÃO 0  

ESTEIRA DE CATAÇÃO 
SIM/DESNEC 5  

NÃO  0  

PÁTIO DE CURA 
SIM 4  

NÃO 0  

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
PÁTIO DE CURA 

EXISTENTE 5  

INSUFICIENTE 2  

INEXISTENTE 0  

EQUIPAMENTOS PARA 
REVIDADE DE LEIRAS 

SIM/DESNEC 2  

NÃO 0  

BAIAS PARA MATERIAL 
TRIADO 

SIM/DESNEC 3  

NÃO 0  

COBERTURA DAS BAIAS 
SIM 2  

NÃO 0  

PRENSAS PARA MATERIAL 
TRIADO 

SIM 1  

NÃO 0  

PENEIRA PARA COMPOSTO 
CURADO 

SIM 1  

NÃO 0  

INSTALAÇÕES DE APOIO 
BOAS  3  

REGULARES 1  
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ÍNDICE DA QUALIDADE DE USINAS DE COMPOSTAGEM - IQC 

MUNICÍPIO: DATA: 

LOCAL: AGÊNCIA: 

BACIA HIDROGRÁFICA UGRHI: 

LICENÇA:         LI.:              LO.:                                                                                   TÉCNICO: 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

INEXISTENTES 0  

DRENAGENS DE LIQUIDOS 
PERCOLADOS 

SIM 2  

NÃO 0  

DRENAGENS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

SIM 2  

NÃO 0  

SISTEMAS DE 
TRATAMENTOS DE 

LIQUIDOS PERCOLADOS 

SIM 2  

NÃO 0  

MONITORAMENTO DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

SIM 2  

NÃO 0  

SUBTOTAL MÁXIMO 2 65  

CONDIÇÕES 
OPERACIONAIS 

ASPECTO GERAL DA USINA 

BOM 5  

REGULAR 3  

MAU 0  

EXISTÊNCIAS DE MOSCAS 

POUCO 3  

NORMAL 1  

EXCESSIVA 0  

EXALAÇÃO DE ODORES 

SÓ PROXIMO A LEIRAS 5  

DENTRO DA USINA 3  

FORA DA ÁREA DA USINA 0  

CAPACITAÇÃO TREMONHA 
SUFICIENTE 4  

INSUFICIENTE 0  

TRIAGEM ESTEIRA 

EFICIENTE 5  

INSUFICIENTE 2  

INEXISTENTE 0  

CONTROLE DE REVIRADA 
DAS LEIRAS 

EFICIENTE 6  

REGULAR 3  

INEXISTENTE 0  

CONTROLE DE UMIDADE 
NAS LEIRAS 

EFICIENTE 4  

REGULAR 2  

INEXISTENTE 0  

CONTROLE DE EFICIENTE 4  
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ÍNDICE DA QUALIDADE DE USINAS DE COMPOSTAGEM - IQC 

MUNICÍPIO: DATA: 

LOCAL: AGÊNCIA: 

BACIA HIDROGRÁFICA UGRHI: 

LICENÇA:         LI.:              LO.:                                                                                   TÉCNICO: 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

TEMPERATURA NAS 
LEIRAS 

REGULAR 2  

INEXISTENTE 0  

CONTROLE DE PH NAS 
LEIRAS 

EFICIENTE 4  

REGULAR 2  

INEXISTENTE 0  

PENEIRAMENTO DEPOIS 
DA CURA 

EFICIENTE 2  

REGULAR 1  

INEXISTENTE 0  

QUALIDADE DO MATERIAL 
RECICLADO 

BOM 4  

REGULAR 2  

MÁ 0  

FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA DE DREANGEM 

DE LIQ. PERCOLADOS 

EFICIENTE 4  

REGULAR 2  

INEXISTENTE 0  

FUNCIONAMENTO DO SIST. 
DE DRENAGEM DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

EFICIENTE 2  

REGULAR 1  

INEXISTENTE 0  

FUNCIONAMENTO DO SIST. 
DE TRAT. DE LIQUIDOS 

PERCOLADOS 

EFICIENTE 3  

REGULAR 1  

INEXISTENTE 0  

SUBTOTAL MÁXIMO 3 55  

TOTAL MÁXIMO  140  

IQC=SOMA DOS PONTOS/14   

IQC AVALIAÇÃO 

0 a 7,0 CONDIÇÕES INADEQUADAS 

7,1 a 10 CONDIÇÕES ADEQUADAS 

Fonte: CETESB (2017). 

Quadro 5.12 – Modelo de questionário para avaliação da qualidade dos Aterros Sanitários. 

ÍNDICE DA QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS - IQR 

MUNICÍPIO: DATA: 

LOCAL: AGÊNCIA: 

BACIA HIDROGRÁFICA UGRHI: 
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LICENÇA:         LI.:              LO.:                                                                                   TÉCNICO: 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

ESTRUTURA DE 
APOIO 

1. PORTARIA BALANÇA E 
VIGILÂNCIA 

SIM/SUFICIENTE 2  

NÃO/INSUFICIENTE 0  

2. ISOLAMENTO FÍSICO 
SIM/SUFICIENTE 2  

NÃO/INSUFICIENTE 0  

3. ISOLAMENTO VISUAL 
SIM/SUFICIENTE 2  

NÃO/INSUFICIENTE 0  

4. ACESSO À FRENTE DE 
DESCARGAS 

ADEQUADO 3  

INADEQUADO 0  

FRENTE DE 
TRABALHO 

5. DIMENSÕES DA FRENTE 
DE TRABALHO 

ADEQUADA 5  

INADEQUADAS 0  

6. COMPACTAÇÃO DOS 
RESÍDUOS 

ADEQUADA 5  

INADEQUADA 0  

7. RECOBRIMENTO DOS 
RESÍDUOS  

ADEQUADO 5  

INADEQUADO 0  

TALUDES E 
BERNAS 

8. DIMENSÕES E 
INCLINAÇÕES 

ADEQUADA 4  

INADEQUADAS 0  

9. COBERTURA DE TERRA 
ADEQUADA 4  

INADEQUADA 0  

10. PROTEÇÃO VEGETAL 
ADEQUADA 3  

INADEQUADA 0  

11. AFLORAMENTO DE 
CHORUME 

NÃO/RAROS 4  

SIM/NUMEROSOS 0  

SUPERFICIE 
SUPERIOR 

12. NIVELAMENTO DA 
SUPERFICIE 

ADEQUADO 5  

INADEQUADO 0  

13. HOMOGENEIDADE DA 
COBERTURA 

SIM 5  

 NÃO 0  

ESTRUTURA DE 
PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 

14. IMPERMEABILIZAÇÃO 
DO SOLO 

SIM/ADEQUADA 10  

(N.PREENCHER ITEM 15) 0  

15. PROF. LENÇOL 
FREÁTICO (P) x 
PERMEABILIDADE DO 
SOLO (k) 

P >3m, <10-6cm/s 4  

1<= P <=3m, K<10-6cm/S 2  

CONDIÇOES INADEQUADA 0  

16. DRENAGEM DE 
CHORUME 

SIM/SUFICIENTE 4  

NÃO/INSUFICIENTE 0  

17. TRATAMENTO DE 
CHORUME 

SIM/ADEQUADO 4  

NÃO INADEQUADO 0  

18. DRENAGEM 
PROVISÓRIA DE ÁGUAS 

SUFICIENTE/DESNECES. 3  

NÃO SUFICIENTE 0  
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PLUVIAIS  

19. DRENAGEM DEFINITIVA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS 

SUFICIENTE/DESNECES. 4  

NÃO SUFICIENTE 0  

20. DRENAGEM DE GASES 
SUFICIENTE/DESNECES. 4  

NÃO SUFICIENTE 0  

21. MONITORAMENTO DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

ADEQUADO 4  

INADEQUADO/INSUFICIEN. 1  

INEXISTENTE 0  

22. MONITORAMENTO 
GEOTÉCNICO 

ADEQUADO/DESNECES. 4  

INADEQUADO/INSUFICIEN 1  

INEXISTENTE 0  

SUBTOTAL 1  86  

OUTRAS 
INFORMAÇÕES 

23. PRESENÇA DE 
CATADORES 

NÃO 2  

SIM 0  

24. QUEIMA DE RESÍDUOS  
NÃO 2  

SIM 0  

25. OCORRÊNCIA DE 
MOSCAS E ODORES 

NÃO 2  

SIM 0  

26. PRESENÇA DE AVES E 
ANIMAIS  

NÃO 2  

SIM 0  

27. RECEBIMENTOS DE 
RESÍDUOS NÃO 
AUTORIZADOS 

NÃO 2  

SIM 0  

28. RECEBIMENTO DE 
RESÍDUOS NÃO 
AUTORIZADOS 

SIM (Preencher item 29) 
 

 

- 

SIM (Ir p/item 30) 

29. ESTRUTURAS E 
PROCEDIMENTOS 

SUFICIENTE/ADEQUADO 10  

INSUFICIENTE/INADEQUADO 0  

SUBTOTAL 2.1  10  

SUBTOTAL 2.2 20  

CARACTERISTICA 
DA ÁREA 

30. PROXIMIDADE DE 
NÚCLEOS 
HABITACIONAIS 

>=500m 2  

< 500m 0  

31. PROXIMIDADE DE 
CORPOS DE ÁGUA 

>=200m 2  

<200m 0  

32. VIDA ÚTIL DA ÁREA 

<=2 ANOS  
 

- 
2 <X <=5 ANOS  

>5 ANOS  

33. RESTRIÇÕES LEGAIS 
AO USO DO SOLO 

SIM  
 

- 
NÃO  

SUBTOTAL 3 4  

TOTAL MÁXIMO (100) TOTAL MAXIMO (110) 

TOTAL MAXIMO 2.1 TOTAL MAXIMO 2.2 
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Sem recebimento de resíduos industriais Com recebimento de resíduos industriais 

    

                                            

  

IQR-SOMA DOS PONTOS/10 IQR-SOMA DOS PONTOS/10 

Sem recebimento de resíduos industriais Com recebimento de resíduos industriais 
 

  

CÁLCULO DO IQR 

(Sem recebimento de resíduos industriais) IQR = (SUBTOTAIS 1+2.1+3)/10,0 

(Com recebimento de resíduos industriais) IQR = (SUBTOTAIS 1+2.2+3)/11 = 10,0 

IQR AVALIAÇÃO 

0,0 a 7,0 CONDIÇÕES INADEQUADAS 

7,1 a 10,0 CONDIÇOES ADEQUADAS 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Capacidade licenciada em ton/dia (Aterro Regional): 

CAPACIDADE LICENCIADA EM TON/DIA:  

QUANTIDADE DISPOSTA DO MUNICÍPIO EM TON/ DIA (MÉDIA ANUAL):  

 

Tratamento de Biogás:  

    SIM              NÃO CABE              NÃO 

 

Coordenadas Geográficas (SAD 69)  

UTM_N (m):  

UTM_E(m):  

FUSO:  

Descrever uso futuro da área: 

Nº de Catadores: 

TOTAL:  < 14 anos 

  

Fonte: CETESB (2017). 

Quadro 5.13 – Modelo de questionário para avaliação da qualidade dos Aterros Sanitários em Valas. 

ÍNDICE DA QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS – IQR VALAS 

MUNICÍPIO: DATA: 

LOCAL: AGÊNCIA: 

BACIA HIDROGRÁFICA UGRHI: 

LICENÇA:         LI.:              LO.:                                                                                   TÉCNICO: 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

ESTRUTURA DE 
APOIO 

ISOLAMENTO FÍSICO 
SIM/SUFICIENTE 3  

NÃO/INSUFICIENTE 0  
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ISOLAMENTO VISUAL 
ADEQUADO 3  

INADEQUADO 0  

ACESSO À FRENTE DE 
DESCARGA 

ADEQUADO 4  

INADEQUADO 0  

ASPECTO 
OPERACIONAIS 

DIMENSÕES DAS VALAS 
ADEQUADO 10  

INADEQUADO 0  

RECOBRIMENTO DOS 
RESÍDUOS 

ADEQUADO 10  

INADEQUADO 2  

INEXISTENTE 0  

VIDA ÚTIL 
SUFICIENTE 5  

INSUFICIENTE 0  

APROVEITAMENTO DA 
ÁREA 

ADEQUADO 10  

INADEQUADO 0  

ESTRUTURA DE 
PROTEÇÃO 
AMBIENTAL 

PROF. DO LENÇOL 
FREÁTICO (p) x 
PERMEABILIDADE DO 
SOLO (k) 

p>3 m, K < 10-6 10  

1 <=P<= 3 m, K < 10-6 5  

COND./ INADEQUADA 0  

DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS 

SUFIC./ DESNECESSÁRIO 5  

INSUFICIENT/INEXISTENTE 0  

MONITORAMENTO DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

ADEQUADO 5  

INADEQUAD/INSUFICIENTE 2  

INEXISTENTE 0  

SUBTOTAL 1 65  

OUTRAS 
INFORMAÇÕES 

PRESENÇA DE 
CATADORES 

NÃO 6  

SIM 0  

QUEIMA DE RESÍDUOS 
NÃO 5  

SIM 0  

OCORRENCIAS DE 
MOSCAS E ODORES 

NÃO 4  

SIM 0  

PRESENÇA DE AVES E 
ANIMAIS 

NÃO 4  

SIM 0  

RECEB. DE RESÍDUOS 
NÃO AUTORIZADOS 

NÃO 6  

SIM 0  

SUBTOTAL 2                          25  

CARACTERISTICA DA 
ÁREA 

                       

PROXIMIDADE DE 
NÚCLEOS 

HABITACIONAIS 

>=500 m 5  

< 500 m 0  

PROXIMIDADE DE 
CORPOS DE ÁGUA 

>=200 m 5  

< 200m 0  

VIDA ÚTIL DA ÁREA <= 2 ANOS  

 

- 
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2 <X<= 5 ANOS  

>5 ANOS  

RESTRIÇÕES LEGAIS AO 
USO DO SOLO 

SIM  
 

- 

NÃO  

SUBTOTAL 3                                                              10  

CAPACIDADE LICENCIADA EM TON/DIA (ATERRO REGIONAL)  

QUANTIDADE DISPOSTA DO MUNICÍPIO EM TON/DIA (MEDIA ANUAL)  

UTM_N (m):  

UTM_E (m):  

FUSO:  

TOTAL MÁXIMO 100  

IQR = SOMA DOS PONTOS /10   

IQR AVALIAÇÃO 

0,0 a 7,0 CONDIÇÕES INADEQUADAS 

7,1 a 10,0 CONDIÇÕES ADEQUADAS 

Fonte: CETESB (2017). 

5.5.4. Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) 

O Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) foi criado para suprir a falta de 
referências quantitativas capazes de sintetizar as metas esperadas pela PNRS durante a 
implementação dos planos de resíduos num horizonte de vinte anos. Portanto, o ISLU é um 
“termômetro” que visa a medir a proximidade ou afastamento da gestão municipal à prevista 
na PNRS, assumida como ideal. 

O município é avaliado por um sistema de pontuação que varia de 0 (zero) a 1 (um): quanto 
mais próximo de 1, melhor a gestão. É importante ressaltar que o ISLU não tem como 
propósito avaliar qual é o melhor ou o mais eficiente modelo de prestação dos serviços de 
limpeza urbana, sendo que os resultados do cálculo do índice dizem respeito, 
exclusivamente, ao município perante o cumprimento da PNRS. 

De acordo com a PricewaterhouseCoopers (PWC) e o Sindicato das Empresas de Limpeza 
Urbana (SELUR), o ISLU foi elaborado a partir de um modelo estatístico exaustivamente 
avaliado, testado e balizado para mais de 3.500 municípios brasileiros que possuem 
informações disponibilizadas no SNIS. Também foram utilizadas informações oficiais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro (SICONF). 

Esse índice é composto por quatro dimensões que caracterizam os principais aspectos da 
implementação da política de resíduos nos municípios: E (engajamento), S (sustentabilidade 
financeira), R (recuperação dos recursos) e I (impacto ambiental), abordados a seguir. 
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 Dimensão E – Engajamento do município 

A lógica desta dimensão é que o engajamento e a responsabilidade do Governo e da 
sociedade como um todo influenciam diretamente no aspecto de limpeza das cidades bem 
como no aproveitamento e reciclagem dos resíduos uma vez que os munícipes passam a 
ver os resíduos como recursos a serem recuperados e, não mais, como rejeitos. 

O engajamento da sociedade é representado por meio de dois indicadores: o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e a extensão do atendimento do serviço 
(cobertura da coleta). 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

O IDH é o conjunto de indicadores socioeconômicos de renda, longevidade e nível 
educacional da população de um determinado local. Para refletir as condições de 
desenvolvimento em nível municipal, mais coerente com a realidade brasileira, criou-se o 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil (ATLAS BRASIL, 2013), o IDHM 
não abrange todos os aspectos de desenvolvimento humano e não é uma representação da 
"felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo para se viver", mas sintetiza 
três das mais importantes dimensões do desenvolvimento humano, a saber: longevidade, 
educação e renda. 

Portanto, para o cálculo do IDHM, utiliza-se a média geométrica dos IDHs municipais de 
Longevidade, Educação e Renda. O IDHM-Longevidade determina a expectativa de vida de 
um indivíduo ao nascer enquanto o IDHM-Educação reflete o grau de escolaridade da 
população adulta e o fluxo escolar da população jovem. Já o IDHM-Renda expressa a renda 
per capita mensal. 

O valor do IDHM varia de 0 a 1, expressando maior desenvolvimento humano quanto mais 
próximo de estiver de 1. Portanto, foram criadas cinco faixas para expressar o grau de 
desenvolvimento humano dos municípios: 

 Muito Baixo: IDHM entre 0,000 e 0,499; 

 Baixo: IDHM entre 0,500 e 0,599; 

 Médio: IDHM entre 0,600 e 0,699; 

 Alto: IDHM entre 0,700 e 0,799; 

 Muito Alto: IDHM acima de 0,800. 

 Extensão do atendimento do serviço (cobertura da coleta). 

Este indicador é o primeiro apresentado no Quadro 4.1, repetido no Quadro 5.14, a seguir. 
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Quadro 5.14 – Indicador da cobertura da coleta (ISLU). 

Nº Indicador Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 

Índice de cobertura total 
(urbano e rural) do 
serviço de coleta de RSU 
e RSD na área rural 

Representa o percentual de 
habitantes atendidos com o 
serviço regular de coleta de 
RSU e RSD rural no 
município. 
 
A aplicação deste indicador 
permite analisar a efetividade 
da coleta de RSU e RSD rural 
em todo o município, 
buscando garantir a 
universalização do serviço. 
Este indicador possibilita 
ainda verificar a ampliação do 
alcance da coleta nos vinte 
anos de implementação do 
PGIRS. 

𝑃𝑇𝐴

𝑃𝑂𝑃_𝑇𝑂𝑇
× 100 

 

Onde: 

PTA: População Total Atendida 

(urbana e rural) 
  
POP_TOT: População Total  

% 

  Fonte: FLORAM (2018). Adaptado de SNIS. 

 Dimensão S – Sustentabilidade financeira  

A relação entre os serviços de limpeza pública, considerados essenciais, e a saúde pública 
demanda prestação contínua, ou seja, sem interrupção das atividades. Entretanto, é comum 
observar nos municípios de pequeno e médio porte, que a frequência e abrangência dos 
serviços são reduzidas em função da incapacidade de operar altos custos, dentre outros 
motivos. 

Para que essa situação não ocorra, recomenda-se a criação de órgão específico para a 
limpeza urbana com total autonomia para gerir as atividades, independentemente das 
variações orçamentárias do município. Assim, a independência financeira desse órgão ajuda 
a proteger os serviços de más condutas administrativas, de conjunturas econômicas 
negativas e de eventuais interesses políticos. Além disso, a sustentabilidade financeira é 
fundamental para a ampliação da coleta convencional, implantação e ampliação progressiva 
da coleta seletiva, aporte de recursos para triagem, tratamento e disposição final adequada 
de resíduos. 

Para o cálculo da sustentabilidade financeira, utilizou-se o indicador de arrecadação 
específica sobre a despesa orçamentária, apresentado no Quadro 5.15. 

Quadro 5.15 – Indicador da sustentabilidade financeira da limpeza pública e manejo de resíduos sólidos 
(ISLU). 

Nº Indicador  Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 
Arrecadação específica 
sobre despesa 
orçamentária 

Este indicador tem como 
objetivo medir o grau de 
sustentabilidade financeira 
dos municípios em relação 
aos serviços de limpeza 
pública, considerando a 
existência de arrecadação 
específica e o grau de 
comprometimento dos 
serviços de limpeza urbana 
perante o orçamento 
municipal.  

𝐴𝐸 − 𝐷𝐿𝑃

𝐷𝑇𝑀
× 100 

Onde:  

AE: Arrecadação específica 

  
DLP: Despesa com os serviços de 

limpeza pública 
 
DTM: Despesa total do município  

% 

 Fonte:PWC e SELUR (2017). 
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As informações sobre as despesas totais dos municípios podem ser levantadas diretamente 
nas prefeituras ou na base de dados do Tesouro Nacional que contém informação sobre a 
despesa total empenhada para todos os municípios brasileiros anualmente. 

Nota-se pela análise da memória de cálculo que se o município não contar com arrecadação 
específica ou mesmo se houver cobrança, mas essa for menor que as despesas com os 
serviços de limpeza pública, o resultado da fórmula será negativo, por isso, no cálculo global 
do ISLU esses municípios serão “punidos” com pontuação menor no resultado final. Na 
prática, as cidades que conseguem arrecadar valores equivalentes ao total de dispêndio 
com os serviços terão seu orçamento menos impactado, logo, serão mais autônomas 
enquanto aquelas que não têm arrecadação específica para custear os serviços de limpeza 
urbana terão seus orçamentos mais comprometidos e, consequentemente, estarão mais 
expostas às variáveis exógenas.  

 Dimensão R – Recuperação dos recursos coletados 

A dimensão “R” objetiva verificar como a sociedade está promovendo o manejo dos 
resíduos. Espera-se que os munícipes passem a ver os resíduos como recursos a serem 
recuperados e, não mais, como rejeitos. 

É importante esclarecer que a recuperação de resíduos vai muito além da mudança de 
postura dos indivíduos na segregação de resíduos, dependendo fundamentalmente da 
disponibilidade de serviços e de infraestrutura para a recuperação efetiva dos resíduos, tais 
como: implantação da coleta seletiva com toda a logística associada, de ecopontos, de 
unidades de compostagem e de unidades de triagem. 

O cálculo do indicador é feito relacionando os materiais recuperados sobre a massa 
coletada, conforme apresentado no Quadro 5.16. 

Quadro 5.16 – Indicador da recuperação de materiais recicláveis (ISLU). 

Nº Indicador Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 
Recuperação de 
materiais recicláveis  

 
Este indicador tem como 
objetivo avaliar a quantidade 
de materiais recicláveis 
recuperados. Quanto maior o 
percentual, maior a 
recuperação de recicláveis.  

 

𝑀𝑅

𝑄𝑇𝑅
× 100 

Onde: 

MR: Quantidade total de materiais 

recicláveis recuperados (exceto 
orgânicos e rejeitos) 
 
QTR: Quantidade total de resíduos 

coletados no município  
 

% 

Fonte:PWC e SELUR (2017). 

 Dimensão I – Impacto Ambiental 

Esta dimensão considera os impactos ambientais da disposição inadequada de resíduos em 
lixões e aterros controlados, abordados no Produto 7.1 referente ao Tratamento e 
Disposição Final de Resíduos Sólidos, e que serão brevemente descritos a seguir. 

Os principais impactos ambientais negativos em lixões e aterros controlados ocorrem pela 
ausência de sistemas de impermeabilização do solo, com a contaminação desse, do subsolo 
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e do lençol freático pelo chorume gerado na decomposição anaeróbia da fração orgânica 
dos resíduos.  

Outros impactos que ocorrem nos lixões são: contaminação de recursos hídricos superficiais 
próximos ao lixão, impacto visual pela ausência de cortina vegetal, emissão de gases do 
efeito estufa, problemas associados à liberação de gases com odores indesejáveis quando o 
lixão se localiza próximo a residências, atração de vetores de doenças, atração de catadores 
que trabalham em condições insalubres e submetidos a vários riscos, dentre outros.  

Todos esses impactos listados no parágrafo anterior podem acontecer em maior ou menor 
grau nos aterros controlados, dependendo dos aspectos construtivos e operacionais desses 
aterros, que variam expressivamente por município. Há que se mencionar ainda a influência 
da localização dos lixões e aterros controlados na intensidade dos impactos ambientais e no 
risco à saúde pública, se agravando quando situados em áreas próximas a habitações, solos 
agricultáveis, recursos hídricos, Unidades de Conservação e quando implantados em sítios 
com solos permeáveis e lençol freático superficial, dentre outros aspectos. 

O cálculo do indicador é feito relacionando a quantidade de resíduos dispostos 
inadequadamente nos lixões e aterros controlados, expressa em toneladas, sobre a 
população total atendida, conforme apresentado no Quadro 5.17. 

Quadro 5.17 – Indicador da disposição final de resíduos (ISLU). 

Nº Indicador Descrição / Importância Memória de Cálculo Unidade 

01 
Destinação Incorreta 
sobre a população 
atendida pelos serviços  

 
Este indicador tem como 
avaliar a quantidade de 
materiais recicláveis 
recuperados. Quanto maior o 
percentual, maior a 

recuperação de recicláveis.  

 

𝑄𝐷𝐼

𝑃𝑇𝐴
× 100 

Onde: 

QDI: Quantidade total de resíduos e 

rejeitos dispostos inadequadamente 
 
PTA: População total atendida  

t/hab. 

Fonte:PWC e SELUR (2017). 

 Equação geral do ISLU 

A fórmula geral do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU) é apresentada a 
seguir, sendo que esses valores multiplicados por cada dimensão (E, S, R e I) representa o 
peso percentual de cada dimensão no cálculo. Caso o resultado da equação seja menor que 
zero, deve-se assumir zero. Caso seja maior que 1, deve-se assumir 1. 

ISLU = 0,33284 × E + 0,22421 × S + 0,22215 × R + 0,22080 × I 

Onde: 

E = Valor do Indicador obtido para Engajamento; 

S = Valor do Indicador obtido para Sustentabilidade financeira; 

R = Valor do Indicador obtido para Recuperação dos recursos; 

I = Valor do Indicador obtido para Impacto ambiental. 
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Dessa forma, o modelo criado para o ISLU considera o somatório dos resultados obtidos 
pelos municípios em cada uma das dimensões, sendo que para que um município tenha 
uma boa pontuação, ele deve apresentar bons resultados no conjunto total de indicadores 
utilizados. Com isso, o ISLU avalia uma série de informações consolidadas, sem trazer 
análises tendenciosas para o atendimento de apenas um aspecto da gestão da limpeza 
urbana. 

A principal crítica da equipe técnica da Floram em relação ao ISLU é a não inclusão nos 
indicadores de sustentabilidade da compostagem, que é uma tecnologia indicada na PNRS, 
e considerada em planos de resíduos, inclusive com metas de avanço. Sabe-se ainda que o 
aproveitamento de resíduos orgânicos em sistemas de compostagem reduz a disposição 
desses nos aterros sanitários, com as vantagens de aumentar a vida útil dos aterros e de 
reduzir os custos com tratamento de lixiviados (chorume), cuja geração é função direta da 
quantidade de resíduos orgânicos dispostos.  

Apesar de o ISLU não incluir o indicador de compostagem em seu cálculo, como se trata de 
um índice de referência amplamente usado no país, pelas vantagens já apresentadas, 
recomenda-se a sua utilização durante a implementação do PGIRS da RMGSL. 

5.5.5. Indicadores de Sustentabilidade Ambiental 

Para a avaliação e o monitoramento dos aspectos relacionados ao sistema de limpeza 
pública e ao gerenciamento de resíduos sólidos, recomenda-se a aplicação de alguns 
indicadores de sustentabilidade propostos por MILANEZ (2002) e POLAZ & TEIXEIRA 
(2007), apresentados no Quadro 5.18. É importante salientar que nas revisões periódicas do 
PGIRS podem ser propostos outros indicadores ambientais adicionais que busquem 
aprofundar o conhecimento da realidade local sobre a limpeza pública. 

Os referidos autores definiram os seguintes critérios de avaliação que serão aplicados para 
cada indicador: Favorável (F), Desfavorável (D) e Muito Desfavorável (MD). Recomenda-se 
o emprego semestral desses indicadores. 

O monitoramento dos indicadores ambientais possibilita gerar uma série histórica de dados 
para a verificação da tendência no sentido da sustentabilidade na gestão pública dos 
serviços prestados.   

A importância da divulgação dos dados monitorados está relacionada com a transparência e 
o controle social, princípios essenciais estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, possibilitando participação social nos processos de implementação, avaliação e 
operacionalização das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.  
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Quadro 5.18 – Indicadores para a avaliação dos aspectos ambientais, relacionados ao sistema de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos. 

Nº Indicador Ambiental Objetivo 
Avaliação de Tendência  

(ANUAL) 
Fonte de origem das informações 

01 
Quantidade de ocorrências de 

lançamentos de resíduos 
sólidos em locais inadequados 

Indicar a eficiência das ações de 
educação ambiental e 

sensibilização da população, 
bem como a aplicabilidade de 

medidas de controle, 
saneamento ambiental e controle 
de poluição pelo Poder Público. 

(MD) Mais de 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab; 
(D) Entre 1 e 4 ocorrências/ano a cada 1.000 hab.; 
(F) Menos de 1 ocorrências/ano a cada 1.000 hab. 

 

- Denúncias na Ouvidoria ou órgão de 
fiscalização. 
 
- Notificações provenientes de ações de 
fiscalização, diagnósticos do município, entre 
outros. 

02 
Grau de recuperação dos 

passivos ambientais 

Indicar o grau de recuperação 
dos passivos ambientais pelo 

Poder Público. 

(MD) Nenhuma ação identificada para recuperação 
dos passivos mapeados; 

(D) Ações de planejamento aplicadas às áreas de 
mapeadas, porém, sem recuperação das áreas; 
(F) Ações de planejamento e recuperação das 

áreas de passivos mapeadas. 

 
- Denúncias na Ouvidoria ou órgão de 
fiscalização. 
 
- Diagnósticos futuros elaborados nas revisões 
do PGIRS. 
 
- Órgão colegiado. 
 
- Secretaria(s) municipal(is) competente (s). 
  

03 

Existência de situações de 
risco à saúde em atividades 

vinculadas ao gerenciamento 
de resíduos sólidos 

Indicar a efetividade das ações 
do Poder Público para coibir a 

existência de catadores 
trabalhando em situações 

precárias em locais de 
disposição final e nas ruas. 

(MD) Presença de catadores trabalhando de forma 
precária nos locais de disposição final; 

(D) Presença de catadores trabalhando de forma 
precária nas ruas; 

(F) Inexistência de situações descritas 
anteriormente. 

 
- Denúncias na Ouvidoria ou órgão de 
fiscalização. 
 
- Órgão colegiado. 
 
- Secretaria(s) municipal(is) competente(s). 
 
- Consórcio. 
 

04 
Divulgação de informações 
sobre a gestão de resíduos 

para a população 

Indicar a efetividade do Poder 
Público no monitoramento da 

gestão de resíduos sólidos e na 
divulgação e transparência, 
visando o controle social. 

(MD) As informações não são sistematizadas; 
(D) As informações são organizadas, porém não 

estão acessíveis à população; 
(F) As informações são sistematizadas e 

divulgadas para a população. 

- Secretaria(s) municipal(is) competente(s); 
 
- Pesquisas aplicadas com os munícipes. 

05 

Existência de programas 
educativos continuados 

voltados para as boas práticas 
da gestão de resíduos sólidos 

Indicar a atuação do Poder 
Público na implementação de 

programas educativos voltadas à 
gestão de resíduos sólidos com a 

participação da sociedade 

(MD) Inexistência de programas educativos; 
(D) Existência de programas educativos 

continuados, porém, com baixo envolvimento da 
população; 

(F) Existência de programas educativos 
continuados com alto envolvimento da população. 

- Órgão colegiado. 
 
- Secretaria(s) municipal(is) competente(s); 
 

Fonte: Adaptado de MILANEZ (2002) e POLAZ & TEIXEIRA (2007).
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5.5.6. Indicadores do Grau de Conhecimento e Satisfação dos Usuários 

Para a mensuração do grau de conhecimento e satisfação dos usuários foram criados 
indicadores referentes à coleta convencional de RSD, coleta seletiva de resíduos recicláveis 
e à segregação de resíduos, que serão empregados a partir de questionários aplicados 
anualmente (Quadro 5.19).   

Esses indicadores fornecerão informações sobre aqueles serviços e atividades que a 
qualidade depende, do nível de conhecimento e da conduta dos usuários que está atrelado a 
campanhas de educação ambiental, divulgação da coleta convencional e seletiva, ações de 
capacitação da população para segregação dos resíduos.  

Quadro 5.19 – Indicadores do Grau de Conhecimento e Satisfação dos Usuários. 

Nº Perguntas Observações Respostas Indicadores 

01 

 Você é atendido 
regularmente pelos 
serviços de coleta 
convencional de 

resíduos sólidos em 
sua residência? 

 

Este indicador possibilita 
avaliar a regularidade da 

coleta convencional.  
 

Normalmente, o 
responsável pela coleta 

conhece os bairros e 
setores atendidos pelo 
serviço. Entretanto, é 
comum observar em 

diagnósticos de sistemas 
deficientes que a 

informação sobre a 
regularidade da coleta 

em determinados bairros 
do prestador é 

conflitante com a dos 
moradores, já que 

muitas vezes o motorista 
tem muita autonomia na 

definição de rotas e 
itinerários, sem ter que 

se reportar a um 
superior.  

Sim = NARC = 1 
 

Não = NARC = 0 
 

NSR = Não sei 
responder = 1 

 

𝑵𝑨𝑹𝑪(%) =
∑(𝑵𝑨𝑹𝑪)

𝑸𝑹
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝑺𝑹(%) =
∑(𝑵𝑺𝑹)

𝑸𝑹
× 𝟏𝟎𝟎 

 
Onde: 

NACR: Nível de Atendimento Regular da 

Coleta Convencional de Resíduos na 
Residência; 
 
NSR: Não Souberam Responder; 

 
QR: Quantidade de respostas na 

pesquisa. 
 
 

02 

 Você conhece o 
programa de coleta 

seletiva municipal do 
seu município? 

 
 

Esta pergunta só se 
aplica após a 

implementação do 
programa municipal de 

coleta seletiva. 
 

Ela possibilita uma 
análise indireta se a 
divulgação da coleta 

seletiva está 
acontecendo a contento. 

 

 
 
 
 
 
 

Sim = NCCS = 1 
 

Não = NCCS = 0 
 

NSR = Não sei 
responder = 1 

 

𝑵𝑪𝑪𝑺(%) =
∑(𝑵𝑪𝑪𝑺 )

𝑸𝑹
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑵𝑺𝑹(%) =
∑(𝑵𝑺𝑹)

𝑸𝑹
× 𝟏𝟎𝟎 

 
Onde: 

NCCS: Nível de Conhecimento de Coleta 

de Seletiva; 
 
NSR: Não Souberam Responder; 

 
QR: Quantidade de respostas na 

pesquisa. 

02 

Você participa da 
coleta seletiva 
municipal dos 

resíduos sólidos? 
 

Esta pergunta só se 
aplica após a 

implementação do 
programa municipal de 

coleta seletiva. 
 

Quando associada a 

 
 
 
 
 
 

Sim = NPCS = 1 

 

𝑵𝑷𝑪𝑺(%) =
∑(𝑵𝑷𝑪𝑺 )

𝑸𝑹
× 𝟏𝟎𝟎 

 
 

𝑵𝑺𝑹(%) =
∑(𝑵𝑺𝑹)

𝑸𝑹
× 𝟏𝟎𝟎 
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Quadro 5.19 – Indicadores do Grau de Conhecimento e Satisfação dos Usuários. 

Nº Perguntas Observações Respostas Indicadores 

pergunta anterior, ela 
possibilita uma análise  

da participação da 
população na coleta 

seletiva. 

 
Não = NPCS = 0 

 
NSR = Não sei 
responder = 1 

 
Onde: 

NPCS: Nível de Participação na Coleta de 

Seletiva; 
 
NSR: Não Souberam Responder; 

 
QR: Quantidade de respostas na 

pesquisa. 

03 

Você sabe como 
segregar e destinar os 
resíduos sólidos que 

você gera? 
 
 
 
 
 

 
Como esta pergunta é 
auto declaratória, pode 
resultar em respostas 

incorretas. Assim, 
recomenda-se que o 

entrevistador assinale as 
respostas sobre a 
classificação entre 

recicláveis, orgânicos e 
rejeitos dos seguintes 
materiais para cada 

usuário: 
 

- Plásticos; 
- Metais; 
Papéis; 

Papelão; 
Vidros; 

- Restos de frutas e 
verduras e alimentos, em 

geral; 
- Papéis higiênicos; 

- Fraldas descartáveis. 

Sim = CCDRS = 6 
 

Não = CCDRS = 1 
 

Parcialmente = CCDRS 
= 3 

 
Não sei responder = 

CCDRS = 1 

𝑮𝑺𝑷 (%) =  [

∑(𝑪𝑪𝑫𝑹𝑺 × 𝑨𝑪𝑺𝑳𝑷)
𝟏𝟎
𝑸𝑹

×
𝟏

𝟑
]

× 𝟏𝟎𝟎 

 
Onde: 

 

Onde: 

CCDRS: Conhecimento do Cidadão na 

Destinação correta dos Resíduos Sólidos; 
 
ACSLP: Avaliação do Cidadão nos 

Serviços de Limpeza Pública. 
 
QR: Quantidade de respostas na 

pesquisa. 

04 

Como você avalia os 
serviços de limpeza 

pública e 
gerenciamento de 

resíduos sólidos em 
seu município? 

 

Informar ao entrevistado 
que envolve a coleta, o 
transporte, a varrição, a 

poda e a capina, que são 
os serviços que o 
cidadão consegue 

visualizar. 

Ótimo = ACGRS = 5 
 

Bom = ACGRS = 4 
 

Regular = ACGRS = 3 
 

Ruim = ACGRS = 2 
 

Péssimo = ACGRS = 1 
 

Não sei responder = 
ACGRS = 1 

𝑮𝑺𝑷 (%) =  [

∑(𝑪𝑪𝑫𝑹𝑺 × 𝑨𝑪𝑺𝑳𝑷)
𝟏𝟎
𝑸𝑹

×
𝟏

𝟑
]

× 𝟏𝟎𝟎 

 
Onde: 

CCDRS: Conhecimento do Cidadão na 

Destinação correta dos Resíduos Sólidos; 
 
ACSLP: Avaliação do Cidadão nos 

Serviços de Limpeza Pública. 
 
QR: Quantidade de respostas na 

pesquisa. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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6. ESTUDOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS 

6.1. Apresentação 

No âmbito de elaboração do PGIRS, o presente relatório faz parte da Etapa 3 - Produto 9, 
cujo objetivo é apresentar relatório referente aos “Estudos Econômicos e Financeiros”. 
Este Capítulo encontra-se dividido em sete subcapítulos, sendo o primeiro deles esta 
Apresentação. 

No Subcapítulo 6.2 há uma breve introdução acerca dos aspectos econômicos e financeiros 
no gerenciamento de resíduos sólidos, enfatizando a importância dos investimentos para a 
implantação das Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) bem como do 
estabelecimento da cobrança dos usuários pela prestação dos serviços de limpeza pública, 
visando a melhoria da gestão dos resíduos na RMGSL.  

No Subcapítulo 6.3 são estimados os custos de implantação e operação das Unidades de 
Gerenciamento de Resíduos (UGR) propostas nos cenários, que subsidiarão o estudo de 
viabilidade econômico-financeira. 

No Subcapítulo 6.4 são apresentados os custos estimados para o encerramento e a 
remediação dos lixões existentes na RMGSL. 

No Subcapítulo 6.5 são mostrados os custos da limpeza pública, considerando os serviços 
de coleta e transporte de resíduos sólidos, varrição, poda e capina, inclusive com o custo da 
mão de obra empregada nesses serviços. 

No Subcapítulo 6.6 são sintetizados os custos dos cenários considerando os valores 
definidos nos subcapítulos anteriores.  

No Subcapítulo 6.7 é desenvolvido o estudo de viabilidade econômico-financeira a fim de 
identificar o cenário mais vantajoso dentre os três propostos incluindo o cálculo dos custos, 
análise tarifária e formas de cobrança. 

6.2. Introdução  

Uma parcela dos problemas que caracterizam a gestão inadequada de resíduos sólidos na 
maioria dos municípios brasileiros resulta da falta de orçamento específico para a limpeza 
pública, estrutura de regulação econômica da prestação dos serviços e da inexistência da 
cobrança dos usuários, ou seja, de problemas de natureza financeiro-econômica e 
institucional. As prefeituras promovem a gestão de resíduos e a limpeza pública 
economizando recursos, limitando-se à execução da coleta e o afastamento dos resíduos 
sólidos das áreas urbanas com a disposição inadequada dos mesmos, sem qualquer UGR 
para o aproveitamento, tratamento e disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos. Esse quadro de fragilidade financeira e econômica, além da técnica, foi 
caracterizado no diagnóstico (Produto 04 da Etapa 1) deste PGIRS, quando se identificou 
que nenhum dos treze municípios da RMGSL estabelece a cobrança pela prestação dos 
serviços, ou seja, a limpeza pública é realizada na região sem qualquer arrecadação. 

Os avanços na gestão de resíduos sólidos na RMGSL dependem, dentre outros aspectos, 
da implantação e operação das Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) e da 
ampliação da cobertura e melhoria na qualidade dos serviços de limpeza pública nos treze 
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municípios, durante a implementação do PGIRS, que se traduzem em aumento significativo 
dos custos em relação ao sistema de gestão atual. Nesse sentido, é importante esclarecer 
que a recuperação dos investimentos realizados para as melhorias citadas, ou seja, a 
sustentabilidade financeira e econômica da gestão não será assegurada em curto e médio 
prazo na RMGSL. Apesar disso, a cobrança deve ser estabelecida possibilitando que as 
prefeituras promovam melhorias nos serviços, além de aliviar as finanças públicas, ainda 
que a arrecadação com a cobrança não necessariamente cubra as despesas.  

O sucesso da arrecadação com a cobrança depende do envolvimento e comprometimento 
político e os valores praticados devem considerar a capacidade de pagamento dos usuários, 
ou seja, o perfil de rendimento médio da população da RMGSL, que varia entre os 
municípios. Além disso, devem ser estabelecidos instrumentos e mecanismos para 
assegurar o efetivo pagamento pela prestação dos serviços de limpeza pública e 
gerenciamento de resíduos, mantendo a inadimplência em níveis aceitáveis.  

A análise feita no livro intitulado “Gestão Econômico-Financeira no Setor de Saneamento” 
publicado pela Fundação Nacional da Saúde (FUNASA, 2004) considera que a 
sustentabilidade econômico-financeira dos serviços não é assegurada somente pela 
cobrança, dependendo também do envolvimento do Poder Público e dos fundos financeiros 
públicos e/ou privados para garantir recursos (financeiros ou não), estáveis e suficientes 
para o financiamento da limpeza e gestão de resíduos. Portanto, além de uma parcela 
arrecadada mediante cobrança, o poder público continuará arcando com os demais custos 
da gestão dos resíduos e limpeza pública, já que se tratam de serviços públicos essenciais 
que não podem ser interrompidos, pelo contrário, com vistas à universalização do 
atendimento.  

Também merece destaque a possibilidade de participação do segmento privado no 
gerenciamento de resíduos, que se justifica pela necessidade de alocação de recursos 
financeiros e pessoais, nem sempre disponíveis nas prefeituras municipais. Como citado no 
diagnóstico (Produto 04) já é consenso no meio técnico que alguns serviços, como a 
operação de aterros sanitários, dentre outros, resultam em gestão mais eficiente e menos 
problemática quando realizados pelo setor privado. 

6.3. Custos de Implantação e Operação das unidades previstas 

Neste item serão apresentadas as estimativas dos custos de implantação e operação das 
Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) que irão compor o sistema de gestão de 
resíduos da RMGSL. Para um melhor entendimento do desenvolvimento do trabalho, a 
seguir será apresentada uma descrição da metodologia empregada.  

6.3.1. Metodologia e critérios empregados nos estudos de custos 

 Custos de Implantação das UGR 

Inicialmente, é importante esclarecer que as estimativas realizadas visam estabelecer o 
aporte de recursos, ou seja, o investimento aproximado para a implantação das UGR 
previstas nos cenários do PGIRS, a fim de subsidiar os estudos de viabilidade econômica e 
financeira, não se caracterizando como orçamentos das UGR. Os orçamentos detalhados 
das unidades deverão ser apresentados durante a elaboração dos projetos executivos, 
objetos de contratos específicos, que levarão em consideração todas as especificidades dos 
projetos e obras, resultando em custos precisos de implantação das UGR. 
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a) Referências de custos 

Os custos adotados neste PGIRS para a implantação das UGR foram extraídos de três 
principais referências: 

 Operadores locais: custos de construção recente de unidades de gerenciamento de 
resíduos na RMGSL, como os Ecopontos da Prefeitura de São Luís e a Estação de 
Transbordo do Parque Vitória, em São José de Ribamar; 

 Projetos de Engenharia: custos de uma série de Projetos Básicos e Executivos 
elaborados pela FLORAM em estados da região Nordeste do país, entre os anos de 
2010 e 2014, desenvolvidos para atender aos empenhos conjuntos vinculados ao 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da Integração Nacional (MI) e 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(CODEVASF). Ressalta-se que todos os projetos executivos foram aprovados pela 
CODEVASF e contemplam as UGR previstas neste PGIRS; 

 Publicações oficiais: custos presentes em estudos, planos e manuais realizados por 
órgãos oficiais e instituições referências no tema, bem como por especialistas na 
temática resíduos, que se caracterizam como fontes de informação confiáveis. Para 
atender às especificidades do PGIRS da RMGSL, sempre que necessário, foram 
realizadas as devidas adequações.  

Como estes trabalhos desenvolvidos por órgãos oficiais, instituições de referência, 
profissionais com notório saber no tema e pela equipe técnica da FLORAM foram realizados 
entre 2008 e 2015, há necessidade da atualização dos valores. Por isso, realizou-se a 
correção dos preços das obras, serviços e equipamentos orçados ou estimados, pela 
atualização dos custos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 
Civil (SINAPI) publicado pela Caixa Econômica Federal e do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC), que é frequentemente utilizado em financiamento direto de construtoras 
e financiadoras, conforme estudos e dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A correção 
ou atualização dos valores do SINAPI e do INCC foi realizada para o mês de novembro de 
2018 (data da última publicação) utilizando como referência o banco de dados do Portal de 
Finanças, disponível em http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC.  

b) Definição das populações atendidas pelas UGR 

Além do uso de referências e atualizações dos custos de implantação das UGR, é 
importante definir a população contribuinte para cada UGR, que influi na quantidade de 
resíduos recebidos pelas unidades e consequentemente no pré-dimensionamento das 
mesmas. O Quadro 6.1 classifica a população atendida quanto à área de abrangência 
(urbana e rural) e o horizonte do plano (início ou final), considerando os 20 anos de 
implementação do PGIRS.  
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Quadro 6.1 – Definição do tipo de população atendida pelas UGR. 

UGR 

 Classificação da população atendida  

Sigla 
Quanto a área de 

abrangência   

Quanto ao horizonte 

de plano 1 

Aterro Sanitário AS 
100% Urbana +  

50% Rural 
Final de plano 

Aterro Sanitário de Pequeno 
Porte 

ASPP 
100% Urbana +  

50% Rural 
Final de plano 

Aterro de Resíduos de 
Construção Civil 

ARCC 
100% Urbana +  

50% Rural 
Final de plano 

Área de Transbordo e 
Triagem de RCC 

ATT 
100% Urbana +  

50% Rural 
Início de plano 

Estação de Transbordo de 
RSU 

ET 
100% Urbana +  

50% Rural 
Início de plano 

Unidade de Compostagem UC Urbana 10 anos 

Unidade de Triagem UT Urbana Início de plano 

Ponto de Entrega Voluntária  PEV Urbana Início de plano 

Fonte: FLORAM (2019).  1 - Considerando a implementação do PGIRS em 2019 e o final em 2038, com 20 anos de horizonte. 

Observa-se que as unidades de aterramento de resíduos (AS, ASPP e ARCC) foram 
previstas para atender 100 % da população urbana e 50 % da rural, considerando que os 
municípios da RMGSL contam com elevadas taxas de ruralização, com potencial de 
contribuição de quantidade expressiva de resíduos sólidos nessas UGR.  

As Estações de Transbordo (ET) consideram a mesma população dos aterros sanitários 
quanto à abrangência, porém podem ser dimensionadas considerando a população de início 
de plano, aumentando a quantidade de veículos transportadores ao longo do horizonte, 
sempre que necessário. A mesma relação pode ser estabelecida entre as ATT e os ARCC. 

As Unidades de Compostagem (UC) devem atender uma parcela da população urbana. 
Como já abordado no item 3.3.5 considerou-se a construção dos pátios de compostagem 
projetados para recebimento de resíduos considerando a população na metade do horizonte 
do plano, 10 anos, separando espaço para possível expansão para mais 10 anos. Esta 
solução reduz o custo de implantação inicial e possibilita a análise gradual do avanço da 
contribuição de resíduos encaminhados ao pátio ao longo do horizonte do plano. Caso haja 
avanço, quando o recebimento de resíduos se aproximar da capacidade operacional do 
pátio previsto inicialmente, poderá ser feita a construção do restante da obra, na área de 
expansão prevista. Cita-se ainda a importância da operação das UC¹ priorizando o 
aproveitamento de matéria prima de fontes específicas como feiras, mercados, 
supermercados, restaurantes e estabelecimentos que lidem com alimentos e gerem restos, 
possibilitando formação de composto em maiores quantidades e melhor qualidade. 

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEV) ou ecopontos e as Unidades de Triagem (UT) 
devem atender uma parte da população urbana no início de plano, já que são UGR com 
dimensões padronizadas. Quando o recebimento de resíduos diário se aproximar da 
capacidade operacional, basta implantar mais unidades nos bairros e regiões com maior 
demanda nos municípios da RMGSL. 
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 Custos de Operação das UGR    

Em relação aos custos de operação das UGR, optou-se por considerar os valores praticados 
no mercado, priorizando as informações dos operadores existentes na RMGSL. Para 
aquelas UGR ainda não implantadas na região, recorreu-se à consulta aos operadores de 
outros estados brasileiros ou ainda, em último caso, às estimativas de custos dos Projetos 
Básicos e Executivos elaborados pela FLORAM com as devidas atualizações.  

Visando facilitar a compreensão do leitor, neste item, os custos de operação serão 
apresentados na base mensal (R$/mês), entretanto no estudo de viabilidade (Capítulo 7) 
serão calculados na base anual, já que o modelo é definido considerando os vinte anos de 
implementação do PGIRS. Para conhecer o custo de operação anual basta multiplicar o 
custo mensal por doze (12) meses. 

6.3.2. Aterro Sanitário (AS) 

Os aterros sanitários são previstos para a disposição diária acima de 20 t (vinte toneladas) 
de rejeitos e resíduos se diferenciando dos aterros sanitários de pequeno porte (ASPP), que 
recebem até 20 t. 

 Custo de Implantação de Aterros Sanitários (AS)  

Os principais itens de infraestrutura dos aterros sanitários considerados nesta estimativa de 
custos são: mobilização e manutenção da equipe da obra, locação de obra, limpeza do 
terreno, cercamento e portão de acesso; cortinamento vegetal; acessos internos; edificações 
de apoio, incluindo guarita e estrutura para locação da balança rodoviária; escavação da 
vala; impermeabilização da base e taludes da vala com camada de argila e geomembrana 
de PEAD; instalações elétricas; poços de monitoramento de águas subterrâneas; sistemas 
de drenagens de gases, água pluvial e lixiviados; e sistema de tratamento de líquidos 
lixiviados e queima de gases.  

Os custos de alguns itens de aterros sanitários, como geomembrana de PEAD e aquisição 
de balança rodoviária foram levantados a partir de cotações com fabricantes, visando maior 
coerência com os preços praticados no mercado. Já os custos dos demais itens foram 
extraídos do SINAPI para o Maranhão, com incidência de BDI de 18% e 30% sobre o preço 
unitário de cada item de insumos e serviços, respectivamente. Estes valores empregados de 
BDI eram praticados ou recomendados por alguns órgãos do Governo Federal, em 2010.  

Considerou-se a implantação dos aterros para a atender 100 % da população urbana e 50 % 
da rural dos municípios da RMGSL. Adotou-se vida útil de 20 anos, com divisão da 
implantação em quatro etapas com cinco anos de duração cada (Quadro 6.2). Logo, é 
importante salientar que o principal aporte de recursos será na 1ª etapa que prevê, a 
aquisição da balança, a construção de toda a infraestrutura do aterro, além da implantação 
de uma célula para 1ª etapa de operação do aterro, com vida útil definida para cinco anos. 
Ressalta-se que é comum que os órgãos públicos e instituições privadas, financiadores de 
recursos para implantação de aterros sanitários, disponibilizem verbas para a construção 
apenas da primeira etapa do aterro, com duração entre 3 a 5 anos.  

O Quadro 6.3 apresenta a estimativa de custo de implantação (1ª etapa) dos aterros 
sanitários previstos nos cenários desenvolvidos neste PGIRS. Cabe ressaltar que o projeto 
de engenharia de um aterro sanitário na Ilha do Maranhão deve considerar 
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impermeabilização complementar com o uso de mais de uma camada de materiais 
geossintéticos e sistema de tratamento de lixiviado em nível terciário, assim como feito no 
aterro sanitário Titara, já existente. 

Quadro 6.2 – Divisão dos aterros sanitários em etapas de implantação. 

Etapa Duração (anos) 
Itens considerados na implantação da 

etapa 

1 5 

Toda a infraestrutura  

Aquisição e instalação de balança rodoviária 

Construção de Célula para 5 anos (limpeza de 
terreno, escavação, impermeabilização e 

proteção mecânica da GM, drenagem pluvial 
periférica, drenagem de lixiviado (chorume) e 

de gás na base da célula) 

2, 3 e 4 5 anos cada etapa 

Construção de Célula para 5 anos (limpeza de 
terreno, escavação, impermeabilização e 

proteção mecânica da GM, drenagem pluvial 
periférica, drenagem de lixiviado (chorume) e 

de gás na base da célula) 

   Fonte: FLORAM (2019). 

Quadro 6.3 – Estimativa de custo de implantação dos aterros sanitários previstos na RMGSL. 

Cenário 
Aterro 

Sanitário 
Municípios atendidos 

População 
Contribuinte em 

2019 
(habitantes) 

Custos de 
Implantação na 

Etapa 1                       
(R$) 

1 
Rosário  

(Titara) 1 

Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, 
Morros, Paço do Lumiar, 

Presidente Juscelino, 
Raposa, Rosário, Santa 

Rita, São José de 
Ribamar e São Luís 

1.592.474 - 

2 

Bacabeira 

Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, 

Morros, Presidente 
Juscelino, Rosário e 

Santa Rita 

145.063 2.931.027,54 

São Luís 
Paço do Lumiar, 

Raposa, São José de 
Ribamar e São Luís 

1.447.411 20.104.544,00 

3 

Axixá 
Axixá, Cachoeira 

Grande, Icatu, Morros e 
Presidente Juscelino 

58.100 2.051.469,16 

Bacabeira 
Bacabeira, Rosário e 

Santa Rita 
86.963 2.345.768,11 

São Luís 
Paço do Lumiar, 

Raposa, São José de 
Ribamar e São Luís 

1.447.411 20.104.544,00 

     Fonte: FLORAM (2019). 1 – Aterro Sanitário Titara já existente, portanto sem custo de implantação. 
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 Custo de Operação dos Aterros Sanitários (AS) 

O custo adotado para a operação dos aterros sanitários foi R$ 65,00/t de resíduos recebidos 
e aterrados, considerando como referência o valor atual cobrado pela empresa CGA Titara, 
em 2019. Neste custo considerou-se a mão de obra de todos os trabalhadores do aterro 
(responsável técnico pelo aterro, encarregado geral, equipe de vigilância, responsável pela 
pesagem dos resíduos na balança, trabalhadores da limpeza interna das edificações, 
refeitório, operadores de máquinas e pessoal da oficina mecânica), encargos sociais, aluguel 
de máquinas e equipamentos, manutenção preventiva e corretiva de máquinas e 
equipamentos, combustível, custo das operações relacionadas ao aterramento de resíduos e 
tratamento de chorume, lucro e recuperação de capital investido. 

O Quadro 6.4 apresenta a estimativa de custo mensal de operação dos aterros sanitários 
previstos nos cenários desenvolvidos neste PGIRS, considerando a população contribuinte 
em 2022, ano previsto para o início da operação dos aterros. É importante considerar que no 
horizonte do plano, os custos de operação dos aterros não são fixos, ou seja, aumentam a 
cada ano, acompanhando o crescimento populacional dos municípios e, consequentemente, 
da geração de resíduos. Esses acréscimos no custo de operação dos aterros serão 
computados na modelagem desenvolvida no estudo de viabilidade econômica.  

 Quadro 6.4 – Estimativa de custo mensal de operação dos aterros sanitários previstos na RMGSL. 

Cenário 
Aterro 

Sanitário 
Municípios atendidos 

População 
Contribuinte 

em 2022 
(habitantes) 

Contribuição 
mensal (ton) 

Custos de 
Operação                      
(R$/mês) 

1 
Rosário 
(Titara) 

Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, 
Morros, Paço do Lumiar, 

Presidente Juscelino, 
Raposa, Rosário, Santa 

Rita, São José de Ribamar 
e São Luís 

1.676.768,39 44.107,41 2.866.981,65 

2 

Bacabeira 

Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, Icatu, 

Morros, Presidente 
Juscelino, Rosário e Santa 

Rita 

152.675,89 2.152,26 139.896,90 

São Luís 
Paço do Lumiar, Raposa, 
São José de Ribamar e 

São Luís 
1.524.092,50 41.955,15 2.727.084,75 

3 

Axixá 
Axixá, Cachoeira Grande, 
Icatu, Morros e Presidente 

Juscelino 
60.771,00 825,86 53.680,90 

Bacabeira 
Bacabeira, Rosário e 

Santa Rita 
91.904,89 1.326,40 86.216,00 

São Luís 
Paço do Lumiar, Raposa, 
São José de Ribamar e 

São Luís 
1.524.092,50 41.955,15 2.727.084,75 

     Fonte: FLORAM (2019). Valores estimados com base no preço de R$ 65,00/t praticado pela CGA Titara, em 2019. 
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6.3.3. Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

Os Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP) são previstos para a disposição diária de 
até 20 t (vinte toneladas) de rejeitos/resíduos. 

 Custo de Implantação de Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP)  

De uma forma geral na implantação de ASPP são considerados os mesmos elementos da 
infraestrutura dos AS, podendo haver algumas simplificações previstas na ABNT NBR 
15.840/2010, previamente apontadas na Etapa 2 deste Plano. 

Para fins de planejamento, a implantação do ASPP de Alcântara será dividida em 5 etapas 
com duração de quatro anos. Na primeira será construída toda infraestrutura do aterro e 
uma vala com vida útil definida para quatro anos. Nas demais etapas considera-se apenas o 
custo da implantação de novas valas considerando a limpeza do terreno, escavação e 
impermeabilização com solo argiloso e geomembrana de PEAD, proteção mecânica da 
mesma, drenagem pluvial periférica, drenagem de lixiviado e de gases na base da vala.  

O custo de implantação estimado para a implantação da primeira etapa do ASPP de 
Alcântara é de R$ 392.515,55 enquanto nas demais etapas será de R$ 282.460,89, 
considerando os valores atuais.  

 Custo de Operação dos Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP) 

O custo adotado para a operação do ASPP de Alcântara foi R$ 30,00/t de resíduos 
recebidos e aterrados, considerando uma operação mais simplificada que dos aterros 
sanitários (AS). Para a geração mensal de 206,73 toneladas de resíduos em 2020, ano 
previsto para o início da operação, há um custo operacional mensal estimado em R$ 
6.201,86  

6.3.4. Estação de Transbordo de RSU (ET) 

 Custos de Implantação das ET 

Considerou-se como referência, os custos de implantação da Estação de Transbordo do 
Parque Vitória, disponibilizados pela Ciano Soluções Ambientais. Os itens considerados 
foram: serviços preliminares gerais, cercamento para isolamento da área, portão de controle 
do acesso, edificação da administração, construção de rampa e dique para promover a 
transferência dos resíduos e sistema de drenagem pluvial.  
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Quadro 6.5 – Estimativa de custos de implantação das Estações de Transbordo previstas na RMGSL. 

Cenário Estação de Transbordo Municípios atendidos 
Custos de 

Implantação (R$) 

1 

Axixá 
Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, 

Morros, Presidente Juscelino 
206.241 

São José de Ribamar 

(Parque Vitória) 1 

Paço do Lumiar, Raposa e São José 
de Ribamar  - 

São Luís (Ribeira) 2 São Luís - 

2 

Axixá 
Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, 

Morros, Presidente Juscelino 
206.241 

São José de Ribamar 

(Parque Vitória) 1 

Paço do Lumiar, Raposa e São José 
de Ribamar  - 

3 
São José de Ribamar 

(Parque Vitória) 1 

Paço do Lumiar, Raposa e São José 
de Ribamar  - 

Fonte: FLORAM (2019).  1, 2 – Estações de Transbordo de São José de Ribamar e São Luís já existentes, portanto sem custo de 
implantação. 

 Custos de Operação das ET 

Os custos de operação das ET consideram a mão de obra (administrador, encarregado, 
operadores e vigilantes) com encargo social e itens consumíveis, como água, energia e 
telefone, sendo estimado em R$ 15.261,46 por mês. 

Quadro 6.6 – Estimativa de custos de operação das Estações de Transbordo previstas na RMGSL. 

Cenário 
Estação de 
Transbordo 

Municípios atendidos 
Custos de 
Operação                      
(R$/mês) 

1 

Axixá 
Axixá, Cachoeira Grande, 
Icatu, Morros, Presidente 

Juscelino 
15.261,46 

São José de Ribamar 

(Parque Vitória) 1 

Paço do Lumiar, Raposa e 
São José de Ribamar  28.531,74 

São Luís (Ribeira) 2 São Luís 50.507,45 

2 

Axixá 
Axixá, Cachoeira Grande, 
Icatu, Morros, Presidente 

Juscelino 
15.261,46 

São José de Ribamar 

(Parque Vitória) 1 

Paço do Lumiar, Raposa e 
São José de Ribamar  28.531,74 

3 
São José de Ribamar 

(Parque Vitória) 1 

Paço do Lumiar, Raposa e 
São José de Ribamar  28.531,74 

   Fonte: FLORAM (2019).  1 – Estação de Transbordo de São José de Ribamar já existente. 2 – Estação de Transbordo de 
São Luís já existente, portanto sem custo de implantação. 

6.3.5. Unidade de Compostagem (UC¹) 

 Custos de Implantação da UC¹ 

Na composição dos custos das UC¹ foram considerados a mobilização e manutenção da 
equipe da obra, itens de infraestrutura como cercamento para isolamento da área, portão de 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                  272 

controle do acesso, edificação da administração, galpão de maturação do composto, 
implantação do pátio de compostagem com impermeabilização do piso, sistema de 
drenagem pluvial e os equipamentos necessários para a operação das UC¹. O Quadro 6.7 
apresenta o custo de implantação das unidades de compostagem previstas nesse PGIRS. 

Quadro 6.7 – Estimativa dos custos de implantação das Unidades de Compostagem previstas na RMGSL. 

Unidades de 
Compostagem 

Municípios 
atendidos 

Custos de 
Implantação                      

(R$) 

Bacabeira 

Axixá, Bacabeira, 
Cachoeira Grande, 

Icatu, Morros, 
Presidente 

Juscelino, Rosário 
e Santa Rita 

505.128,08 

São José de 
Ribamar 

Paço do Lumiar, 
Raposa e São José 

de Ribamar 
887.626,25 

São Luís São Luís 1.772.078,48 

Total - 3.164.832,81 

   Fonte: FLORAM (2019).   

 Custos de Operação da UC¹ 

Foram considerados nos custos de operação das Unidades de Compostagem a 
remuneração e encargos dos trabalhadores, verbas para manutenção de equipamentos e 
infraestruturas, monitoramento ambiental da unidade e consumíveis, como água, energia e 
telefone. 

Quadro 6.8 – Estimativa do custo mensal de operação das UC. 

Unidades de 
Compostagem 

Custos de Operação – 
2015 (R$/mês) 

Bacabeira 21.233,68 

São José de Ribamar 38.878,13 

São Luís 68.450,22 

Total 128.562,03 

            Fonte: FLORAM (2019). 

6.3.6. Unidade de Triagem (UT) 

 Custos de Implantação das UT 

O Quadro 6.9 apresenta os custos de implantação para os três portes de UT propostos na 
Etapa 2, de acordo com a capacidade de processamento diário de resíduos recicláveis. 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                  273 

Quadro 6.9 – Custo de implantação das UT em função do porte 
(capacidade de processamento). 

Porte 
da UT 

Capacidade de 
processamento diário de 

resíduos recicláveis (ton/dia) 

Área do galpão 
(m²) 

Custos de 
Implantação (R$) 

1 0,6 a 1,0 180 a 200 477.103,23 

2 1 a 1,6 400 a 450 527.330,54 

3 1,6 a 2,5 550 a 650 794.077,71 

      Fonte: FLORAM (2019).   

Os custos apresentados no Quadro 6.9 foram extraídos e atualizados de Projetos Básicos e 
Executivos elaborados pela FLORAM, compatíveis com estes portes. Os itens da 
composição considerados foram a mobilização e manutenção da equipe da obra, 
cercamento e portão de acesso, construção do galpão de triagem com toda a estrutura 
interna, sistema de drenagem pluvial e os equipamentos apresentados no Quadro 6.10. 

Quadro 6.10 – Equipamentos considerados na estimativa de custo de implantação de Unidades de Triagem. 

Equipamentos utilizados na UT 

Balança mecânica de 1000 kg 

Caçamba estacionária de 5,0 m³ 

Carrinhos metálicos para locomoção de tambores 

Prensa fardo eletrohidráulica de 8 toneladas 

Prensa fardo eletrohidráulica horizontal de 25 toneladas para 
materiais metálicos 

Tambores de 200 litros com tampa removível 

         Fonte: FLORAM (2019).  

O Quadro 6.11 apresenta os custos estimados para implantação das Unidades de Triagem 
previstas na RMGSL. 

Quadro 6.11 – Estimativas dos custos de implantação das Unidades de Triagem previstas na RMGSL. 

Unidade de 
Triagem 

Quantidade Tipo Municípios atendidos 
Custos de 

Implantação                      
(R$) 

Bacabeira 1 2 
Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, 
Icatu, Morros, Presidente Juscelino, 

Rosário e Santa Rita 
527.330,54 

Paço do Lumiar 1 2 Paço do Lumiar 527.330,54 

São José de 
Ribamar 

1 2 São José de Ribamar 527.330,54 

São Luís 3 3 São Luís 2.382.233,13 

Total 5 - - 3.964.224,75 

       Fonte: FLORAM (2019).   
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 Custos de Operação das UT 

Foram considerados na composição dos custos operacionais das UT, despesas mensais 
com a manutenção de equipamentos, infraestruturas e consumíveis como água e energia. 
Não foram considerados os custos com mão de obra, uma vez que as unidades construídas 
serão operadas por cooperativas/associações de catadores, sob dispensa de licitação, 
conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Portanto, 
os lucros da venda dos resíduos recicláveis serão rateados entre os cooperados/associados. 
Os custos baixos poderão ser absorvidos pelas associações e cooperativas ou, 
preferencialmente, pelo poder público. 

Quadro 6.12 – Estimativa de custo mensal de operação das Unidade de Triagem, por porte. 

Porte da 
Unidade de 

Triagem 

Custo Operacional 
(R$/mês) 

UT1 2.685,95 

UT2 2.955,47 

UT3 3.288,20 

                          Fonte: FLORAM (2019). 

Considerando as estimativas dos custos acima, o Quadro 6.13 apresenta os custos de 
operação das UT previstas para a RMGSL. 

Quadro 6.13 – Estimativas dos custos de operação das Unidades de Triagem previstas na RMGSL. 

Unidade de 
Triagem 

Quantidade Tipo Municípios atendidos 
Custos de 
Operação                      
(R$/mês) 

Bacabeira 1 2 

Axixá, Bacabeira, Cachoeira 
Grande, Icatu, Morros, 
Presidente Juscelino, 
Rosário e Santa Rita 

2.955,47 

Paço do Lumiar 1 2 Paço do Lumiar 2.955,47 

São José de 
Ribamar 

1 2 São José de Ribamar 2.955,47 

São Luís 3 3 São Luís 9.864,60 

Total 6 - - 18.731,01 

Fonte: FLORAM (2019).   

6.3.7. Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

 Custos de Implantação dos PEV 

Para estimativa dos custos de implantação dos PEV considerou-se os serviços preliminares 
gerais, isolamento da área, portão de controle do acesso, sistema de drenagem pluvial, 
edificação da administração, edificação para armazenamento de recicláveis, baias, rampa e 
dique para promover a transferência dos resíduos, caçambas destinadas ao armazenamento 
temporário dos RCC, volumosos e poda. 
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Para os PEV a serem instalados em Paço do Lumiar, São Jose de Ribamar e São Luís 
considerou-se como referência o custo médio de implantação dos PEV (Ecopontos) da 
Prefeitura de São Luís, de R$ 288.221,30. Já para as unidades a serem implantadas nos 
demais municípios da RMGSL considerou-se o custo do PEV simplificado previsto nos 
Projetos da Floram, de R$ 128.023,80. O Quadro 6.14 apresenta a estimativa de 
implantação de todos os PEV previstos na RMGSL, além dos onze já construídos em São 
Luís.  

Quadro 6.14 – Custo de implantação dos Pontos de Entrega Voluntária de resíduos previstos na RMGSL. 

Município 
Quantidade 

de PEV 

Custo de Operação 
de PEV     por 

município 

Alcântara 1 128.023,80 

Axixá 1 128.023,80 

Bacabeira 1 128.023,80 

Cachoeira Grande 1 128.023,80 

Icatu 1 128.023,80 

Morros 1 128.023,80 

Paço do Lumiar 4 1.152.885,20 

Presidente Juscelino 1 128.023,80 

Raposa 1 128.023,80 

Rosário 1 128.023,80 

Santa Rita 1 128.023,80 

São José de Ribamar 5 1.441.106,50 

São Luís 19 5.476.204,70 

Custo Total na RMGSL 38 9.350.434,40 

                  Fonte: FLORAM (2019). 

 Custo de Operação dos PEV 

O custo de operação dos PEV, de R$ 7.186,87, foi extraído e atualizado de Projetos Básicos 
e Executivos elaborados pela FLORAM, considerando a remuneração do operador e 
vigilante noturno com encargos sociais, manutenção de equipamentos e infraestruturas e 
consumíveis (água, energia e telefone). O Quadro 6.15 apresenta os custos de operação 
dos 38 PEV previstos para os municípios da RMGSL. 
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Quadro 6.15 – Custo de operação dos Pontos de Entrega Voluntária de resíduos previstos na RMGSL. 

Município 
Quantidade 

de PEV 

Custo de 
Implantação de PEV     

por município 

Alcântara 1 7.186,87 

Axixá 1 7.186,87 

Bacabeira 1 7.186,87 

Cachoeira Grande 1 7.186,87 

Icatu 1 7.186,87 

Morros 1 7.186,87 

Paço do Lumiar 4 28.747,48 

Presidente Juscelino 1 7.186,87 

Raposa 1 7.186,87 

Rosário 1 7.186,87 

Santa Rita 1 7.186,87 

São José de Ribamar 5 35.934,35 

São Luís 19 136.550,53 

Custo Total na RMGSL 38 273.101,06 

                  Fonte: FLORAM (2019). 

6.3.8. Aterro de Resíduos da Construção Civil (ARCC) 

 Custos de Implantação dos ARCC 

Os custos de implantação dos ARCC foram extraídos de um plano feito para a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte intitulado “Plano Metropolitano de Gestão Integrada de 
Resíduos com Foco em Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e Resíduos da Construção 
Civil e Volumosos (RCCV)” elaborado pelas empresas IDP Ingeniería e Arquitectura Ibéria e 
Ferreira Rocha - Gestão de Projetos Sustentáveis (Consórcio IDP Ferreira Rocha).  

Os custos previstos nesse plano consideram a mobilização e manutenção da equipe da 
obra, cercamento para isolamento da área, construção de guarita para controle do acesso, 
depósito; aquisição e instalação ou utilização de equipamentos, como balança rodoviária, pá 
carregadeira, carreta tanque e gerador. Entretanto, no orçamento do referido plano não 
estão contemplados os seguintes itens, previstos na NBR 15.113 (ABNT, 2004): 
desmatamento, regularização do terreno para possibilitar a disposição de resíduos e 
construção de poços de monitoramento da água subterrânea. Portanto, a equipe técnica da 
FLORAM incluiu estes itens no orçamento visando maior coerência com a norma citada. 

O Quadro 6.16 apresenta os custos de implantação atualizados para quatro portes de ARCC 
em função do volume diário estimado para disposição.  
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Quadro 6.16 – Custos de implantação de Aterro de Resíduos de Construção Civil por porte. 

Porte do 
aterro 

Capacidade de 
disposição (t) 

Capacidade  
volumétrica diária 
de RCC (m³/dia) 

Custos de 
implantação (R$) 

Porte 1 10.000 22,8 1.659.647,69 

Porte 2 30.000 68,5 1.937.664,47 

Porte 3 70.000 159,8 2.747.683,16 

Porte 4 525.000 1.198,60 5.929.728,19 

                          Fonte: Consórcio IDP (2015). Custos atualizados por FLORAM. 

Considerando que os volumes médios diários de resíduos da construção civil dispostos nos 
aterros previstos para Bacabeira e São Luís, respectivamente de 27,98 e 586,57 m³ 
estimados para uma vida útil de 10 anos, se encontram dentro da faixa de capacidade 
volumétrica apresentada no Quadro 6.16, os custos dos referidos aterros serão estimados 
por meio de regressão estatística. 

O Gráfico 6.1 apresenta a regressão de potência com sua respectiva equação que quantifica 
os custos de implantação dos aterros de resíduos da construção em função da capacidade 
volumétrica de resíduos. 

 

Gráfico 6.1 – Curva de regressão dos custos de implantação de Aterros de Resíduos de Construção Civil 
(ARCC). 

Fonte: Consórcio IDP (2015). Gráfico elaborado por FLORAM. 

Utilizando a equação que definiu a curva (CI = 527094.CV0,3341), onde, CI é o custo de 
implantação e CV é a capacidade volumétrica foram estimados os custos de implantação 
que serão aplicados nos ARCC previstos na RMGSL (Quadro 6.17). 
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Quadro 6.17 – Estimativa de custos de implantação de Aterros de Resíduos de Construção Civil na RMGSL 

ARCC Municípios atendidos 
Custo de 

Implantação (R$) 

Bacabeira 

Axixá, Bacabeira, Cachoeira 
Grande, Icatu, Morros, 

Presidente Juscelino, Rosário 
e Santa Rita 

1.605.298,59 

São Luís 
Paço do Lumiar, Raposa, São 
José de Ribamar e São Luís 

4.436.695,94 

Total - 6.041.994,53 

              Fonte: FLORAM (2019).  

 Custos de Operação dos ARCC 

O custo de operação dos ARCC foi elaborado considerando a referência de valores médios 
praticados por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de R$ 30,00/t de 
resíduos recebidos e aterrados. Com isso, os custos mensais de operação por faixa de 
população são apresentados no Quadro 6.18.  

Quadro 6.18 – Estimativa de custo mensal de operação de 
Aterros de Resíduos da Construção Civil da RMGSL.  

ARCC 
Capacidade volumétrica 
média mensal (m³/mês) 

Custos de operação                     
(R$/mês) 

Bacabeira 839,40 25.182,00 

São Luís 17.597,10 527.913,00 

Custo Total 18.436,50 553.095,00 

                      Fonte: FLORAM (2019). 

6.3.9. Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil (ATT) 

 Custos de Implantação das ATT 

Para realização da estimativa dos custos de implantação das Áreas de Transbordo e 
Triagem para Resíduos da Construção Civil (ATT) utilizou-se como referência os orçamentos 
apresentados no Manual para Implantação de Sistema de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2010, que considerou o 
SINAPI (junho de 2008) como base de custos. Para esta estimativa, os custos foram 
atualizados para novembro de 2018 (Quadro 6.19). 

Os itens de custo considerados no referido manual são: locação da obra, limpeza do terreno, 
movimento de terra, cercamento, portões e pilares, mureta de contenção, edificações de 
apoio, baias para material triado, cobertura para resíduos Classe C e D, instalações elétricas 
e telefônicas, instalações de água, instalações de esgoto, prevenção a incêndio, cobertura 
do pátio, totem de identificação e tratamento paisagístico. A equipe técnica da FLORAM 
adicionou o custo de aquisição da pá carregadeira sobre rodas fundamental para a operação 
de ATT, no valor de R$ 297.480,00. 
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Quadro 6.19 – Custos de implantação de Área de Transbordo e Triagem de RCC, por porte. 

Porte da 
ATT 

Capacidade 
volumétrica diária 
de RCC (m3/dia) 

Custos de 
Implantação sem 
equipamento (R$)  

Quantidade de 
pás carregadeiras 

Custos de 
Implantação com 
equipamento (R$) 

Porte 1 70 87.884,28 1 385.364,28 

Porte 2 135 93.687,07 1 391.167,07 

Porte 3 270 230.145,35 1 527.625,35 

Porte 4 540 260.768,88 2 855.728,88 

                     Fonte: MMA (2010). Custos atualizados por FLORAM.  

Os baixos custos associados a ATT de pequeno porte que se justificam na medida em que 
essa UGR é apenas um local com espaço suficiente para o armazenamento temporário por 
cerca de 12 dias, de uma parcela dos RCC coletados que não são enviados diretamente 
para o ARCC. Por questão de segurança optou-se por considerar a instalação de uma ATT 
de Porte 2 em Paço do Lumiar e São José de Ribamar e a construção de uma ATT de Porte 
4 em São Luís, com custos apresentados no Quadro 6.20. 

Quadro 6.20 – Custos de implantação de Área de Transbordo e Triagem de RCC na RMGSL. 

ATT 
Quantidade 

Porte 
Custos de 

Implantação (R$)  

Paço do Lumiar 1 2 391.167,07 

São José de 
Ribamar 

1 
2 391.167,07 

São Luís 1 3 855.728,88 

Total 3 - 1.638.063,02 

   Fonte: MMA (2010). Custos modificados e atualizados por FLORAM.  

 Custos de Operação das ATT 

Os custos de operação das ATT foram elaborados considerando a referência de valores 
médios praticados por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de R$ 25,00/t 
de resíduos recebidos, triados e transferidos. Com isso, os custos mensais de operação 
para as unidades previstas na RMGSL são apresentados no Quadro 6.21.  

Quadro 6.21 – Estimativa de custo mensal de operação das ATT na RMGSL.  

ARCC 
Coleta 
diária 

(m³/dia) 

Percentual de 
recebimento 
dos resíduos 
coletados (%) 

Contribuição 
volumétrica média 
mensal (m³/mês) 

Custos de 
operação                     
(R$/mês) 

Paço do Lumiar  45,61 40 547,29 13.682,25 

São José de Ribamar 65,50 40 786,01 19.650,14 

São Luís 430,54 15 2.583,23 64.580,65 

Total - - 3.916,52 97.913,04 

             Fonte: FLORAM (2019). 
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6.4. Custos da Recuperação de Áreas Degradadas pela disposição inadequada 
de Resíduos Sólidos 

As técnicas de reabilitação ou recuperação de áreas degradadas pelos lixões, no âmbito dos 
projetos de engenharia são enquadradas em duas categorias: Encerramento e Remediação, 
segundo os critérios adiante: 

 Encerramento de lixão: concepção adotada para municípios com população atendida 
pela coleta de até 40.000 habitantes, ou seja, é o caso da técnica de recuperação 
simples. Admite-se apenas a conformação dos resíduos e cobertura destes com terra 
e plantio de grama, além do isolamento da área e implantação de sistema de 
drenagem pluvial externa ao maciço de resíduos conformado.  

 Remediação de lixão: medida voltada aos municípios com população atendida pela 
coleta acima de 40.000 habitantes, isto é, a técnica de recuperação parcial. Além do 
isolamento da área, implantação do sistema de drenagem pluvial externa, 
conformação do maciço de resíduos, cobertura com solo e plantio de grama, deve-se 
implantar sistemas de drenagem de gases e chorume, flares para a queima de gases 
e um sistema para tratamento ou acumulação de chorume, que possibilite transporte 
para local de tratamento.  

Portanto, visando apontar as diretrizes para as medidas de saneamento dos passivos 
ambientais decorrentes da disposição final irregular de resíduos, o Quadro 3.32 apresenta a 
estimativa de custos para os projetos de encerramento e/ou remediação dos lixões, 
considerando aqueles ainda existentes na RMGSL. Nota-se que os custos para 
encerramento e remediação de todos os lixões existentes na RMGSL totalizam R$ 
2.987.284,53.  

Quadro 6.22 – Estimativas de custos para o encerramento e/ou remediação dos lixões existentes na RMGSL. 

Município 
População 
Atendida 

(habitantes) 
Técnica Definida Custo (R$) 

Alcântara 7.675 Encerramento 178.936,77 

Axixá 6.489 Encerramento 175.011,63 

Bacabeira 17.053 Encerramento 232.620,42 

Cachoeira Grande 4.009 Encerramento 166.804,90 

Icatu 8.341 Encerramento 181.141,98 

Morros 7.286 Encerramento 177.650,86 

Paço do Lumiar 156.216 Remediação 638.699,55 

Presidente Juscelino 4.518 Encerramento 168.488,61 

Raposa 19.548 Complementação¹ 70.000,00 

Rosário 24.861 N.A. - 

Santa Rita  17.092 Encerramento 232.710,71 

São José de Ribamar 203.650 Remediação 765.219,10 

São Luís 1.091.868 N.A. - 

Custo Total (R$) 2.987.284,53 

N.A – Não se Aplica. 1- Lixões já encerrados carecendo de capeamento, cercamento e sinalização. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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É importante ressaltar que não estão inclusos os preços da elaboração dos PRAD, que em 
média representam 10% do valor da recuperação. Além disso, há certa imprecisão nessas 
estimativas dos custos de encerramento e remediação dos lixões em função das populações 
atendidas, pois, somente após a elaboração do PRAD serão levantados dados como a data 
de início da disposição, padrão de disposição de resíduos no terreno, área do terreno, 
cubagem de resíduos dispostos, possibilitando maior precisão nos custos da recuperação 
dos lixões. Entretanto, os valores apresentados acima servem como referências, no âmbito 
do planejamento, até que os PRAD sejam elaborados.  

6.5. Estimativa dos custos da Limpeza Urbana 

Neste item serão estimados os custos dos serviços que integram o sistema de limpeza 
urbana, que são: coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, varrição, poda e 
capina.  

Estes custos servem apenas de referência para os gestores dos municípios da RMGSL, não 
integrando os custos dos cenários deste PGIRS, exceto a parcela referente ao transporte de 
resíduos das Estações de Transbordo (ET) até os aterros sanitários (AS) pois tratam-se do 
sistema composto por unidade de transferência e disposição de resíduos sólidos no contexto 
regional. Os demais custos coleta e transporte do municípios até as ET ou diretamente ao 
AS servem apenas de referência para os gestores dos municípios já que se referem ao 
gerenciamento de resíduos em nível municipal. 

6.5.1. Custos relacionados à coleta e o transporte de resíduos domiciliares 

Os custos relacionados à coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares serão divididos 
em duas partes: custo da mão de obra empregada na prestação da coleta; e custo da 
execução dos serviços, relacionado ao consumo de combustível, manutenção e reparo dos 
caminhões devido ao deslocamento dos veículos.  

 Custos da mão de obra empregada na coleta 

A estimativa dos custos referentes a mão de obra empregada na coleta de resíduos sólidos 
considerou as seguintes premissas: 

 Guarnição para cada caminhão coletor composta por um motorista e três coletores; 

 Salário do motorista maior que o do coletor dado o maior nível de qualificação exigido 
para este profissional. 

Assim, foram considerados na estimativa o salário mensal acrescido de adicional de 
insalubridade e encargos sociais, seguro de vida, passagens de ônibus, alimentação diária e 
os equipamentos de proteção individual para cada trabalhador (Quadro 6.23). 

Quadro 6.23 – Estimativa de custo mensal de mão de obra por trabalhador da coleta de resíduos sólidos. 

Trabalhador 
Custo mensal dispendido 
por trabalhador (R$/mês) 

Coletor de resíduos  2.634,00 

Motorista de caminhão coletor 3.768,00 

                                                Fonte: FLORAM (2019).  
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O Quadro 6.24 apresenta os custos da remuneração dos motoristas e coletores de resíduos 
sólidos, considerando um ajuste na quantidade de trabalhadores em relação à informação 
do diagnóstico para ampliar a coleta nas áreas rurais dos municípios do continente. 
Observa-se um total de 424 trabalhadores nos treze municípios da região com custo anual 
de remuneração de R$ 14.844.392,64.  

Quadro 6.24 – Custos da remuneração dos motoristas e trabalhadores da coleta de RSU. 

Município 
Quantidade 

de 
Motoristas 

Quantidade de 
Coletores  

Quantidade de 
motoristas e 

coletores 

Custo Anual 
Motorista 

(R$) 

Custo Anual 
Coletor (R$) 

Custo Anual 
Motorista e 
Coletor (R$) 

Alcântara 2 6 8 90.434,88  189.648,00  280.082,88  

Axixá 2 6 8 90.434,88  189.648,00  280.082,88  

Bacabeira 2 6 8 90.434,88  189.648,00  280.082,88  

Cachoeira Grande 2 6 8 90.434,88  189.648,00  280.082,88  

Icatu 2 6 8 90.434,88  189.648,00  280.082,88  

Morros 3 9 12 135.652,32  284.472,00  420.124,32  

Paço do Lumiar 9 27 36 406.956,96  853.416,00  1.260.372,96  

Presidente 
Juscelino 

2 6 8 90.434,88  189.648,00  280.082,88  

Raposa 4 12 16 180.869,76  379.296,00  560.165,76  

Rosário 4 12 16 180.869,76  379.296,00  560.165,76  

Santa Rita  4 12 16 180.869,76  379.296,00  560.165,76  

São José de 
Ribamar 

12 36 48 542.609,28  1.137.888,00  1.680.497,28  

São Luís 58 174 232 2.622.611,52  5.499.792,00  8.122.403,52  

Total 106 318 424 4.793.048,64  10.051.344,00 14.844.392,64  

Fonte: FLORAM (2019). 1 - Estes custos servem apenas de referência para os gestores dos municípios da RMGSL, não integrando os 
custos dos cenários deste PGIRS. 

 Custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos 

Para a estimativa dos custos de coleta e transporte de resíduos sólidos, elaborou-se o 
Quadro 6.25 que apresenta as distâncias rodoviárias entre as sedes dos municípios da 
RMGSL extraídas do Google, exceto para o município de Alcântara que contará com 
solução individualizada que não deixará de ser computada considerando a distância média 
de 20 km entre a sede municipal e o futuro ASPP. Este quadro auxiliará na quantificação das 
distâncias de coleta e transporte de resíduos para a apropriação de custos no sistema.  

A fim de estimar as distâncias percorridas pelos caminhões diferenciou-se as etapas de 
coleta e transporte dos resíduos, sendo a primeira referente ao tráfego dos caminhões nas 
ruas do município para o recolhimento dos resíduos. Já o transporte se inicia assim que 
encerra a coleta, com a finalidade encaminhar os resíduos para o local de destino final.  

No caso da coleta de resíduos, a distância percorrida pelos caminhões é calculada pelo 
roteiro ou itinerário estabelecido pelo município, entretanto, como estes não foram 
disponibilizados, foram realizadas medições de distância no Google Maps para os 
municípios do continente. Para os municípios da Ilha do Maranhão foi realizada estimativa 
considerando o número de domicílios particulares permanentes multiplicados por 12 metros, 
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que equivale a frente média de um lote, e dividido por dois, uma vez que há domicílios nos 
dois lados da rua. Visando minimizar o erro associado a esta metodologia de cálculo que 
desconsidera as construções verticais e as áreas de coleta mais afastadas do centro urbano, 
considerou-se inclusive os domicílios localizados em área rural.  

Para o transporte de resíduos em caminhões coletores, a distância total é calculada a partir 
da distância entre o local do término da coleta no itinerário (assumido na sede municipal) e o 
local da disposição final/transferência de resíduos. Esta distância deverá ser multiplicada 
pelo número de caminhões coletores, pela frequência de coleta e por dois, uma vez que ao 
chegar no aterro/transbordo, cada caminhão deve descarregar os resíduos e retornar ao 
município percorrendo igual distância.  

Para o transporte dos resíduos da Estação de Transbordo até os aterros sanitários, a 
distância total é calculada a partir da distância entre a ET e o local da disposição final de 
resíduos. Esta distância deverá ser multiplicada pelo número de carretas (ou cavalo 
mecânico) e o número de viagens por dia de cada carreta até o AS. Também deverá ser 
multiplicada por dois, uma vez que após chegar no aterro e descarregar os resíduos cada 
carreta deve retornar a ET percorrendo igual distância. 

Considerando as restrições locacionais dos Aterros Sanitários e Estações de Transbordo 
apresentadas no Produto 7.1 (Etapa 2), adotou-se, nos municípios onde estas duas 
unidades foram previstas, um afastamento da sede municipal de 5,0 km para AS e 2,0 km 
para ET. Para o Cenário 1, que prevê a utilização do aterro sanitário Titara e das estações 
de transbordo do Parque Vitória e da Ribeira, todas as UGR já em operação, as distâncias 
estre as ET e o referido aterro foram medidas no Google Maps, sendo de 66 km e 49 km, 
respectivamente. 
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Quadro 6.25 – Distância rodoviária entre as sedes dos municípios da RMGSL, exceto Alcântara. 

Município Axixá Bacabeira 
Cachoeira 

Grande 
Icatu Morros 

Paço do 
Lumiar 

Presidente 
Juscelino 

Raposa Rosário 
Santa 
Rita 

S José de 
Ribamar 

São Luís 

Axixá 0.0 35.8 14.5 16.0 5.0 107.0 11.7 113.0 27.1 54.7 108.0 87.2 

Bacabeira 35.8 0.0 47.9 49.4 38.4 71.0 32.3 76.9 8.7 19.0 72.4 51.5 

Cachoeira Grande 14.5 47.9 0.0 23.2 9.1 119.0 20.3 125.0 39.3 66.9 121.0 99.4 

Icatu 16.0 49.4 23.2 0.0 14.0 120.0 21.8 126.0 40.8 68.4 122.0 101.0 

Morros 5.0 38.4 9.1 13.9 0.0 110.0 11.1 118.0 30.2 57.8 112.0 90.2 

Paço do Lumiar 49.5 58.1 119.0 120.0 110.0 0.0 103.0 18.7 79.6 89.7 12.3 19.3 

Presidente Juscelino 11.7 32.3 20.3 21.8 11.1 103.0 0.0 109.0 23.7 51.3 105.0 83.8 

Raposa 113.0 76.9 125.0 126.0 118.0 18.7 109.0 0.0 89.0 99.1 31.1 26.6 

Rosário 27.1 8.7 39.3 40.8 30.2 79.6 23.7 89.0 0.0 27.8 81.9 60.3 

Santa Rita 54.7 19.0 66.9 68.4 57.8 89.7 51.3 99.1 27.8 0.0 91.8 70.2 

São José de Ribamar 108.0 72.4 121.0 122.0 112.0 12.3 105.0 31.1 81.9 91.8 0.0 21.9 

São Luís 87.2 51.5 99.4 101.0 90.2 19.3 83.8 26.6 60.3 70.2 21.9 0.0 

Fonte: GOOGLE (2018).  
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A composição do custo médio de coleta e transporte, expresso em R$/km, se baseou em 
planilhas da Universidade Federal de Viçosa (UFV) e do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transporte (DNIT), considerando o consumo e preço dos seguintes itens: 

 Combustível (diesel); 

 Lubrificantes (óleo de motor); 

 Graxas; 

 Substituição de pneus; 

 Depreciação linear; 

 Despesas indiretas; 

 Lavagens mensais;  

 Licenciamento obrigatório anual e seguro; 

 Manutenção e reparos. 

A composição chegou a um Custo de Transporte por Quilômetro (CTQ) de R$ 2,89. Assim 
basta multiplicar este valor pela distância total percorrida diariamente por todos os 
caminhões envolvidos na coleta, transporte e transbordo de resíduos nos cenários propostos 
para conhecer os custos de transporte em cada. 

O Quadro 6.26, Quadro 6.27 e o Quadro 6.28 mostram os custos da coleta e transporte de 
RSU para os Cenários 1, 2 e 3, respectivamente. Dos custos apresentados apenas a parcela 
referente ao transporte de resíduos das Estações de Transbordo até os Aterros Sanitários  
serão contempladas nos custos dos cenários pois tratam-se do sistema composto por 
unidade de transferência e disposição de resíduos sólidos no contexto regional. Cabe 
lembrar que estes quadros não consideram os custos com mão de obra para a coleta, já 
apresentado. 

Os demais custos coleta e transporte do municípios até as ET ou AS servem apenas de 
referência para os gestores dos municípios. Vale ainda ressaltar que, como não foram 
disponibilizados os roteiros de coleta municipais na etapa de diagnóstico, o critério e cálculo 
realizado para estimar a distância  percorrida no serviço de coleta domiciliar pode resultar 
em imprecisões significativas. 

Observa-se o custo mensal mais elevado da coleta e transporte de resíduos no Cenário 1 
(R$ 1.411.052,15) em função das maiores distâncias entre os municípios da Ilha do 
Maranhão e o aterro sanitário Titara. Os Cenários 2 e 3 apresentam custo mensal da coleta 
e transporte de resíduos, próximos, respectivamente de R$ 897.889,25 e R$ 887.200,21. 
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Quadro 6.26 – Distâncias e custos da coleta e transporte de RSU no Cenário 1. 

Município 

Distância média 
percorrida pela 
coleta regular 

de resíduos no 
município 
(km/dia) 

Custo da 
coleta regular 
de resíduos 

(R$/mês) 

 Cenário 1   

Distância 
percorrida pelos 

equipamentos até 
o destino (km) 

Custo de transporte até o 
destino (R$/mês) 

TOTAL 
(R$/mês) 

Município 
para AS ou 

ET 
ET para AS 

Alcântara 35,11 2.635,15 20,0 5.938,35 
 

8.573,51 

Axixá 23,09 1.732,91 30,0 1.187,67 10.392,12 13.312,70 

Bacabeira 36,47 2.737,38 8,7 5.166,37 
 

7.903,75 

Cachoeira Grande 22,00 1.651,19 14,5 8.610,61 
 

10.261,81 

Icatu 53,23 3.994,91 16,0 9.501,37 
 

13.496,28 

Morros 35,68 2.678,03 5,0 4.453,77 
 

7.131,80 

Paço do Lumiar 341,76 25.650,73 12,3 32.868,79 
 

58.519,53 

Presidente Juscelino 24,20 1.816,31 11,7 6.947,87 
 

8.764,19 

Raposa 68,36 5.130,37 31,1 36.936,56 
 

42.066,93 

Rosário 88,38 6.633,05 5,0 5.938,35 
 

12.571,41 

Santa Rita 76,92 5.772,84 27,8 33.017,25 
 

38.790,09 

São José de Ribamar 475,97 35.723,28 66,0 35.630,13 137.175,99 208.529,39 

São Luís 2.586,80 194.150,35 49,0 430.530,70 356.449,73 981.130,78 

TOTAL GERAL 
(R$/mês) 

3.867,96 - 297 616.727,81 504.017,84 1.411.052,15 

Fonte: FLORAM (2019). 

 
  Custo anual de coleta e transporte (R$/ano) 16.932.625,84 
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Quadro 6.27 – Distâncias e custos da coleta e transporte de RSU no Cenário 2. 

Município 

Distância média 
percorrida pela 

coleta regular de 
resíduos no 
município 
(km/dia) 

Custo da 
coleta regular 
de resíduos 

(R$/mês) 

Cenário 2  

Distância 
percorrida pelos 
equipamentos 
até o destino 

(km) 

Custo de transporte até o 
destino (R$/mês) 

TOTAL 
(R$/mês) 

Município 
para AS ou 

ET 
ET para AS 

Alcântara 35,11 2.635,15 20,0 5.938,35 
 

8.573,51 

Axixá 23,09 1.732,91 36,0 1.187,67 12.470,54 15.391,12 

Bacabeira 36,47 2.737,38 5,0 2.969,18 
 

5.706,56 

Cachoeira Grande 22,00 1.651,19 14,5 8.610,61 
 

10.261,81 

Icatu 53,23 3.994,91 16,0 9.501,37 
 

13.496,28 

Morros 35,68 2.678,03 5,0 4.453,77 
 

7.131,80 

Paço do Lumiar 341,76 25.650,73 12,3 32.868,79 
 

58.519,53 

Presidente Juscelino 24,20 1.816,31 11,7 6.947,87 
 

8.764,19 

Raposa 68,36 5.130,37 31,1 36.936,56 
 

42.066,93 

Rosário 88,38 6.633,05 8,7 10.332,74 
 

16.965,79 

Santa Rita 76,92 5.772,84 19,0 22.565,75 
 

28.338,59 

São José de Ribamar 475,97 35.723,28 35,0 35.630,13 72.744,84 144.098,25 

São Luís 2.586,80 194.150,35 20,0 344.424,56 
 

538.574,91 

TOTAL GERAL 
(R$/mês) 

3.867,96 - 234 522.367,35 85.215,39 897.889,25 

Fonte: FLORAM (2019). 

 
  Custo anual de coleta e transporte (R$/ano) 10.774.671,00 
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Quadro 6.28 – Distâncias e custos da coleta e transporte de RSU no Cenário 3. 

Município 

Distância média 
percorrida pela 

coleta regular de 
resíduos no 
município 
(km/dia) 

Custo da 
coleta regular 
de resíduos 

(R$/mês) 

Cenário 3 

Distância 
percorrida pelos 

equipamentos até 
o destino (km) 

Custo de transporte até o 
destino (R$/mês) 

TOTAL 
(R$/mês) 

Município 
para AS ou 

ET 
ET para AS 

Alcântara 35,11 2.635,15 20,0 5.938,35 
 

8.573,51 

Axixá 23,09 1.732,91 5,0 2.969,18 
 

4.702,08 

Bacabeira 36,47 2.737,38 5,0 2.969,18 
 

5.706,56 

Cachoeira Grande 22,00 1.651,19 14,5 8.610,61 
 

10.261,81 

Icatu 53,23 3.994,91 16,0 9.501,37 
 

13.496,28 

Morros 35,68 2.678,03 5,0 4.453,77 
 

7.131,80 

Paço do Lumiar 341,76 25.650,73 12,3 32.868,79 
 

58.519,53 

Presidente Juscelino 24,20 1.816,31 11,7 6.947,87 
 

8.764,19 

Raposa 68,36 5.130,37 31,1 36.936,56 
 

42.066,93 

Rosário 88,38 6.633,05 8,7 10.332,74 
 

16.965,79 

Santa Rita 76,92 5.772,84 19,0 22.565,75 
 

28.338,59 

São José de Ribamar 475,97 35.723,28 35,0 35.630,13 72.744,84 144.098,25 

São Luís 2.586,80 194.150,35 20,0 344.424,56 
 

538.574,91 

TOTAL GERAL 
(R$/mês) 

3.867,96 - 203 524.148,86 72.744,84 887.200,21 

Fonte: FLORAM (2019). 

 
  Custo anual de coleta e transporte (R$/ano) 10.646.402,55 

 Custos de transporte das ET aos AS, por cenário 

O Quadro 6.29 apresenta somente os custos de transporte de resíduos sólidos urbanos das 
estações de transbordo (ET) até os aterros sanitários (AS) nos cenários propostos. Estes, 
juntamente com os custos de implantação e operação das UGR, farão parte dos custos dos 
cenários, uma vez que se trata do transporte de resíduos no contexto regional ou 
intermunicipal pelo uso compartilhado de uma unidade de transferência e/ou disposição final 
de resíduos sólidos urbanos. 

Nota-se que é possível verificar os municípios contribuintes para cada ET, bem como a 
parcela do custo de transporte de resíduos até o aterro sanitário, relativa a cada município 
para uma estação de transbordo específica, possibilitando o rateio de custos entre os 
municípios contribuintes às ET. 

O Cenário 1 possui três (03) ET com um custo anual de transporte de resíduos até os 
aterros sanitários de R$ 6.048.214,05. Nos cenários 2 e 3 foram previstas duas (02) e uma 
(01) ET, com custo anual respectivo de R$ 1.022.584,64 e 872.938,11. 
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Quadro 6.29 – Custo do transporte de resíduos das estações de transbordo (ET) até os aterros sanitários (AS) nos cenários da RMGSL. 

Cenário 
Município com 
previsão de ET 

Municípios 
contribuintes com a 

ET prevista 

Geração de 
resíduos 
(m3/dia) 

Relação entre 
geração dos 
municípios 

Custo de transporte 
para o aterro / por 

transbordo (R$/ano) 

Custo de 
transporte do 

transbordo por 
município (R$/ano) 

Custo Total de 
transporte da ET ao 
Aterro por cenário 

(R$/ano) 

Cenário 1 

Axixá 

Axixá 13,77 17% 

124.705,44 

20.585,12 

6.048.214,05 

Cachoeira Grande 9,16 11% 13.694,44 

Icatu 24,50 29% 36.618,53 

Morros 22,95 28% 34.302,30 

Presidente Juscelino 13,05 16% 19.505,05 

São José de 
Ribamar 

São José de Ribamar 485,32 56% 

1.646.111,86 

915.092,04 

Paço do Lumiar 338,49 39% 638.247,56 

Raposa 49,20 6% 92.772,27 

São Luís São Luís 3.379,61 100% 4.277.396,74 4.277.396,74 

Cenário 2 

Axixá 

Axixá 13,77 17% 

149.646,53 

24.702,14 

1.022.584,64 

Cachoeira Grande 9,16 11% 16.433,33 

Icatu 24,50 29% 43.942,24 

Morros 22,95 28% 41.162,76 

Presidente Juscelino 13,05 16% 23.406,06 

São José de 
Ribamar 

São José de Ribamar 485,32 56% 

872.938,11 

485.276,08 

Paço do Lumiar 338,49 39% 338.464,61 

Raposa 49,20 6% 49.197,41 

Cenário 3 
São José de 

Ribamar 

São José de Ribamar 485,32 56% 

872.938,11 

485.276,08 

872.938,11 Paço do Lumiar 338,49 39% 338.464,61 

Raposa 49,20 6% 49.197,41 

Fonte: FLORAM (2019). 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.      290 

6.5.2. Custos da mão de obra empregada nos serviços de varrição, poda e capina 

A estimativa dos custos referentes a mão de obra empregada na limpeza pública considerou 
a seguinte premissa: 

 Remuneração dos garis (trabalhadores da varrição, poda e capina) igual à dos 
coletores de resíduos em função do nível equivalente de qualificação profissional. 

As estimativas consideraram o salário acrescido de adicional de insalubridade e encargos 
sociais, seguro de vida, passagens de ônibus, alimentação diária e os equipamentos de 
proteção individual para cada trabalhador, totalizando o custo dispendido com cada gari de 
R$ 2.634,00/mês. 

O Quadro 6.30 apresenta os custos da remuneração dos garis empregados na varrição de 
ruas bem como dos trabalhadores dos serviços de poda e capina. Estes custos servem 
apenas de referência para os gestores dos municípios da RMGSL, não integrando os custos 
dos cenários deste PGIRS. Observa-se um total de 1.008 trabalhadores nos treze 
municípios da região com custo anual de remuneração de R$ 31.860.864,00. 

Quadro 6.30 – Estimativa de custos de mão de obra empregada nos serviços de varrição, poda e capina nos 
municípios da RMGSL. 

Município 

Quantidade de 
trabalhadores na 
varrição, poda e 

capina 

Custos anuais 
dispendidos com os 

trabalhadores 

(R$/ano) 

Alcântara 40 1.264.320,00 

Axixá 11 347.688,00 

Bacabeira 25 790.200,00 

Cachoeira Grande 16 505.728,00 

Icatu 13 410.904,00 

Morros 22 695.376,00 

Paço do Lumiar 66 2.086.128,00 

Presidente Juscelino 31 979.848,00 

Raposa 29 916.632,00 

Rosário 40 1.264.320,00 

Santa Rita  37 1.169.496,00 

São José de Ribamar 71 2.244.168,00 

São Luís 607 19.186.056,00 

Total 1.008 31.860.864,00 

Fonte: FLORAM (2019). 1 - Estes custos servem apenas de referência para os gestores dos municípios da RMGSL, não integrando os 
custos dos cenários deste PGIRS. 

6.6. Custos dos Cenários  

Os Quadros 10.31 ao 10.36 apresentam os custos de implantação e operação de todas as 
unidades de gerenciamento de resíduos (UGR) previstas nos três cenários propostos neste 
PGIRS. Estes quadros possibilitam aos gestores e técnicos verificar o investimento 
necessário para implantação e operação de cada UGR, por município. 
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É importante observar que o custo de operação das UGR de disposição final de resíduos 
(AS, ASPP e ARCC) se refere ao ano de implantação das mesmas. No Capítulo 9 sobre a 
avaliação econômica o custo operacional dessas UGR será apresentado ano a ano desde a 
implantação até o horizonte do PGIRS em 2038, já que a referência para estimativa do custo 
operacional dessas unidades foi a massa aterrada anual que varia conforme o crescimento 
populacional dos municípios.  

6.6.1. Cenário 1 

O Cenário 1 apresenta custo anual de implantação das UGR de R$ 24.044.173,80 e custo 
operacional de R$ 54.475.391,22, apresentados nos Quadros 10.31 e 10.32. Nota-se o 
baixo custo de implantação de aterro sanitário uma vez que considera apenas a construção 
do ASPP de Alcântara, contando com a disposição de resíduos dos demais municípios da 
RMGSL no AS Titara, já existente.  



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                        292 

 Custos de Implantação  

Quadro 6.31 – Custo de Implantação do Cenário 1. 

Município UGR Previstas 
CENÁRIO 1 - IMPLANTAÇÃO (R$) 

AS/ASPP ARCC PEV ATT UT UC ET TOTAL 

Alcântara 1 ASPP + 1 PEV 472.460,89 - 128.023,80 - - - - 600.484,69 

Axixá 1 PEV + 1 ET  - - 128.023,80 - - - 206.241,11 334.264,91 

Bacabeira 1 ARCC + 1 PEV + 1 UT 2 + 1 UC - 1.605.298,59 128.023,80 - 527.330,54 505.128,08 - 2.765.781,01 

Cachoeira Grande 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Icatu 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Morros 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Paço do Lumiar 4 PEV + 1 ATT + 1 UT 2 - - 1.152.885,20 391.167,07 527.330,54 - - 2.071.382,81 

Presidente Juscelino 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Raposa 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Rosário 1 AS (já existente) + 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Santa Rita 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

São José de Ribamar 
5 PEV + 1 ATT + 1 UT 2 + 1 UC + 1 

ET (já existente) 
- - 1.441.106,50 391.167,07 527.330,54 887.626,25 - 3.247.230,36 

São Luís 
1 ARCC + 19 PEV+ 1 ATT + 2 UT 3 

+ 1 UC + 1 ET (já existente) 
- 4.436.695,94 5.476.204,70 855.728,88 1.588.155,42 1.772.078,48 - 14.128.863,42 

TOTAL -  472.460,89 6.041.994,53 9.350.434,40 1.638.063,02 3.170.147,04 3.164.832,81 206.241,11 24.044.173,80 

Fonte: FLORAM (2019). 
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 Custos de Operação 

Quadro 6.32 – Custo de Operação do Cenário 1. 

Município 

CENÁRIO 1 - OPERAÇÃO (R$/ano) 

AS/ASPP ARCC PEV ATT UT UC ET 
Transporte da 

ET ao AS 
TOTAL (R$) 

Alcântara 74.422,37 - 86.242,44 - - - - - 160.664,81 

Axixá - - 86.242,44 - - - 183.137,52 20.585,12 289.965,08 

Bacabeira - 302.184,00 86.242,44 - 35.465,64 254.804,16 - - 678.696,24 

Cachoeira Grande - - 86.242,44 - - - - 13.694,44 99.936,88 

Icatu - - 86.242,44 - - - - 36.618,53 122.860,97 

Morros - - 86.242,44 - - - - 34.302,30 120.544,74 

Paço do Lumiar - - 344.969,76 164.186,95 35.465,64 - - 638.247,56 1.182.869,90 

Presidente Juscelino - - 86.242,44 - - - - 19.505,05 105.747,49 

Raposa - - 86.242,44 - - - - 92.772,27 179.014,71 

Rosário 34.403.779,80 - 86.242,44 - - - - - 34.490.022,24 

Santa Rita - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

São José de Ribamar - - 431.212,20 235.801,66 35.465,64 466.537,56 342.380,88 915.092,04 2.426.489,98 

São Luís - 6.334.956,00 1.638.606,36 774.967,84 78.916,80 821.402,64 606.089,36 4.277.396,74 14.532.335,74 

TOTAL 34.478.202,17 6.637.140,00 3.277.212,72 1.174.956,44 185.313,72 1.542.744,36 1.131.607,76 6.048.214,05 54.475.391,22 

Fonte: FLORAM (2019). 
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6.6.2. Cenário 2 

O Cenário 2 apresenta custo anual de implantação das UGR de R$ 47.079.745,34 e custo operacional de R$ 48.840.933,56. Este 
cenário já conta com a implantação de AS em Bacabeira e São Luís além do ASPP de Alcântara. 

 Custos de Implantação  

Quadro 6.33 – Custo de Implantação do Cenário 2. 

Município UGR Previstas 
CENÁRIO 2 - IMPLANTAÇÃO (R$) 

AS/ASPP ARCC PEV ATT UT UC ET TOTAL 

Alcântara 1 ASPP + 1 PEV 472.460,89 - 128.023,80 - - - - 600.484,69 

Axixá 1 PEV + 1 ET  - - 128.023,80 - - - 206.241,11 334.264,91 

Bacabeira 
1 AS + 1 ARCC + 1 PEV + 1 UT 2 + 

 1 UC  
2.931.027,54 1.605.298,59 128.023,80 - 527.330,54 505.128,08 - 5.696.808,55 

Cachoeira Grande 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Icatu 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Morros 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Paço do Lumiar 4 PEV + 1 ATT + 1 UT 2 - - 1.152.885,20 391.167,07 527.330,54 - - 2.071.382,81 

Presidente Juscelino 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Raposa 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Rosário 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Santa Rita 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

São José de Ribamar 
5 PEV + 1 ATT + 1 UT 2 + 1 UC +  

1 ET (já existente) 
- - 1.441.106,50 391.167,07 527.330,54 887.626,25 - 3.247.230,36 

São Luís 
1 AS + 1 ARCC + 19 PEV + 1 ATT + 

2 UT 3 + 1 UC  
20.104.544,00 4.436.695,94 5.476.204,70 855.728,88 1.588.155,42 1.772.078,48 - 34.233.407,42 

TOTAL -  23.508.032,43 6.041.994,53 9.350.434,40 1.638.063,02 3.170.147,04 3.164.832,81 206.241,11 47.079.745,34 

Fonte: FLORAM (2019). 
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 Custos de Operação 

Quadro 6.34 – Custo de Operação do Cenário 2. 

Município 

CENÁRIO 2 - OPERAÇÃO (R$/ano) 

AS/ASPP ARCC PEV ATT UT UC ET 
Transporte da 

ET ao AS 
TOTAL (R$) 

Alcântara 74.422,37 - 86.242,44 - - - - - 160.664,81 

Axixá - - 86.242,44 - - - 183.137,52 24.702,14 294.082,10 

Bacabeira 1.678.762,80 302.184,00 86.242,44 - 35.465,64 254.804,16 - - 2.357.459,04 

Cachoeira Grande - - 86.242,44 - - - - 16.433,33 102.675,77 

Icatu - - 86.242,44 - - - - 43.942,24 130.184,68 

Morros - - 86.242,44 - - - - 41.162,76 127.405,20 

Paço do Lumiar - - 344.969,76 164186,946 35.465,64 - - 338.464,61 883.086,96 

Presidente Juscelino - - 86.242,44 - - - - 23.406,06 109.648,50 

Raposa - - 86.242,44 - - - - 49.197,41 135.439,85 

Rosário - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

Santa Rita - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

São José de Ribamar - - 431.212,20 235801,657 35.465,64 466.537,56 342.380,88 485.276,08 1.996.674,02 

São Luís 32.725.017,00 6.334.956,00 1.638.606,36 774967,838 78.916,80 821.402,64 - - 42.373.866,64 

TOTAL 34.478.202,17 6.637.140,00 3.277.212,72 1.174.956,44 185.313,72 1.542.744,36 525.518,40 1.022.584,64 48.843.672,45 

Fonte: FLORAM (2019). 
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6.6.3. Cenário 3 

O Cenário 3 apresenta custo anual de implantação das UGR de R$ 48.339.713,96 e custo operacional de R$ 48.510.888,40. Este 
cenário já conta com a implantação de AS em Axixá, Bacabeira e São Luís além do ASPP de Alcântara, por isso apresentou o 
maior custo de implantação que os dois primeiros. 

 Custos de Implantação  

Quadro 6.35 – Custo de Implantação do Cenário 3. 

Município UGR Previstas 
CENÁRIO 3 - IMPLANTAÇÃO (R$) 

AS/ASPP ARCC PEV ATT UT UC ET TOTAL 

Alcântara 1 ASPP + 1 PEV 472.460,89 - 128.023,80 - - - - 600.484,69 

Axixá 1 AS + 1 PEV 2.051.469,16 - 128.023,80 - - - - 2.179.492,96 

Bacabeira 1 AS + 1 ARCC + 1 PEV + 1 UT 2 + 1 UC  2.345.768,11 1.605.298,59 128.023,80 - 527.330,54 505.128,08 - 5.111.549,12 

Cachoeira Grande 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Icatu 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Morros 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Paço do Lumiar 4 PEV+ 1 ATT + 1 UT 2 - - 1.152.885,20 391.167,07 527.330,54 - - 2.071.382,81 

Presidente Juscelino 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Raposa 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Rosário 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

Santa Rita 1 PEV - - 128.023,80 - - - - 128.023,80 

São José de Ribamar 
5 PEV + 1 ATT + 1 UT 2 + 1 UC + 

 1 ET (já existente) 
- - 1.441.106,50 391.167,07 527.330,54 887.626,25 - 3.247.230,36 

São Luís 
1 AS + 1 ARCC + 19 PEV + 1 ATT +  

2 UT 3 + 1 UC  
20.104.544,00 4.436.695,94 5.476.204,70 855.728,88 1.588.155,42 1.772.078,48 - 34.233.407,42 

TOTAL   24.974.242,16 6.041.994,53 9.350.434,40 1.638.063,02 3.170.147,04 3.164.832,81 - 48.339.713,96 

Fonte: FLORAM (2019). 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                        297 

 Custos de Operação 

Quadro 6.36 – Custo de Operação do Cenário 3. 

Município 

CENÁRIO 3 - OPERAÇÃO (R$/ano) 

AS/ASPP ARCC PEV ATT UT UC ET 
Transporte da 

ET ao AS 
TOTAL (R$) 

Alcântara 74.422,37 - 86.242,44 - - - - - 160.664,81 

Axixá 644.170,80 - 86.242,44 - - - - - 730.413,24 

Bacabeira 1.034.592,00 302.184,00 86.242,44 - 35.465,64 254.804,16 - - 1.713.288,24 

Cachoeira Grande - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

Icatu - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

Morros - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

Paço do Lumiar - - 344.969,76 164186,946 35.465,64 - - 338.464,61 883.086,96 

Presidente Juscelino - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

Raposa - - 86.242,44 - - - - 49.197,41 135.439,85 

Rosário - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

Santa Rita - - 86.242,44 - - - - - 86.242,44 

São José de Ribamar - - 431.212,20 235801,657 35.465,64 466.537,56 342.380,88 485.276,08 1.996.674,02 

São Luís 32.725.017,00 6.334.956,00 1.638.606,36 774967,838 78.916,80 821.402,64 - - 42.373.866,64 

TOTAL 34.478.202,17 6.637.140,00 3.277.212,72 1.174.956,44 185.313,72 1.542.744,36 342.380,88 872.938,11 48.510.888,40 

Fonte: FLORAM (2019). 
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6.6.4. Quadro Resumo 

O Quadro 6.37 apresenta os custos globais dos cenários previstos, considerando os valores 
presentes nos quadros apresentados acima, de implantação e operação das UGR somados 
ao custo de transporte de resíduos das estações de transbordo (ET) para os aterros 
sanitários. 

Quadro 6.37 – Custo de implantação, operação e transporte de resíduos nos cenários da RMGSL. 

Unidades 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

Implantação 
(R$) 

Operação 
(R$/ano) 

Implantação 
(R$) 

Operação 
(R$/ano) 

Implantação 
(R$) 

Operação 
(R$/ano) 

AS/ASPP 472.460,89  34.478.202,17  23.508.032,43  34.478.202,17  24.974.242,16  34.478.202,17  

ARCC 6.041.994,53  6.637.140,00  6.041.994,53   6.637.140,00  6.041.994,53  6.637.140,00  

PEV 9.350.434,40  3.277.212,72  9.350.434,40  3.277.212,72  9.350.434,40  3.277.212,72  

ATT 1.638.063,02  1.174.956,44  1.638.063,02  1.174.956,44  1.638.063,02  1.174.956,44  

UN.TRIAG. 3.170.147,04    185.313,72  3.170.147,04  185.313,72  3.170.147,04  185.313,72  

UC 3.164.832,81  1.542.744,36  3.164.832,81  1.542.744,36  3.164.832,81  1.542.744,36  

ET 206.241,11  1.131.607,76    206.241,11  525.518,40  - 342.380,88  

Transporte de 
RSU das ET 

até AS 
 6.048.214,05  1.022.584,64  872.938,11 

SUB-TOTAIS 24.044.173,80  54.475.391,22  47.079.745,34  48.843.672,45  48.339.713,96  48.510.888,40  

TOTAIS 78.519.565,02 95.923.417,79 96.850.602,36 

Fonte: FLORAM (2019). 

Nota-se no Quadro 6.37 que o Cenário 3 é o mais caro com custo de R$ 96.850.602,36 
seguido pelo Cenário 2 com custo de R$ 95.923.417,79 e o Cenário 1, custando R$ 
78.519.565,02. Entretanto, o Cenário 1 apresenta o maior custo operacional dentre os três 
propostos, em função do elevado custo de transporte de RSU para o aterro Titara. 
Considerando o prazo de implantação das UGR em no máximo dois anos, mas que a 
operação destas e o transporte de RSU ocorre durante todo o horizonte do PGIRS, percebe-
se o impacto que o Cenário 1 produz nos custos de operação. No estudo de viabilidade 
financeiro-econômica (item 6.7) será feita a comparação entre os três cenários propostos 
afim de identificar aquele mais vantajoso de ser implementado.  

Cabe ressaltar que os custos de implantação, operação e transporte de RSU apresentados 
nos quadros do Capítulo 8 foram definidos com base em Valor Presente (VP). No estudo do 
subcapítulo seguinte estes custos não serão idênticos aos aqui apresentados, já que o valor 
do dinheiro varia no tempo, ou seja, será aplicado o conceito de Valor Futuro (VF) aos 
custos considerando o ano de implementação e o avanço anual na operação.     

O Quadro 6.38 mostra os custos e a representatividade financeira da implantação, operação 
e transporte de RSU até os aterros sanitários. Nota-se que o baixo percentual de 
implantação do Cenário 1 reflete em maiores custos de operação e transporte de RSU. 

Cabe lembrar que os baixos percentuais relativos ao transporte de resíduos se deve à 
restrição somente ao custo de transporte de RSU em sistemas com transbordo para os AS 
na lógica da gestão regional. Logo, os custos da coleta e do transporte direto de resíduos 
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para AS/ASPP não foram considerados nesses cenários, apesar de apresentados no 
Capítulo 8. 

Quadro 6.38 – Representatividade dos custos de implantação, operação e transporte para cada cenário do 
PGIRS. 

Cenário proposto 

  

Custo de Implantação  
Custo de Operação 

Anual 
Transporte de RSU das 

ET até AS Custo total 
(R$) 

(R$) % (R$) % (R$) % 

Cenário 1 24.044.173,80 30,6% 48.427.177,17 61,7% 6.048.214,05 7,7% 78.519.565,02 

Cenário 2 47.079.745,34 49,1% 47.821.087,81 49,9% 1.022.584,64 1,1% 95.923.417,79 

Cenário 3 48.339.713,96 49,9% 47.637.950,29 49,2% 872.938,11 0,9% 96.850.602,36 

Fonte: FLORAM (2019). 

6.7. Estudo de viabilidade Econômico-Financeira  

Neste subcapítulo será desenvolvido o estudo de viabilidade econômico-financeira a fim de 
identificar o cenário mais vantajoso dentre os três propostos, incluindo o cálculo dos custos, 
a análise tarifária e as formas de cobrança. 

6.7.1. Sustentabilidade econômico-financeira da gestão de resíduos sólidos 

A sustentabilidade dos serviços públicos é vista hoje como uma componente indispensável 
para a melhora da sua qualidade e da sua eficiência. Conceitos como o de usuário-pagador 
e a recuperação de custos vêm sendo crescentemente incorporados nas legislações do 
setor, buscando, sempre que possível, responsabilizar individualmente o usuário pela 
utilização dos serviços e pelos impactos por ele gerados. 

A Lei Nacional do Saneamento Básico (LNSB, Lei nº 11.445/2007) estipula, no seu artigo 29, 
que: “os serviços de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira 
assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”, 
estabelecendo, especificamente para a componente de resíduos sólidos, as modalidades de 
taxas ou tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) segue o mesmo entendimento quando lista 
como um de seus objetivos no inciso X do Artigo 7º a: “regularidade, continuidade, 
funcionalidade e universalização da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, com adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que 
assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados, como forma de garantir 
sustentabilidade operacional e financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007”. 

É importante ressaltar que, apesar das receitas operacionais por meio da cobrança serem 
uma fonte importante de recursos, não são as únicas alternativas para alcançar a 
sustentabilidade financeira dos serviços. Como a gestão de resíduos sólidos e a limpeza 
pública são considerados serviços públicos essenciais, é responsabilidade do poder público 
garantir que sejam destinados ao setor recursos suficientes para a prestação de maneira 
integral e universal. A combinação dos recursos concedidos pelo poder público com a 
cobrança pela prestação dos serviços é essencial para que exista um fluxo regular de 
recursos, estável e suficiente para a sustentabilidade econômico-financeira da gestão, 
permitindo que os serviços sejam oferecidos com qualidade à toda população da RMGSL. 
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A análise feita no livro intitulado “Gestão Econômico-Financeira no Setor de Saneamento” 
publicado pela Fundação Nacional da Saúde (FUNASA, 2004) considera que a 
sustentabilidade econômico-financeira dos serviços não é assegurada somente pela 
cobrança, dependendo também do envolvimento do Poder Público e dos fundos financeiros 
públicos e/ou privados para garantir recursos (financeiros ou não), estáveis e suficientes 
para o financiamento da limpeza e gestão de resíduos. Portanto, além de uma parcela 
arrecadada mediante cobrança, o poder público continuará arcando com os demais custos 
da gestão dos resíduos e da limpeza pública, já que se tratam de serviços públicos 
essenciais e que não podem ser interrompidos, já que a gestão dos RSU traz grandes 
ganhos à saúde e ao meio ambiente. Estes serviços devem ser estendidos à toda a 
população, com vistas à universalização do atendimento.  

A seguir serão apresentadas as fontes de financiamento para implantação das UGR. Cabe 
salientar que se tratam de recursos para investimento/implantação, mas o grande nó na 
gestão de resíduos sólidos é a ausência de recursos regulares para a operação dos 
serviços, sendo essa a grande questão que compromete a sustentabilidade financeira da 
gestão.  

6.7.2. Fontes de financiamento de implantação de obras das UGR 

Ainda que não haja uma exigência explícita no Termo de Referência, buscou-se deixar uma 
listagem para os gestores que forem implementar o PGIRS na RMGSL contendo as 
principais fontes identificadas para transferência de recursos reembolsáveis e não 
reembolsáveis no Governo Federal, como Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério 
das Cidades, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fundação 
Nacional da Saúde (FUNASA) e Ministério da Justiça.  

É importante salientar que existem linhas de financiamento do Governo Federal para os 
Estados e Municípios brasileiros implantarem projetos de saneamento, inclusive algumas 
específicas para os projetos ligados ao gerenciamento de resíduos sólidos. Entretanto, a 
partir da sanção da PNRS, em 2010, o acesso aos recursos federais pelos Estados 
depende, obrigatoriamente, da elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Para os 
municípios buscarem recursos, depende da elaboração dos Planos Municipais de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos, nesse caso, desse PGIRS da Região Metropolitana que 
dispensa os planos municipais. 

Além disso, serão priorizados no acesso aos recursos da União, os Estados que instituírem 
microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução da gestão de 
resíduos nos municípios além dos municípios que optarem por soluções consorciadas 
intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação 
de plano intermunicipal ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais 
de resíduos sólidos (PNRS, 2010). Um exemplo recente que merece destaque foi a doação 
em 2018 de 100 caminhões coletores, pelo Governo Federal, para os consórcios alagoanos 
de resíduos sólidos, uma vez que este estado elaborou o Plano Estadual de Resíduos 
Sólidos, os sete planos intermunicipais e os municípios alagoanos instituíram sete 
consórcios públicos.  

Para os projetos de inclusão social, o financiamento poderá ser requerido através de 
municípios ou entidades a serem beneficiadas especificadamente, como ONGs, associações 
e cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 
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A seguir são apresentadas as possíveis fontes de financiamento para projetos, estudos, 
capacitações ou aquisição de veículos, máquinas ou instalações no âmbito da gestão de 
resíduos sólidos na RMGSL. 

 Banco do Brasil 

 PROJETO CATAFORTE I, II, III. 

o Público alvo: Organizações sociais e produtivas dos catadores de materiais 
recicláveis. 

o Objetivos e objetos: Formação social, profissional, política e cultural dos 
catadores de materiais recicláveis organizados coletivamente; Assistência 
técnica para os empreendimentos auto gestionários dos catadores visando à 
formalização dos empreendimentos e à melhoria das condições de trabalho e 
de renda; Estímulo à formação de Redes de Cooperação entre os 
Empreendimentos Econômicos Solidários existentes e reconhecidamente em 
processo de autogestão pelos trabalhadores; Identificação, registro e apoio ao 
desenvolvimento de tecnologias sociais apropriadas às formas de organização 
coletivas dos catadores de materiais recicláveis; Fortalecer a infraestrutura de 
logística das cooperativas e associações em rede, viabilizando o aumento de 
suas capacidades operacionais de coleta, transporte e comercialização. 

o Contatos: www.fbb.org.br/ 

o Comentários: Essa iniciativa conta com a participação de parceiros como 
BNDES, Funasa (MS), Petrobras, MTE/SENAES, Fundação Banco do Brasil e 
Banco do Brasil. 

 PROGER URBANO COOPERFAT 

o Público alvo: Associações e cooperativas urbanas e seus respectivos 
associados e cooperados, formados por micro e pequenas empresas, com 
faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões, e pessoas físicas. 

o Objetivos e objetos: Financiar projetos de investimento. Os pré-requisitos para 
o financiamento são possuir conta corrente, limite de crédito estabelecido e 
inexistência de restrições. 

o Contatos: www.bb.com.br 

 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 PMI – Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos 

o Público alvo: Estados, municípios e Distrito Federal. 

o Objetivos e objetos: financiar os seguintes empreendimentos: 

 Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, 
inclusive em áreas de risco e de sub-habitação; 

 Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e 
serviços públicos; 

http://www.fbb.org.br/
http://www.bb.com.br/
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 Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico 
ou turístico; 

 Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e drenagem urbana); 

 Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais; 
hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e infraestrutura). 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

o Procedimento / comentários: As solicitações de apoio são enviadas ao BNDES 
por meio de Consulta Prévia, conforme Roteiro de Informações - Administração 
Pública disponível no site do BNDES. 

 Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 

o Público alvo: Sociedades com sede e administração no país, de controle 
nacional ou estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e 
pessoas jurídicas de direito público. 

o Objetivos e objetos: A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apoia 
e financia empreendimentos para: 

 Abastecimento de água; 

 Esgotamento sanitário; 

 Efluentes e resíduos industriais; 

 Resíduos sólidos; 

 Gestão de recursos hídricos (tecnologia e processos, bacias 
hidrográficas); 

 Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

 Desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde 
já estejam constituídos Comitês; 

 Macrodrenagem. 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

o Procedimento / comentários:  

A participação máxima do BNDES é de 80% dos itens financiáveis, podendo 
ser ampliada em até 90%. As condições financeiras da linha se baseiam nas 
diretrizes do produto BNDES Finem. As solicitações de apoio são 
encaminhadas ao BNDES pela empresa interessada ou por intermédio da 
instituição financeira credenciada, por meio de consulta prévia, preenchida 
segundo as orientações do roteiro de informações disponível no site do 
BNDES. Fonte: Ministérios do Meio Ambiente - Secretária de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano - Orientações para elaboração de Plano 
Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PSGIRS para 
municípios com população inferior a 20 mil habitantes. 

 

http://www.bndes.gov.br/
http://www.bndes.gov.br/
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 BNDES – ESTADOS 

o Público alvo: Estados e Distrito Federal. 

o Objetivos e Objetos 

 Fomentar o desenvolvimento regional e socioambiental; 

 Reduzir desigualdades regionais e sociais, em bases sustentáveis; 

 Promover o trabalho e a renda; 

 Melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços públicos para os 
Estados e à coletividade; 

 Promover o desenvolvimento institucional e a modernização da gestão 
dos entes federados. 

São passíveis de financiamento os investimentos e a constituição ou aumento de capital de 
órgãos constantes do plano plurianual e da lei orçamentária anual do beneficiário, nos 
termos estabelecidos na Lei nº 4.320/1964, de 17.03.1964, e na Lei Complementar nº 
101/2000, de 04.05.2000. 

o Contatos: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Finan
ceiro/Produtos/FINEM/bndes_Estados.html 

o Procedimento: Para apoio direto, as solicitações de apoio são encaminhadas 
ao BNDES por meio de Consulta Prévia, preenchida segundo as orientações 
do Roteiro de Informações - Administração Pública Direta. 

 FUNDO SOCIAL 

o Público alvo: Pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de 
direito privado, com ou sem fins lucrativos. 

o Objetivos e objetos: Apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de 
emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, 
meio ambiente, desenvolvimento rural e outros vinculados ao desenvolvimento 
regional e social. 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

o Procedimento: Os recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos 
fixos, inclusive aquisição de máquinas e equipamentos importados, sem similar 
nacional, no mercado interno e de máquinas e equipamentos usados; 
capacitação; capital de giro; despesas pré-operacionais e outros itens que 
sejam considerados essenciais para a consecução dos objetivos do apoio. 

 FUNDO CLIMA – RESÍDUOS SÓLIDOS 

o Público alvo: Estados, Municípios e Distrito Federal. Entidades da 
Administração Pública Indireta Federal, Estadual e Municipal, inclusive 
consórcios públicos. Empresas com sede e administração no País. 

o Objetivos e objetos: Apoiar projetos de racionalização da limpeza urbana e 
disposição adequada de resíduos sólidos, preferencialmente com 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FIN
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FIN
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aproveitamento para geração de energia, localizados em um dos municípios 
prioritários identificados pelo Ministério do Meio Ambiente e empreendimentos 
apoiáveis: 

 1 - Projetos de racionalização de limpeza urbana associados à 
disposição adequada de resíduos sólidos, preferencialmente com 
aproveitamento energético; e 

 2 - Implantação, modernização e ampliação de empreendimentos 
destinados à disposição adequada de resíduos sólidos, 
preferencialmente com aproveitamento energético, exceto os que 
utilizam incineração. 

o Contatos: Encaminhar ao BNDES pelo interessada ou por intermédio da 
instituição financeira credenciada (pública), por meio de Consulta Prévia, 
preenchida segundo as orientações do roteiro de informações e enviada ao: 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Área de 
Planejamento - AP. Departamento de Prioridades – DEPRI. Av. República do 
Chile, 100 - Protocolo – Térreo. CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ 

o Procedimentos: Participação máxima do BNDES até 90% do valor dos itens 
financiáveis. Prazo até 15 anos, incluído período de carência, que terminará 
em até 6 meses após a data de entrada em operação comercial do 
empreendimento, não ultrapassando 5 anos. Valor mínimo de financiamento de 
R$ 10 milhões (apenas para operações diretas e indiretas não automáticas). 

 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

o Público alvo: Países em desenvolvimento. 

o Objetivos e objetos: Concede financiamento para países em desenvolvimento, 
complementando os investimentos privados e provendo a assistência técnica 
para a preparação, financiamento e execução de projetos e programas de 
desenvolvimento de médio e grande porte. Áreas temáticas: a) redução da 
pobreza e a promoção da equidade social; b) modernização do Estado; c) 
integração regional; d) meio ambiente. 

o Contatos: Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto F, Lote 39 - CEP 
70.800-400 - Brasília-DF. E-mail: pic@iadb.org / www.iadb.org 

o Procedimentos: Os valores do financiamento variam de acordo com as 
necessidades dos projetos. A cada dois anos, o BID analisa as prioridades e 
necessidades de seus membros, identificando, entre os projetos enviados ao 
escritório no Brasil, os projetos a serem financiados. 

 Caixa Econômica Federal 

 Programa Resíduos Sólidos Urbanos 

o Público alvo: Estados, municípios e Distrito federal. Municípios com mais de 50 
mil habitantes (Censo IBGE, 2000) ou integrantes de região metropolitana e de 
Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE). 

o Objetivos e objetos: O Programa Resíduos Sólidos Urbanos incentiva a: 
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 Reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos urbanos; 

 Ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de 
limpeza pública, de coleta, de tratamento e de disposição final; e 

 Fazer a inserção social de catadores por meio da eliminação de lixões e 
do trabalho infantil no lixo. 

o Objetos:  

 Desativação de lixões existentes e implantação ou adequação de 
unidades de disposição final - aterros sanitários. No caso da existência 
de potencial para exploração e utilização do biogás de aterros e lixões, a 
modalidade deve ser complementada com a implantação ou adequação 
de instalações para captação do gás, visando reduzir emissões ou 
transformar metano em bioenergia - fonte energética; 

 Implantação ou adequação de sistemas de acondicionamento, coleta e 
separação de resíduos recicláveis; 

 Implantação ou adequação de unidades de tratamento - centrais de 
triagem e processamento de materiais recicláveis compondo a 
infraestrutura para coleta seletiva por parte dos catadores e/ou unidades 
de compostagem; 

 Implantação de unidades de transferência intermediária - estações de 
transbordo; 

 Implantação ou adequação dos sistemas de coleta, triagem e 
acondicionamento de pequenos volumes de resíduos de construção e 
demolição e de resíduos volumosos. 

o Contatos: 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/assistencia_tecnica/produto
s/repasses/Resíduos_solidos_urbanos/saiba_mais.asp. 

o Procedimento / Comentários: 

O Ministério das Cidades procede à seleção das operações a serem atendidas 
pelo Programa e informa à CAIXA para fins de análise e contratação da 
operação. 

Encaminhar Plano de Trabalho à CAIXA na forma constante da Portaria nº 82, 
de 25.02.2005, que anualmente estabelece as condições de contratação no 
exercício. O Plano de Trabalho deve ser compatível com as modalidades e 
com os objetivos do Programa e com a seleção efetuada pelo Gestor. Deve, 
ainda, ser fornecida à CAIXA, junto com o Plano de Trabalho, documentação 
técnica, social e jurídica necessária à análise da proposta. 

 Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

 PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

o Público alvo: Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos para a 
implementação de projetos de tratamento e disposição final de resíduos em 
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Municípios de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de 
Desenvolvimento Econômico, Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou 
Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil Habitantes. 
Excepcionalmente, enquanto o consórcio não está constituído, o Estado 
deverá ser o tomador. 

o Objetivos e objetos: Aumentar a cobertura dos serviços de tratamento e 
disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, na 
perspectiva da universalização e da sustentabilidade dos serviços para os 
Estados priorizando soluções regionalizadas a serem geridas mediante gestão 
associada por consórcios públicos intermunicipais, com adoção de 
mecanismos de sustentação econômica dos empreendimentos e controle 
social, enfocando o destino final associado à implantação de infraestrutura 
para coleta seletiva com inclusão de catadores. 

o Contatos: www.cidades.gov.br 

o Procedimentos:  

As ações devem contemplar a implantação ou adequação e equipagem de 
unidades licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo aterros 
sanitários, que poderão envolver projeto adicional de instalações para coleta e 
tratamento do biogás com vistas à redução de emissões de gases de efeito 
estufa - GEE; aterros sanitários de pequeno porte, bem como unidades de 
triagem, compostagem e beneficiamento de resíduos sólidos. 
Complementarmente, deverão ocorrer ações voltadas para a inclusão 
socioeconômica dos catadores, quando for o caso, e ações relativas à 
educação ambiental. As intervenções deverão ser operadas por consórcios 
públicos intermunicipais com vistas a assegurar escala, gestão técnica 
qualificada, regulação efetiva, funcionalidade e sustentabilidade na prestação 
dos serviços. 

 Ministério da Justiça 

 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FDD) 

o Público alvo: Instituições governamentais da administração direta ou indireta, 
nas diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e 
organizações não governamentais brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham 
em seus estatutos objetivos relacionados à atuação no campo do meio 
ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico ou paisagístico e por infração à ordem econômica. 

o Objetivos e objetos: Reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 
paisagístico, bem como aqueles ocasionados por infração à ordem econômica 
e a outros interesses difusos e coletivos. 

o Contatos: www.mj.gov.br/cfdd 

o Procedimentos: Serão apoiados projetos de manejo e gestão de resíduos 
sólidos que incentivem o gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas 
urbanas e rurais, contribuam para a implantação de políticas municipais 
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ambientalmente corretas ou que promovam ações de redução, reutilização e 
reciclagem do lixo. Para receber apoio financeiro do FDD é necessário 
apresentar Carta-Consulta, conforme modelo e procedimentos divulgados pelo 
Ministério da Justiça. 

 Ministério do Meio Ambiente – MMA 

 FUNDO SOCIAL 

o Público alvo: Instituições públicas pertencentes à administração direta e 
indireta nos níveis federal, estadual e municipal, e instituições privadas 
brasileiras sem fins lucrativos cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades 
Ambientalistas (CNEA) e que possuam no mínimo três anos de existência legal 
e atribuições estatutárias para atuarem em área do meio ambiente 
(organização ambientalista, fundação e organização de base). 

o Objetivos e objetos: Disponibilizar recursos para ações que contribuam para a 
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são 
distribuídas por núcleos temáticos: água e florestas, conservação e manejo da 
biodiversidade, sociedades sustentáveis, qualidade ambiental, gestão 
compartilhada e planejamento e gestão territorial. O núcleo de Qualidade 
Ambiental tem como uma das áreas de atuação os resíduos sólidos industriais. 

o Contatos: www.mma.gov.br 

o Procedimentos: O MMA recomenda observar a necessidade de orientar a 
elaboração de projetos considerando Inventários e Cadastros de Resíduos 
Sólidos Industriais para a apresentação adequada de projetos nesta área de 
atuação. Para a área de atuação de resíduos sólidos industriais, os projetos 
serão somente atendidos por meio de instrumentos convocatórios específicos, 
ou outras formas de indução, e com prazos definidos e direcionados a um tema 
ou a uma determinada região do país (a chamada demanda induzida). 

 FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – FNMA  

o Público alvo: Instituições públicas pertencentes à administração direta ou 
indireta (federal, estadual e municipal), consórcios públicos, e instituições 
privadas brasileiras sem fins lucrativos que possuam atribuições estatutárias 
para atuarem no tema meio ambiente. 

o Objetivos e objetos: Organizar as associações ou cooperativas de catadores 
de materiais recicláveis, somente em municípios que disponham de Plano 
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

o Contatos: http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente 

o Procedimentos: FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
criado pela lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, 
como agente financiador, por meio da participação social, para a 
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA. O valor do 
apoio varia em função da duração do projeto: duração de até 12 meses, valor 
máximo de R$200.000; duração entre 12 e 24 meses, valor máximo de 
R$350.000. 
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 Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde – FUNASA 

 PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

o Público alvo: Municípios das Bacias Receptoras do São Francisco com até 
50.000 habitantes, exclusivo de Regiões Metropolitanas ou Regiões Integradas 
de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 

o Objetivos e objetos: Implantação ou ampliação de aterros sanitários, aquisição 
de equipamento, veículo automotor, unidade de triagem e/ou compostagem e 
coleta seletiva, encerramento de lixões, etc. 

o Contatos: http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/acoes-e-
programas/ 

o Procedimentos: As orientações técnicas para a apresentação de propostas de 
implantação de sistemas de resíduos sólidos urbanos são apresentadas pelo 
“MANUAL DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE 
PROPOSTAS PARA O PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS”, elaboradas 
com o intuito de traçar as diretrizes do Programa de Resíduos Sólidos da 
Funasa, identificando os itens financiáveis em cada etapa do gerenciamento de 
resíduos sólidos e definindo os requisitos mínimos e documentos obrigatórios 
para que as solicitações sejam viabilizadas no âmbito desta Fundação. 

 Instituto Ecofuturo 

o Público alvo: Centros de pesquisa, universidades, organizações ambientalistas 
e da sociedade civil, como sindicatos, federações, associações, além de 
órgãos públicos e privados. 

o Objetivos e objetos: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que se 
dediquem ao social e ao meio ambiente e, em longo prazo, sejam 
autossustentáveis economicamente. O foco é:  

a) atividades que gerem emprego local;  

b) atividades que promovam a rápida capacitação e treinamento 
profissional;  

c) prática local da reciclagem;  

d) cultura;  

e) educação;  

f) meio ambiente;  

g) desenvolvimento sustentável. 

o Contatos: E-mail: ecofuturo@ecofuturo.org.br. www.ecofuturo.org.br 

o Procedimentos: Existem 2 formas de apoiar diretamente os projetos do 
Ecofuturo: 

 Patrocinador: Empresa que realiza aporte financeiro diretamente para a 
realização de um projeto; 
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 Apoio: Empresa ou organização oferece serviços pro bono, doações 
e/ou permuta para um projeto. 

 Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

o Público alvo: Governos, Instituições acadêmicas e ONGs. 

o Objetivos e objetos: Presta serviços ao meio ambiente, particularmente na 
difusão das preocupações ambientais dentro da comunidade internacional. 
Proporciona apoio aos países no desempenho de seus objetivos na área 
ambiental, colaborando com os governos no desenvolvimento de projetos e 
atividades. Atua, também, com instituições acadêmicas e ONGs que possuem 
reconhecida experiência na área. 

o Contatos: www.unep.org/ 

As fontes de financiamentos apresentadas servirão para que o estado de Rondônia possa 
verificar as fontes de financiamentos possíveis para uma boa gestão dos resíduos sólidos, 
inclusive, discutindo e articulando com outros entes federados a melhor solução para 
implantação da política pública, no qual priorizará a eficácia da gestão e do gerenciamento 
de resíduos sólidos. A Política de Resíduos Sólidos deixou de ser um problema local, e sim 
uma ação que a União, Estados e Municípios precisam de forma articulada resolver. Esses 
canais de financiamento precisam estar disponíveis, e com elaboração do plano esse 
recurso estará mais acessível, conforme Lei Federal nº. 12.305, de 02 de dezembro de 
2010, no seu art. 16. “A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos 
previstos por esta Lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por 
ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de 
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades 
federais de crédito ou fomento para tal finalidade”. 

6.7.3. Formas de remuneração dos serviços 

 Cobrança pela gestão de resíduos sólidos 

A principal forma de remuneração dos serviços é a cobrança, que além de ser um 
instrumento para a remuneração dos investimentos e despesas dos serviços, é uma prática 
que auxilia a gestão da demanda dos usuários, condicionando-os às práticas mais racionais 
de consumo e reduzindo a necessidade de expansão dos sistemas e investimentos. 

Como mencionado anteriormente, a Lei nº 11.445/2007 estabelece que a cobrança pelos 
serviços de limpeza urbana e gestão de resíduos sólidos deve ser realizada por meio de 
taxa ou tarifa.  

A principal diferença entre as duas modalidades de cobrança está no fato de que a taxa é 
regida pelo código tributário e tem caráter impositivo, enquanto a tarifa (ou preço público) 
tem natureza contratual e de adesão voluntária. Isso significa que uma vez imposta pelo 
poder público a taxa é compulsória e obriga o cidadão a pagá-la, quer ele utilize o serviço ou 
não, desde que lhe seja oferecida a possibilidade de usufruir, o que não ocorre com a tarifa.  

A instituição da taxa, pela natureza tributária da mesma, é de responsabilidade exclusiva do 
ente federativo com a titularidade da prestação de serviços. Conforme apregoado pela 
constituição, é competência do município legislar sobre os assuntos de interesse local e, 
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conforme a PNRS, a ele cabe a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados dentro do 
seu território. Assim sendo, conclui-se que a titularidade do serviço cabe ao município e, 
consequentemente, a competência de legislar sobre a taxa de resíduos sólidos. 

Apesar de prevista na Lei de Saneamento, a adoção de tarifas para a remuneração dos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos não tem sido acolhida por parte 
do poder judiciário, pois, por se tratar de um serviço essencial ao interesse público, onde a 
negativa de adesão por parte do usuário poderia ter implicações na saúde pública, não é 
razoável considerar facultativa a opção de subscrição aos serviços, devendo a cobrança ser 
realizada por meio de taxa pública, de maneira compulsória a todos usuários. 

Resta ainda, dentro da esfera legal, outra condição para que os serviços prestados possam 
ser cobrados diretamente dos usuários por meio de taxas. Os serviços prestados devem ser 
específicos e divisíveis: específicos por serem facilmente identificados e distintos de outros 
serviços, por exemplo, coleta de resíduos domiciliares e coleta de esgoto. E divisível pelo 
serviço ser prestado a um usuário dissociado da prestação ao próximo, podendo ser este 
utilizado separadamente por cada um. Esse mecanismo permite que serviços prestados de 
maneira dedicada a um usuário sejam remunerados diretamente pelo mesmo, evitando 
repassar à sociedade esta responsabilidade individual, resguardando-se os recursos dos 
impostos para situações onde esta distinção não seja clara (Rocha e Lima, 2014).  

As repercussões da condição apresentada no parágrafo anterior têm impactos importantes 
na gestão dos resíduos sólidos e na limpeza urbana. Se, por um lado os serviços de coleta, 
processamento, transporte e destinação final atendem aos critérios de especificidade e 
divisibilidade, o mesmo não se pode falar dos serviços de limpeza urbana como varrição, 
poda, capina, desobstrução de sarjetas, entre outros. Essa característica implica na 
impossibilidade de remuneração dos serviços de limpeza urbana por taxas, sendo seu 
financiamento dependente exclusivamente do orçamento geral das prefeituras, por meio da 
arrecadação de impostos e outras fontes fiscais. Já os serviços de manejo dos resíduos 
domiciliares são passíveis de cobrança.  

Logo, o termo “Taxa de Limpeza Pública” comumente empregado no país é inadequado e 
deve ser substituído por “Taxa de Coleta de Resíduos Domiciliares”. A restrição adiciona 
complexidade na gestão econômico-financeira dos serviços, devendo haver separação no 
fluxo contábil, para garantir que as despesas decorrentes dos serviços de limpeza urbana 
não façam parte da base de cálculo das taxas de resíduos sólidos. 

Nos municípios brasileiros ainda impera um grave de subfinanciamento do setor, com 
excessiva dependência de recursos advindos do orçamento geral dos municípios que, por 
sua vez, provém de outros tipos de impostos, como o Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e dos repasses do governo federal para o Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM). Mesmo o IPTU apresenta altos níveis de inadimplência nos municípios maranhenses 
onde é cobrado, variando entre 68 e 95 %. Em São Luís, por exemplo, a inadimplência deste 
imposto em 2016 foi de 68 %, de acordo com o site www.ma10.com.br. 

A definição dos valores de remuneração de um serviço público envolve a análise de diversos 
componentes, tais como: os investimentos a serem realizados, os custos operacionais do 
sistema, a ampliação da cobertura dos serviços, os subsídios públicos disponíveis, entre 
outros fatores que impactam na sustentabilidade econômico-financeira do serviço. Apesar de 
inicialmente tais componentes parecerem critérios técnicos a serem avaliados por 

http://www.ma10.com.br/
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especialistas, na verdade, tratam-se de decisões políticas que devem envolver a 
participação social. A relação da cobrança pelo serviço com o padrão de atendimento a ser 
ofertado está diretamente relacionada com a disposição da população a pagar por 
determinado serviço, logo, no caso de baixa mobilização e aceitação popular do 
estabelecimento da cobrança, fatalmente haverão altos índices de inadimplência.   

A dimensão política muitas vezes é um empecilho para a implantação de políticas setoriais 
no saneamento, uma vez que o tema possui um custo político importante para os 
protagonistas dessas iniciativas (TUROLLA, 2007). A manutenção de valores cobrados 
abaixo do custo econômico dos serviços, ou mesmo a inexistência da cobrança, é 
considerada, muitas vezes, como um trunfo de administradores públicos, julgados por muitos 
como defensores de causas sociais. Na verdade, a criação de impostos e taxas são medidas 
muito impopulares do ponto de vista político e geram grande resistência da população uma 
vez que o sistema tributário brasileiro já é extremamente oneroso aos cidadãos. Esta 
situação faz com que os administradores públicos posterguem a adoção de medidas nesse 
sentido e que a apregoada sustentabilidade econômica e financeira do serviço, por meio da 
cobrança, fique relegada a segundo plano.  

Porém, de maneira geral, a consequência dessa prática é uma baixa qualidade dos serviços 
prestados, com aplicação de recursos orçamentários na manutenção de serviços 
ineficientes, que acabam por onerar muito mais a sociedade do que pelo estabelecimento de 
uma política tarifária justa e equânime.  

Cabe salientar, portanto, que para solucionar este problema é imprescindível que sejam 
estabelecidos programas de sensibilização da população sobre a importância da 
remuneração dos serviços a ela prestados, de forma compatível com os padrões de 
atendimento definidos por ela, respeitando níveis mínimos de cobertura e que garantam a 
manutenção da saúde pública e a proteção do meio ambiente. A participação da população 
nesse processo permite não somente a garantia do pagamento das obrigações, por parte 
dos cidadãos, reduzindo os níveis de inadimplência e insatisfação com os serviços, mas 
engaja a população no controle social da prestação dos serviços, reduzindo sua tolerância 
às práticas ineficientes e à baixa qualidade de serviços, os quais esta população está 
remunerando diretamente. Conforme citado na introdução deste Produto, devem ser 
estabelecidos instrumentos e mecanismos para assegurar o efetivo pagamento pela 
prestação dos serviços de limpeza pública e gerenciamento de resíduos, mantendo a 
inadimplência em níveis aceitáveis.  

Além disso, dentre todas as atividades necessárias para o correto gerenciamento dos 
resíduos sólidos, ainda é muito presente a baixa disposição a pagar pelos serviços, 
imperando ainda a visão NIMBY (not in my backyard), isto é, em tradução, “Não no meu 
quintal”. É necessário que seja realizado um trabalho de sensibilização da população dos 
municípios da RMGSL quanto à importância da cobrança e que essa de fato tenha a 
capacidade de remunerar os serviços adequadamente. 

 ICMS Ecológico 

Uma alternativa interessante para o incremento do suporte financeiro ao custeio da gestão 
municipal de resíduos sólidos e dos serviços de limpeza pública é o ICMS Ecológico (ICMS-
E), que é um mecanismo tributário que possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores 
que àquelas que já têm direito, dos recursos financeiros arrecadados pelo Estado através do 
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), em razão de determinados 
critérios estabelecidos em Leis estaduais. 

As regras para repartição das receitas tributárias obtidas pela arrecadação de ICMS entre os 
municípios foram estabelecidas pela Constituição Federal de 1988. O artigo 158 prevê que 
25% do produto arrecadado do ICMS, pelos Estados, devem ser repassados para os 
municípios. A lei também estabelece que os critérios de repasse de até ¼ (25%) desses 
valores fiquem a cargo dos Estados, por meio de legislação própria, onde pode ser definido 
o ICMS-E e os critérios para a sua aplicação.   

Atualmente, no Brasil, dezesseis estados contam com legislação específica sobre o ICMS-E 
aplicados aos municípios envolvidos com ações de educação ambiental, criação e 
manutenção de Unidades de Conservação, combate ao desmatamento, dentre outras, 
envolvendo a gestão de resíduos sólidos. A seguir são listados alguns critérios extraídos das 
diversas legislações estaduais que podem ser aplicados para repasse de ICMS ecológico 
para os municípios maranhenses na temática resíduos sólidos: 

 Existência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou plano que 
substitua o municipal, como o intermunicipal e o de região metropolitana; 

 Sistema municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos, devidamente 
licenciado; 

 Percentual mínimo de atendimento à população ou cobertura dos serviços de gestão 
de resíduos e limpeza pública;  

 Existência da coleta seletiva municipal de resíduos recicláveis; 

 Implantação de unidades de compostagem; 

 Disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos em aterros sanitários. 

No Estado de Pernambuco, cita-se o ICMS Ecológico estabelecido por meio da Lei Estadual 
nº 11.899/00 e determina que parte dos recursos do ICMS seja repassada aos municípios 
que contribuem para a preservação do meio ambiente. Atualmente, 69 dos 185 municípios 
pernambucanos já recebem repasse desse imposto arrecadado pelo Estado, com valor 
médio mensal de R$ 0,65 per capita referente exclusivamente à gestão de resíduos sólidos 
(média calculada considerando os meses de janeiro e fevereiro de 2019), mais 
especificamente que possuam unidades de compostagem ou aterros sanitários. 

A análise do valor apresentado no parágrafo anterior merece cautela, já que pode parecer 
uma contribuição irrisória na gestão de resíduos. Porém, extrapolando o valor do período 
mensal para o anual e considerando o número médio de habitantes por domicílio nos 
municípios pernambucanos (3,59), resulta no valor significativo de R$ 28,00 que não pode 
ser desconsiderado num planejamento. 

Aplicando ao Maranhão e aos municípios da RMGSL, é necessária a criação da legislação 
estadual sobre o ICMS Ecológico.  
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 Remuneração de serviços prestados por consórcios públicos 

A Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, também conhecida como a Lei dos Consórcios 
Públicos, abriu uma nova possibilidade para municípios de pequeno porte buscar economias 
de escala para viabilizar a prestação de serviços a sua população. A gestão consorciada é 
reconhecida pela PNRS como de grande importância, inclusive priorizando o acesso a 
recursos públicos aos entes federativos que buscarem soluções consorciadas para gestão 
integrada de resíduos sólidos.  

Além dos ganhos de escala para operação dos sistemas, a gestão associada de resíduos 
sólidos pode permitir a adoção dos chamados subsídios cruzados interfederativos, que, 
apesar de criticados por ferirem alguns princípios de paridade e eficiência econômica, são 
instrumentos previstos pela LNSB e podem ser valiosos para viabilizar sistemas em algumas 
localidades. 

Na verdade, em uma análise ampla, podemos dizer que os subsídios cruzados são 
inevitáveis e omnipresentes dentro da prestação de serviços públicos. Não é razoável 
assumir que seja possível estabelecer os custos unitários específicos de fornecer o serviço 
para economias em diferentes condições de atendimento. Mesmo os serviços considerados 
divisíveis e específicos tem custos unitários diferentes dependendo do local no município. 
Por exemplo, o transporte de resíduos a sua destinação final depende diretamente da 
distância do domicilio ao seu local de processamento. 

A aplicação de uma tarifa/taxa média, ignorando tais aspectos, é encarada com naturalidade 
quando se realiza “intramuros” no município, sendo a percepção do aspecto coletivo da 
prestação do serviço algo natural. Porém, a presença desse tipo de mecanismo entre 
diferentes municípios ainda gera estranheza e resistência por parte da população e dos 
tomadores de decisão. Apesar de à primeira vista esse arranjo parecer pouco interessante 
para os municípios maiores, ele tem impactos sociais importantes, viabilizando a melhoria da 
qualidade de vida em pequenos municípios a custos razoáveis, reduzindo as pressões 
migratórias entre esses locais. 

A implementação desses subsídios cruzados em um consórcio público pode ser efetivada 
por meio de uma taxa de resíduos que seja uniforme entre os usuários dos serviços, 
independente do município ou dos custos específicos de prestação nessas localidades, 
desde que os serviços sendo prestados por uma entidade única. Assim, os ganhos de 
escala dos municípios maiores são compartilhados com os pequenos municípios, tendo o 
potencial de reduzir substancialmente as taxas nas pequenas localidades com incrementos 
relativamente pequenos nas grandes localidades. 

Dada a inadequabilidade da aplicação de tarifas para cobrança dos serviços de limpeza 
pública, a remuneração dos consórcios públicos se dá exclusivamente de forma indireta, por 
meio de repasses dos municípios. Isto é, cabe ao município instituir e recolher as 
respectivas taxas de resíduos sólidos dos usuários e posteriormente repassar os recursos 
para o consórcio de acordo com o estabelecido nos contratos de rateio. 

Os contratos de rateio são firmados anualmente por todos integrantes do consórcio, 
estipulando os montantes a serem desembolsados por cada um a partir de uma base de 
cálculo decidida em assembleia geral. A base de cálculo pode variar, porém muitas vezes é 
assumido um valor fixo de contribuição mais uma taxa variável, frequentemente atrelada a 
população de cada município conforme os dados de estimativas do IBGE. Os valores a 
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serem destinados ao consórcio devem estar previstos no orçamento geral de cada 
município, sob pena de improbidade administrativa para os prefeitos que assim não o 
fizerem. 

6.7.4. Avaliação Econômica de Projetos 

Dentro da Engenharia Econômica encontramos diversas metodologias de avaliação de 
projetos, destacando-se as avaliações baseadas em Valor Presente (VP) (Benefício-Custo e 
Custo-Eficiência) e métodos voltados ao retorno de investimento (Taxa Interna de Retorno e 
Payback), conforme apresentados no Quadro 6.39. 

Apesar do objetivo de todas ser o mesmo, isto é, avaliar a viabilidade de empreendimentos e 
projetos, não existe uma metodologia única capaz de traduzir todas as variáveis envolvidas 
no processo decisório, sendo elas complementárias umas às outras. 

Quadro 6.39 – Metodologias de avaliação de projetos. 

Metodologia Conceito 

Benefício Custo Busca monetarizar todo o fluxo de benefícios e custos durante a vida útil de um produto, 
transformando-os posteriormente em valor presente e comparando o desempenho de cada 
alternativa. 

Custo Eficiência Considera os custos das alternativas propostas para atingir um determinado objetivo. 
Apesar de não monetarizar os benefícios, utiliza indicadores de desempenho para mensurar 
a eficiência de cada projeto. 

Valor Presente Líquido 
(VPL) 

Iguala o valor presente das entradas futuras de caixa menos o valor presente das saídas 
futuras de caixa e o investimento inicial de um projeto 

Taxa Interna de Retorno 
(TIR) 

Representada pela taxa de desconto que iguala o fluxo de caixa de benefícios e custos em 
VP durante o ciclo de vida do projeto. Mensura o retorno percentual sobre o investimento 
realizado.  

Tempo de retorno do 
investimento (Pay back) 

Estabelece o tempo necessário para o investidor, por meio dos benefícios a serem obtidos, 
reaver o capital investido no projeto. 

Fonte: HIRSCHFELD (1998). Modificado por FLORAM. 

Em termos práticos podemos dizer que o bom desempenho de um projeto em um dos 
indicadores não define o melhor projeto. Por exemplo, um projeto com um tempo de retorno 
maior pode ser preferível desde que os benefícios gerados durante sua vida útil sejam mais 
atrativos que um investimento que rapidamente sejam recuperados os custos. Outro 
exemplo interessante é que uma análise custo benefício pode não gerar indicadores e 
valores que sejam palpáveis aos tomadores de decisão, indicando apenas o retorno 
esperado de um investimento, sem avaliar as implicações dos investimentos iniciais 
necessários e o tempo para rentabilizar o investimento. 

Portanto, é importante na análise econômica, que se faça, a análise conjunta de, pelo menos 
duas metodologias apresentadas no Quadro 6.39. Neste PGIRS utilizou-se as seguintes 
metodologias: e a taxa interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL) e tempo de 
retorno do investimento (Pay back). 

 Valor Presente (VP) e Valor Presente Líquido (VPL) 

Um aspecto muito importante das metodologias de avaliação econômica é a diferença do 
valor do dinheiro no tempo. Podemos dizer de forma simplificada que todas essas 
metodologias se apoiam sobre o entendimento que os recursos financeiros têm valor no 
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tempo, isto é, dada a opção de contar com esses recursos no presente ou futuro, o ente 
econômico optará sempre pelo tempo presente, a não ser que lhe sejam oferecidas 
vantagens suficientes para retardar esse consumo/utilização. A magnitude dessa vantagem 
é conhecida com a taxa de desconto, que, como o próprio nome diz, desconta essa 
preferência pelo uso atual dos lançamentos futuros, definindo o chamado Valor Presente 
(VP) expresso pela Equação 1. 
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Para o cidadão comum a taxa de desconto está associada com uma medida subjetiva de 
preferência e benefícios indiretos, conhecida também como taxa social de desconto, 
enquanto que para empresas e projetos ela está mais relacionada com o custo de 
oportunidade do capital. 

No primeiro caso há de se avaliar e monetarizar, sempre que possível, a disposição de um 
grupo de pessoas a postergar a utilização de um benefício ou usufruir de um recurso 
disponível. Já no segundo caso, normalmente utilizam-se os custos do capital no mercado e 
uma avaliação de risco como bons indicadores do custo de oportunidade aceitável para se 
optar por determinado projeto. 

A avaliação econômica de projeto se configura, portanto, como uma importante ferramenta 
para avaliar, do ponto de vista econômico, projetos com diferentes fluxos de investimentos, 
despesas e benefícios, dispostos dentro de um horizonte de projeto conhecido. A avaliação 
conjunta dos indicadores gerados a partir das metodologias auxilia o tomador de decisão a 
optar pelo projeto A ou B, ou ainda pela não realização de nenhum dos dois casos julgue 
que ambos não são economicamente interessantes. 

O Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto é igual ao valor presente de suas entradas 
futuras de caixa menos o valor presente das saídas futuras de caixa e o investimento inicial 
(Equação 2). A diferença entre as entradas e saídas anuais de um projeto chama-se Fluxo 
de Caixa (FC). Para o cálculo do valor presente das entradas e saídas de caixa é utilizada a 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA) como taxa de desconto (FGV, 2007).   

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑇𝑀𝐴)𝑡
𝑡=𝑁
𝑡=1 − 𝐼0            (2) 

Onde, 

VPL = Valor Presente Líquido (R$); 

FCt = Fluxo de Caixa no ano t (entradas – saídas) (R$); 

TMA = Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de desconto; 
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Io = Investimento Inicial (R$); 

Verificam-se as seguintes possibilidades para o Valor Presente Líquido de um projeto de 
investimento: 

VPL > 0: significa que o investimento é economicamente atrativo, pois o valor presente das 

entradas de caixa é maior do que o valor presente das saídas de caixa; 

VPL = 0: o retorno esperado do projeto é igual à TMA exigida pelos investidores. Nesse caso 

o investimento ainda é considerado economicamente atrativo; e 

VPL < 0: indica que o investimento não é economicamente atrativo porque o valor presente 

das entradas de caixa é menor do que o valor presente das saídas de caixa, para a TMA 

exigida pelos investidores. 

 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

É a taxa de desconto que torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor 
presente das saídas de caixa do projeto, ou seja, faz com que o VPL seja igual a zero. 
Verificam-se as seguintes possibilidades para a Taxa Interna de Retorno de um projeto de 
investimento (FGV, 2007): 

TIR ≥ TMA: significa que o investimento é economicamente atrativo; 

TIR < TMA: indica que o investimento não é economicamente atrativo. 

 Tempo de retorno (Payback) 

O tempo de retorno (Payback) é o período de tempo necessário para a recuperação do 

capital investido em um projeto, ou seja, é o prazo necessário para que o lucro e outros 

benefícios se igual aos custos do investimento.  

O Payback pode ser determinado de duas formas: Payback simples ou descontado. A 

diferença é que no Payback simples não se considera o valor do dinheiro no tempo, 

enquanto no descontado os valores de fluxo de caixa são trazidos a valor presente. 

 Avaliação econômica do PGIRS  

A avaliação econômica objetiva verificar resultados de alguns indicadores financeiros como 
o retorno dos investimentos na implementação deste PGIRS mediante o estabelecimento de 
cobrança dos usuários do sistema de gerenciamento de RSU previsto nos cenários da 
Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Observa-se que esta avaliação econômica está restrita ao manejo dos RSU, sendo os 
critérios para cobrança pelo gerenciamento de resíduos de construção civil (RCC) 
apresentados no item 6.7.5, após esta análise.  

Nesta avaliação foram utilizados os custos de implantação e operação das UGR bem como 
aqueles associados ao transporte de RSU das ET para os AS no âmbito da gestão regional, 
previamente apresentados no item 6.5 deste produto.  
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No desenvolvimento do trabalho o termo “investimentos” poderá ser usado como sinônimo 
de “implantação”, da mesma forma para “exploração” e “operação”.  

É importante ressaltar que a modelagem financeira e econômica elaborada neste PGIRS 
considera o contexto da gestão de regional de resíduos sólidos, ou seja, será considerada a 
gestão consorciada em conformidade com o Produto 7.2 da Etapa 2, específico sobre 
Consórcios Públicos Intermunicipais, onde previu-se a possibilidade da formalização de um 
novo consórcio público específico para os municípios da RMGSL ou à gestão de resíduos 
pelo Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense 
(CONLESTE), já existente, com a inclusão de Alcântara no CONLESTE. 

 Metodologia 

a) Investimentos e despesas de exploração  

Conforme já abordado no Capítulo 8, os custos estimados para implantação e operação das 
UGR foram referenciados com base em valores de 11/2018, porém como as unidades serão 
implantadas e operadas em anos posteriores, estes custos foram corrigidos para valor 
futuro, por meio da aplicação dos seguintes índices percentuais: 

 Implantação: 5,54 % ao ano, pois este é o valor médio acumulado anual do Índice 

Nacional de Custo da Construção (INCC) nos últimos cinco anos. 

 Operação: 4,91 % ao ano. Considerando que 60 a 80 % dos custos de operação das 

UGR são relativos à mão de obra, há aumento significativo devido ao reajuste anual do 

salário mínimo. Como nos últimos 10 anos, o incremento médio anual do salário mínimo 

foi de 7,0 %, considerou-se 65 % deste índice como taxa (65 % de 7,0 % = 4,91 %). 

Os custos de implantação são fixos, entretanto, com a aplicação da correção anual de 5,54 

% os valores previstos nos quadros do Capítulo 8 serão diferentes dos apresentados neste 

Capítulo.  

O custo de operação é variável a cada ano conforme a população dos municípios aumenta e 

consequentemente a geração de resíduos sólidos, além da aplicação da correção de 4,91% 

ao ano, tornando esses custos não lineares.  

b) Tributação (impostos e juros) 

Foram estimadas como despesas tributárias apenas aquelas decorrentes do Programa de 
Integração Social (PIS). Tendo em vista que o modelo de gestão do consórcio é o de pessoa 
jurídica de direito público não há de se falar em Cofins, CSLL ou IRPJ. A alíquota adotada foi 
de 1 % sobre o faturamento bruto do consórcio, estimado como igual às despesas de 
exploração do ano em questão. 

c) Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

Para a análise da atratividade financeira do negócio o cálculo do Valor Presente (VP) e Valor 

Presente Líquido (VPL) apresentado nas Equações 2 e 3 (item 6.7.4), adotou-se a taxa de 

juros anual ou Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 12,0 %, coerente com estudos de 

investimentos em projetos de resíduos sólidos urbanos. 
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d) Vida útil e depreciação 

Definiu-se, 10 anos, a vida útil média das unidades de gerenciamento de resíduos, uma vez 
que a maioria das UGR possuem equipamentos, que têm vida útil entre cinco e dez anos em 
sistemas de gerenciamento de resíduos, em função do contato com o chorume (líquido 
agressivo). 

A depreciação serve de base para estimar recursos disponíveis para realização das 
substituições e renovações de equipamentos e infraestruturas regularmente, garantindo a 
prestação dos serviços com a qualidade e eficiência necessárias. Entretanto, ainda que 
tenha sido definido a vida útil das estruturas e equipamentos para fins de cálculo de 
depreciação, no fluxo de caixa não aparecerá a depreciação, já que o efeito desta no fluxo 
de caixa livre é apenas tributário, servindo como base para abater no imposto de renda. 
Como o Consórcio é pessoa jurídica de direito público, não há IRPJ, portanto não é 
necessário fazer o cálculo da depreciação. 

e) Modelo de Cobrança pelo Gerenciamento de RSU 

Para o estabelecimento da metodologia de cobrança da população pelo sistema de 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, foi estabelecido um modelo pelo qual o valor a 
ser praticado é estabelecido com base nos custos de implantação e operação das UGR. 
Assim, a cobrança de taxas deverá retornar o investimento na implantação e operação das 
UGR ao longo do horizonte do plano, de 20 anos. Portanto, é fundamental que haja um 
investidor ou forma de gestão, por exemplo, Parceria Público-Privada (PPP) que assegure a 
implantação das unidades conforme previsto no cronograma físico-financeiro. 

Os cálculos foram realizados utilizando a gestão compartilhada de um grande sistema, que 
pressupõe a adoção de valor médio anual de cobrança para todos os municípios do 
consórcio, com os investimentos e despesas de operação agregados e sob responsabilidade 
do consórcio.  

Dada a atual inexistência de cobrança sobre os serviços de gerenciamento de resíduos 
sólidos, para estimar os valores necessários para manutenção do sistema, foi utilizada a 
metodologia de Custos Incrementais de Longo Prazo (CILP). Essa metodologia, conhecida 
também como o Método do Fluxo de Caixa Descontado, utiliza os conceitos de avaliação 
econômica de projetos mencionados anteriormente para definir qual o benefício necessário 
para reembolsar os investimentos e despesas com os serviços. 

A partir das taxas necessárias estimadas e do cronograma de investimentos e despesas, foi 
calculado o tempo necessário para o retorno dos investimentos (Pay back descontado) bem 
como a Taxa Interna de Retorno (TIR), para cada cenário. É importante ressaltar aqui que a 
avaliação realizada abordou unicamente os benefícios contábeis dos serviços, não 
contabilizando custos nem benefícios indiretos da prestação dos serviços, devendo a análise 
do desempenho econômico de cada cenário ser combinada com a apreciação da qualidade 
e dos níveis de atendimentos propostos em cada cenário. 

A Equação 3 foi utilizada para o cálculo da cobrança média anual (CMA) para o serviço de 
manejo de RSU pela metodologia dos Custos Incrementais de Longo Prazo (CILP), 
considerando a situação (modelo) "A" de cobrança citado anteriormente. 
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𝐶𝑀𝐴𝑅𝑆𝑈 =
𝑉𝑇(∑ 𝐼𝑁𝑉𝑅𝑆𝑈+𝑂𝑃𝐸𝑅𝑅𝑆𝑈)

∑ 𝐷𝑜𝑚
                             (3) 

Onde, 

CMARSU = Cobrança média anual pelo gerenciamento de RSU (R$/ano.dom.); 

VT (X) = Valor Total de x ao longo do horizonte de projeto (R$); 

INVRSU = Investimento total na implantação de UGR (R$); 

OPERRSU = Despesas totais de operação no gerenciamento de RSU (R$); 

Dom = Número de domicílios atendidos no horizonte do plano. 

Foram consideradas como integrantes do gerenciamento de RSU todos os investimentos e 
despesas relacionados com a triagem, compostagem, transbordo, destinação final e 
transporte dos resíduos das estações de transbordo até os aterros sanitários.  

O modelo considerou o estabelecimento da cobrança pela gestão de resíduos sólidos a 
partir de 2020, mesmo considerando a implementação do PGIRS no 2º semestre de 2019. 
Logo os custos operacionais calculados para 2019 foram calculados para seis meses.   

Conforme apresentado anteriormente, a cobrança por resíduos sólidos deve 
preferencialmente utilizar a massa dos resíduos como parâmetro de cobrança pelo incentivo 
a redução da produção. Porém, para o nível de análise aqui proposto optou-se por adotar o 
número de domicílios como parâmetro indutor para melhor visualizar o esforço médio 
necessário das famílias para manutenção dos serviços. 

Vale lembrar que a metodologia aqui adotada é apenas uma estimativa de valores médios e 
não tem caráter de recomendação de cobrança, uma vez que estudos nesse sentido exigem 
um maior rigor e níveis de detalhamento incompatíveis com o escopo do atual projeto e nível 
de exigência do Edital deste PGIRS. 

Para cálculo das receitas anuais utilizou-se a Equação 4 que compreende o produto do valor 
da Cobrança Média Anual (CMA) pelo número de domicílios no ano em que se deseja 
conhecer a receita. A estimativa do número de domicílios ao longo do horizonte do PGIRS 
acompanhou a projeção populacional elaborada na etapa de diagnóstico aplicada aos 
índices de habitação do IBGE. 

𝑅𝐸𝐶𝑅𝑆𝑈 = 𝐶𝑀𝐴𝑅𝑆𝑈 𝑥 𝐷𝑜𝑚 (𝑋) 𝑥 𝑁𝐴 (𝑋)                                                 (4) 

Onde, 

RECRSU = Receita da cobrança pelo gerenciamento de RSU (R$/ano); 

CMARSU = Cobrança média anual pelo gerenciamento de RSU (R$/ano.dom); 

Dom (X) = Número de domicílios no ano (X) em questão; 

NA = Nível de adimplência da cobrança no ano (X). 

Como ainda não há cobrança pela gestão de resíduos na RMGSL, adotou-se taxas 
crescentes de adimplência entre 2020 até 2027, sendo que, nas revisões do Plano, a cada 
quatro anos, estes valores podem ser alterados pelo monitoramento do PGIRS.  
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O valor inicial de 30 % de adimplência foi definido com base nas taxas de inadimplência de 
IPTU nos municípios maranhenses. Em São Luís, a inadimplência deste imposto em 2016 
foi de 68 %, de acordo com o site www.ma10.com.br., porém mesmo em 2019 há municípios 
maranhenses com inadimplência acima de 90 %.O incremento anual na inadimplência foi 
arbitrado em 5 %, cabendo ao poder público os esforços para a aceitação da população pela 
cobrança. Como abordado no item 6.7.3.deste Produto, o comprometimento político com o 
envolvimento da população nos processos que envolvem a cobrança é imprescindível para 
assegurar incrementos anuais da contribuição. 

Quadro 6.40 – Níveis crescentes de adimplência no pagamento pela cobrança da gestão de resíduos sólidos. 

Anos de cobrança 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 à 2038 

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 

  Fonte: FLORAM (2019). 

Sintetizando as informações descritas anteriormente o Quadro 6.41 apresenta a memória de 
cálculo dos itens de custos considerados no fluxo de caixa. 

Quadro 6.41 – Memória de cálculo dos valores dos itens considerados no fluxo de caixa.  

Item do Fluxo de Caixa Cálculo Descrição 

Receita Estimada (A) 𝑅𝐸𝐶𝑅𝑆𝑈 = 𝐶𝑀𝐴𝑅𝑆𝑈 𝑥 𝐷𝑜𝑚 (𝑋)𝑥 𝑁𝐴 (𝑋) 

A receita é o produto do valor 
da cobrança média anual pelo 

número de domicílios. 
Considera-se ainda o nível de 
adimplência no pagamento da 

cobrança. 

Investimento (B) INV = IMP x 1,554 % a.a. 
Custos de implantação 

corrigidos 5,54 % ao ano  

Operação (C) CO = OPER x 1,491 % a.a.  
Custos de operação corrigidos 

4,91 % ao ano 

Tributação (D)  𝑇𝑅𝐼𝐵 = 𝐶𝑂 𝑥 0,01  
A alíquota adotada foi a de 1% 

dos custos de operação. 

Fluxo de Caixa Livre (E = A-B-C-D) 𝐹𝐶𝐿 = 𝑅𝐸𝐶𝑅𝑆𝑈 − 𝐼𝑁𝑉 − 𝐶𝑂 − 𝑇𝑅𝐼𝐵 - 

Fluxo de Caixa Descontado (F=VP(E)) 𝐹𝐶𝐷 = 𝑉𝑃(𝐹𝐶𝐿) 
Retorna o fluxo de caixa livre a 

Valor Presente 

Fonte: FLORAM (2019). 

Por fim, cabe citar que, como os aterros sanitários dos cenários 2 e 3 serão implantados 
futuramente, com o início da operação somente em 2022, considerou-se a utilização do 
aterro sanitário Titara nos três primeiros anos de implementação do PGIRS para todos os 
cenários, por ser o único aterro existente atualmente na região e a fim de não prejudicar a 
gestão de resíduos na RMGSL. Logo, os custos de implantação e a operação de AS, bem 
como o transporte das ET para o AS, foram igualados do Cenário 1, para o período entre 
2019 e 2021.  

 Resultados (cronograma físico financeiro atualizado e fluxo de caixa) 

A seguir serão apresentados os resultados das avaliações econômicas dos três cenários 
propostos na Etapa 2 deste PGIRS a serem implementados para a Região Metropolitana da 
Grande São Luís. 

http://www.ma10.com.br/
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a) Cenário 1 

O Quadro 6.42 mostra o cronograma físico financeiro de implantação e operação do Cenário 
1 e o valor da cobrança média estimada a ser aplicada na RMGSL. Observa-se que a 
apresentação deste quadro foi dividida em duas páginas para possibilitar a distribuição dos 
custos ao longo dos anos do horizonte do PGIRS (2019 a 2038) visando facilitar a 
compreensão. Já o Quadro 6.43 apresenta o fluxo de caixa do referido cenário. 

Observa-se que o valor total no horizonte do PGIRS considerando a implantação e operação 
das unidades é de R$ 1.047.040.741,26 necessitando de cobrança média anual de R$ 
113,83 por domicílio. Verifica-se no Quadro 6.43 que o projeto não é atrativo para o 
investidor uma vez que o tempo de retorno do investimento é acima de 20 anos maior que o 
horizonte do PGIRS. Além disso, o VPL foi menor que 0,0 %, indicando também que o 
investimento não é economicamente atrativo. 

Uma simulação com o valor da cobrança média anual a partir de R$ 222,00 por domicílio, o 
investimento passa a ser atrativo, resultando em tempo de retorno do investimento de 19 
anos, inferior ao horizonte do PGIRS, com VPL de R$ 26.122,58 e TIR de 12,01 %, superior 
a TMA. Para o projeto se tornar atrativo pelo investidor, o valor da cobrança anual por 
domicílio deve ser aumentado em R$ 108,17 ficando impraticável. 
 

 

. 
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Quadro 6.42 – Cronograma físico e financeiro de implantação e operação do Cenário 1. 

Ano 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2029 

Investimentos (A) 678.702,00 2.789.281,39 2.962.675,36 1.213.804,14 350.477,06       434.871,43     

Unidades de 
Compostagem 

    2.962.675,36 593.850,97               

Unidade de Triagem   2.789.281,39   619.953,17               

Estação de 

Transbordo 
206.241,11                     

Aterros Sanitários 
(AS) 

                      

Aterros Sanitários de 

Pequeno Porte 

(ASPP) 

472.460,89       350.477,06       434.871,43     

Operação (B) 18.736.773,35 39.260.343,06 40.487.372,30 43.094.069,91 44.665.253,44 45.941.002,62 47.261.425,77 48.627.981,63 50.042.307,58 51.505.890,65 53.020.602,40 

 
Unidades de 

Compostagem 

      1.487.122,31 1.868.796,24 1.960.554,63 2.056.818,38 2.157.808,71 2.263.757,69 2.374.908,79 2.491.517,44 

Unidades de Triagem     164.924,50 173.022,34 224.478,92 235.500,89 247.064,05 259.194,96 271.921,50 285.272,92 299.279,89 

Estação de 
Transbordo 

474.235,12 1.187.170,00 1.245.460,36 1.306.612,79 1.370.767,82 1.438.072,89 1.508.682,64 1.582.759,36 1.660.473,26 1.742.002,94 1.827.535,74 

Transporte à 

destinação final 
2.961.754,30 6.345.182,96 6.656.733,11 6.983.580,47 7.326.476,11 7.686.208,03 8.063.602,87 8.459.527,90 8.874.892,95 9.310.652,54 9.767.808,04 

Aterros Sanitários 
(AS) 

15.300.783,93 31.263.817,83 31.943.464,63 32.640.664,82 33.355.630,90 34.088.445,87 34.839.472,64 35.608.878,18 36.396.937,96 37.203.729,87 38.029.620,69 

Aterros Sanitários de 

Pequeno Porte 

(ASPP) 

  75.456,01 75.924,62 76.393,22 76.873,22 77.358,90 77.850,28 78.347,36 78.855,82 79.364,29 79.884,14 

Tributação   388.716,27 400.865,07 426.673,96 442.230,23 454.861,41 467.934,91 481.465,16 495.468,39 509.959,31 524.956,46 

Investimentos + 

Operação (A+B) 
19.415.475,35 42.049.624,45 43.450.047,65 44.307.874,05 45.015.730,51 45.941.002,62 47.261.425,77 48.627.981,63 50.477.179,01 51.505.890,65 53.020.602,40 

Domicílios  

Urbanos (C) 
355.657 368.504 381.351 394.198 407.045 419.892 432.739 445.586 458.433 471.280 484.127 
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Ano 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 Total (R$) 

Investimentos (A)   539.587,85       669.519,82       9.638.919,05 

Unidades de Compostagem                   3.556.526,33 

Unidade de Triagem                   3.409.234,56 

Estação de Transbordo                   206.241,11 

 

 
Aterros Sanitários (AS) 

                    

Aterros Sanitários de  

Pequeno Porte (ASPP) 
  539.587,85       669.519,82       2.466.917,06 

Operação (B) 54.588.309,03 56.210.822,72 57.890.253,95 59.628.660,77 61.427.993,88 63.290.984,91 65.219.858,45 67.216.842,03 69.285.073,75 1.037.401.822,21 

Unidades de Compostagem 2.613.851,60 2.742.192,40 2.876.834,77 3.018.088,12 3.166.277,05 3.321.742,08 3.484.840,50 3.655.947,09 3.835.455,05 45.376.512,86 

Unidades de Triagem 313.974,61 329.390,85 345.564,03 362.531,31 380.331,70 399.006,08 418.597,39 439.150,63 460.713,04 5.609.919,59 

Estação de Transbordo 1.917.268,23 2.011.406,61 2.110.167,20 2.213.776,97 2.322.474,00 2.436.508,09 2.556.141,28 2.681.648,49 2.813.318,14 36.406.481,94 

Transporte à destinação final 10.247.409,99 10.750.560,53 11.278.415,89 11.832.189,09 12.413.152,70 13.022.641,77 13.662.056,92 14.332.867,52 15.036.615,10 195.012.328,79 

Aterros Sanitários (AS) 38.874.916,61 39.739.788,61 40.624.623,37 41.529.666,33 42.454.985,99 43.401.309,26 44.368.773,64 45.357.430,68 46.368.120,45 743.391.062,25 

Aterros Sanitários de  
Pequeno Porte (ASPP) 

80.409,68 80.940,92 81.477,86 82.026,18 82.574,50 83.134,21 83.707,55 84.284,34 84.861,13 1.519.724,22 

Tributação 540.478,31 556.542,80 573.170,83 590.382,78 608.197,96 626.643,41 645.741,17 665.513,29 685.990,83 10.085.792,56 

Investimentos + Operação (A+B) 54.588.309,03 56.750.410,57 57.890.253,95 59.628.660,77 61.427.993,88 63.960.504,73 65.219.858,45 67.216.842,03 69.285.073,75 1.047.040.741,26 

Domicílios Urbanos (C) 496.974 509.821 522.668 535.515 548.362 561.209 574.056 586.903 599.750 9.198.413 

Fonte: FLORAM (2019). 
 

     Cobrança média estimada (R$/ano.dom)  ((A+B)/C) 113,83 
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Quadro 6.43 – Fluxo de Caixa de implantação e operação do Cenário 1.   

Ano 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Receita Estimada (A) 0,00 12.583.867,50 15.193.002,51 17.948.372,88 20.849.978,61 23.897.819,71 27.091.896,16 30.432.207,97 33.918.755,15 34.869.284,99 35.819.814,83 

Investimento (B) -678.702,00 -2.789.281,39 -2.962.675,36 -1.213.804,14 -350.477,06 0,00 0,00 0,00 -434.871,43 0,00 0,00 

Operação (C) -18.736.773,35 -38.871.626,80 -40.086.507,22 -42.667.395,95 -44.223.023,21 -45.486.141,21 -46.793.490,86 -48.146.516,46 -49.546.839,18 -50.995.931,34 -52.495.645,94 

Tributação (D) 0,00 -388.716,27 -400.865,07 -426.673,96 -442.230,23 -454.861,41 -467.934,91 -481.465,16 -495.468,39 -509.959,31 -524.956,46 

Fluxo de Caixa Livre  

(E = A-B-C-D) 
-19.415.475,35  -29.465.756,96  -28.257.045,14  -26.359.501,16  -24.165.751,89  -22.043.182,91  -20.169.529,61  -18.195.773,65  -16.558.423,86  -16.636.605,66  -17.200.787,57  

Fluxo de Caixa 
Descontado  

(F = VP(E)) 

-19.415.475,35  -26.308.711,57  -22.526.343,39  -18.762.172,27  -15.357.772,21  -12.507.893,97  -10.218.511,40  -8.230.843,93  -6.687.669,68  -5.999.326,78  -5.538.193,24  

Saldo Acumulado 
Livre 

-19.415.475,35  -48.881.232,31  -77.138.277,45  -103.497.778,61  -127.663.530,51  -149.706.713,42  -169.876.243,04  -188.072.016,69  -204.630.440,55  -221.267.046,22  -238.467.833,78  

Saldo Acumulado 
Descontado 

-19.415.475,35  -45.724.186,92  -68.250.530,31  -87.012.702,58  -102.370.474,78  -114.878.368,75  -125.096.880,16  -133.327.724,09  -140.015.393,77  -146.014.720,55  -151.552.913,80  

Ano 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 
  

Receita Estimada (A) 36.770.344,68 37.720.874,52 38.671.404,36 39.621.934,20 40.572.464,05 41.522.993,89 42.473.523,73 43.424.053,57 44.374.583,42 
  

Investimento (B) 0,00 -539.587,85 0,00 0,00 0,00 -669.519,82 0,00 0,00 0,00 
  

Operação (C) -54.047.830,73 -55.654.279,92 -57.317.083,12 -59.038.277,99 -60.819.795,92 -62.664.341,49 -64.574.117,27 -66.551.328,74 -68.599.082,92 
  

Tributação (D)  -540.478,31 -556.542,80 -573.170,83 -590.382,78 -608.197,96 -626.643,41 -645.741,17 -665.513,29 -685.990,83 
  

Fluxo de Caixa Livre 

(E = A-B-C-D) 
-17.817.964,36  -19.029.536,05  -19.218.849,59  -20.006.726,57  -20.855.529,84  -22.437.510,84  -22.746.334,71  -23.792.788,46  -24.910.490,33  

  

Fluxo de Caixa 
Descontado 

(F = VP(E)) 

-5.122.238,98  -4.884.407,93  -4.404.464,29  -4.093.772,64  -3.810.227,33  -3.660.044,06  -3.312.874,93  -3.094.004,46  -2.892.276,74  

  

Saldo Acumulado 
Livre 

-
256.285.798,14  

-
275.315.334,19  

-
294.534.183,78  

-
314.540.910,35  

-
335.396.440,19  

-
357.833.951,02  

-
380.580.285,74  

-
404.373.074,20  

-
429.283.564,53  

  

Saldo Acumulado 
Descontado 

-
156.675.152,77  

-
161.559.560,71  

-
165.964.025,00  

-
170.057.797,64  

-
173.868.024,97  

-
177.528.069,02  

-
180.840.943,95  

-
183.934.948,41  

-
186.827.225,15  

  

Fonte: FLORAM (2019).    
Payback descontado  > 20 anos 

  

     
Valor Presente Líquido (VPL) -186.827.225,15 

  

     
Taxa Interna de Retorno (TIR) < 0,0 % 
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b) Cenário 2  

O Quadro 6.44 mostra o cronograma físico financeiro de implantação e operação do Cenário 
2 e o valor da cobrança média estimada a ser aplicada na RMGSL. Observa-se que a 
apresentação deste quadro foi dividida em duas páginas para possibilitar a distribuição dos 
custos ao longo dos anos do horizonte do PGIRS (2019 a 2038) visando facilitar a 
compreensão do leitor. Já o Quadro 6.45 apresenta o fluxo de caixa do referido cenário. 

Observa-se que o valor total no horizonte do PGIRS considerando a implantação e operação 
das unidades é de R$ 957.024.267,99 necessitando de cobrança média anual de R$ 113,28 
por domicílio. Verifica-se no Quadro 6.45 que o projeto não é atrativo para o investidor uma 
vez que o tempo de retorno do investimento é acima de 20 anos maior que o horizonte do 
PGIRS. Além disso, o VPL foi menor que 0,0 %, indicando também que o investimento não é 
economicamente atrativo. 

Uma simulação com o valor da cobrança média anual a partir de R$ 212,90 por domicílio, o 
investimento passa a ser atrativo, resultando em tempo de retorno do investimento de 19 
anos, inferior ao horizonte do PGIRS, com VPL de R$ 14.041,70 e TIR de 12,00 %, igual à 
TMA. Para o projeto se tornar atrativo pelo investidor, o valor da cobrança anual por 
domicílio deve aumentar em R$ 99,62, ficando impraticável. 
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Quadro 6.44 – Cronograma físico e financeiro de implantação e operação do Cenário 2. 

Ano 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2029 

Investimentos (A) 1.624.239,47 20.025.494,42 9.377.571,66 1.213.804,14 350.477,06     13.944.518,82 434.871,43     

Unidades de 
Compostagem 

    2.962.675,36 593.850,97               

Unidade de Triagem   2.789.281,39   619.953,17               

Estação de 

Transbordo 
  217.670,99                   

Aterros Sanitários 
(AS) 

1.151.778,58 17.018.542,04 6.414.896,30         13.944.518,82       

Aterros Sanitários de 

Pequeno Porte 

(ASPP) 

472.460,89       350.477,06       434.871,43     

Operação (B) 18.262.538,23 38.061.301,37 39.813.632,77 36.526.369,68 37.775.077,40 38.712.517,12 39.678.019,72 40.672.228,34 41.695.924,70 42.749.698,17 43.834.478,55 

Unidades de 
Compostagem 

      1.487.122,31 1.868.796,24 1.960.554,63 2.056.818,38 2.157.808,71 2.263.757,69 2.374.908,79 2.491.517,44 

Unidades de Triagem     164.924,50 173.022,34 224.478,92 235.500,89 247.064,05 259.194,96 271.921,50 285.272,92 299.279,89 

Estação de 

Transbordo 
    578.391,52 606.790,70 636.584,28 667.840,74 700.631,90 735.033,11 771.123,43 808.985,79 848.707,21 

Transporte à 

destinação final 
2.961.754,30 6.345.182,96 6.656.733,11 1.180.729,07 1.238.703,18 1.299.523,83 1.363.330,79 1.430.270,70 1.500.497,37 1.574.172,18 1.651.464,45 

Aterros Sanitários 

(AS) 
15.300.783,93 31.263.817,83 31.943.464,63 32.640.664,82 33.355.630,90 34.088.445,87 34.839.472,64 35.608.878,18 36.396.937,96 37.203.729,87 38.029.620,69 

Aterros Sanitários de 
Pequeno Porte 

(ASPP) 

  75.456,01 75.924,62 76.393,22 76.873,22 77.358,90 77.850,28 78.347,36 78.855,82 79.364,29 79.884,14 

Tributação   376.844,57 394.194,38 361.647,22 374.010,67 383.292,25 392.851,68 402.695,33 412.830,94 423.264,34 434.004,74 

Investimentos + 

Operação (A+B) 
19.886.777,70 58.086.795,79 49.191.204,43 37.740.173,82 38.125.554,47 38.712.517,12 39.678.019,72 54.616.747,16 42.130.796,13 42.749.698,17 43.834.478,55 

Domicílios  

Urbanos (C) 
355.657 368.504 381.351 394.198 407.045 419.892 432.739 445.586 458.433 471.280 484.127 
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Ano 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 Total (R$) 

Investimentos (A)   18.800.822,26       669.519,82 23.914.248,07     90.137.896,16 

Unidades de Compostagem                   3.556.526,33 

Unidade de Triagem                   3.409.234,56 

Estação de Transbordo                     

Aterros Sanitários (AS)   18.261.234,41         23.914.248,07     80.705.218,22 

Aterros Sanitários de  

Pequeno Porte (ASPP) 
  539.587,85       669.519,82       2.466.917,06 

Operação (B) 44.951.144,08 46.100.470,43 47.283.480,69 48.501.092,14 49.754.058,70 51.043.856,42 52.371.392,72 53.737.513,24 55.143.906,36 866.668.700,84 

Unidades de Compostagem 2.613.851,60 2.742.192,40 2.876.834,77 3.018.088,12 3.166.277,05 3.321.742,08 3.484.840,50 3.655.947,09 3.835.455,05 45.376.512,86 

Unidades de Triagem 313.974,61 329.390,85 345.564,03 362.531,31 380.331,70 399.006,08 418.597,39 439.150,63 460.713,04 5.609.919,59 

Estação de Transbordo 890.378,95 934.096,80 979.961,20 1.028.077,55 1.078.556,43 1.131.513,83 1.187.071,46 1.245.356,98 1.306.504,34 16.135.606,22 

Transporte à destinação final 1.732.551,79 1.817.620,54 1.906.866,19 2.000.493,83 2.098.718,60 2.201.766,24 2.309.873,54 2.423.288,94 2.542.273,07 46.235.814,68 

Aterros Sanitários (AS) 38.874.916,61 39.739.788,61 40.624.623,37 41.529.666,33 42.454.985,99 43.401.309,26 44.368.773,64 45.357.430,68 46.368.120,45 743.391.062,25 

Aterros Sanitários de  
Pequeno Porte (ASPP) 

80.409,68 80.940,92 81.477,86 82.026,18 82.574,50 83.134,21 83.707,55 84.284,34 84.861,13 1.519.724,22 

Tributação 445.060,83 456.440,30 468.153,27 480.208,83 492.614,44 505.384,72 518.528,64 532.054,59 545.979,27 8.400.061,02 

Investimentos + Operação (A+B) 44.951.144,08 64.901.292,69 47.283.480,69 48.501.092,14 49.754.058,70 51.713.376,24 76.285.640,78 53.737.513,24 55.143.906,36 957.024.267,99 

Domicílios Urbanos (C) 496.974 509.821 522.668 535.515 548.362 561.209 574.056 586.903 599.750 8.448.558 

Fonte: FLORAM (2019). 
 

     Cobrança média estimada (R$/ano.dom)  ((A+B)/C) 113,01 
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Quadro 6.45 – Fluxo de Caixa de implantação e operação do Cenário 2.   

Ano 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Receita Estimada (A) 0,00 12.522.868,55 15.119.356,06 17.861.370,07 20.748.910,57 23.781.977,58 26.960.571,09 30.284.691,10 33.754.337,61 34.700.259,86 35.646.182,11 

Investimento (B) -1.624.239,47 -20.025.494,42 -9.377.571,66 -1.213.804,14 -350.477,06 0,00 0,00 -13.944.518,82 -434.871,43 0,00 0,00 

Operação (C) -18.262.538,23 -37.684.456,80 -39.419.438,39 -36.164.722,46 -37.401.066,74 -38.329.224,87 -39.285.168,04 -40.269.533,01 -41.283.093,76 -42.326.433,83 -43.400.473,82 

Tributação (D) 0,00 -376.844,57 -394.194,38 -361.647,22 -374.010,67 -383.292,25 -392.851,68 -402.695,33 -412.830,94 -423.264,34 -434.004,74 

Fluxo de Caixa Livre  

(E = A-B-C-D) 
-19.886.777,70  -45.563.927,24  -34.071.848,37  -19.878.803,76  -17.376.643,89  -14.930.539,53  -12.717.448,63  -24.332.056,06  -8.376.458,52  -8.049.438,31  -8.188.296,44  

Fluxo de Caixa 
Descontado  

(F = VP(E)) 

-19.886.777,70  -40.682.077,89  -27.161.868,92  -14.149.339,86  -11.043.171,34  -8.471.989,10  -6.443.055,26  -11.006.586,47  -3.383.111,11  -2.902.708,15  -2.636.412,31  

Saldo Acumulado 
Livre 

-19.886.777,70  -65.450.704,94  -99.522.553,32  -119.401.357,07  -136.778.000,96  -151.708.540,50  -164.425.989,13  -188.758.045,19  -197.134.503,71  -205.183.942,02  -213.372.238,46  

Saldo Acumulado 
Descontado 

-19.886.777,70  -60.568.855,60  -87.730.724,51  -101.880.064,38  -112.923.235,71  -121.395.224,82  -127.838.280,07  -138.844.866,54  -142.227.977,65  -145.130.685,80  -147.767.098,10  

Ano 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 
  

Receita Estimada (A) 36.592.104,36 37.538.026,62 38.483.948,87 39.429.871,12 40.375.793,37 41.321.715,62 42.267.637,87 43.213.560,12 44.159.482,37 
  

Investimento (B) 0,00 -18.800.822,26 0,00 0,00 0,00 -669.519,82 -23.914.248,07 0,00 0,00 
  

Operação (C) -44.506.083,25 -45.644.030,13 -46.815.327,42 -48.020.883,31 -49.261.444,25 -50.538.471,70 -51.852.864,08 -53.205.458,66 -54.597.927,09 
  

Tributação (D)  -445.060,83 -456.440,30 -468.153,27 -480.208,83 -492.614,44 -505.384,72 -518.528,64 -532.054,59 -545.979,27 
  

Fluxo de Caixa Livre 

(E = A-B-C-D) 
-8.359.039,72  -27.363.266,07  -8.799.531,82  -9.071.221,03  -9.378.265,33  -10.391.660,62  -34.018.002,91  -10.523.953,12  -10.984.423,98  

  

Fluxo de Caixa 
Descontado 

(F = VP(E)) 

-2.403.024,17  -7.023.468,86  -2.016.625,58  -1.856.151,55  -1.713.374,01  -1.695.104,95  -4.954.529,61  -1.368.530,55  -1.275.366,06  

  

Saldo Acumulado 
Livre 

-
221.731.278,18  

-
249.094.544,25  

-
257.894.076,07  

-
266.965.297,10  

-
276.343.562,43  

-
286.735.223,05  

-
320.753.225,96  

-
331.277.179,08  

-
342.261.603,07  

  

Saldo Acumulado 
Descontado 

-
150.170.122,28  

-
157.193.591,14  

-
159.210.216,72  

-
161.066.368,26  

-
162.779.742,28  

-
164.474.847,23  

-
169.429.376,84  

-
170.797.907,39  

-
172.073.273,46  

  

Fonte: FLORAM (2019).    
Payback descontado  > 20 anos 

  

     
Valor Presente Líquido (VPL) -172.073.273,46 

  

     
Taxa Interna de Retorno (TIR) < 0,0 % 
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c) Cenário 3 

O Quadro 6.46 mostra o cronograma físico financeiro de implantação e operação do Cenário 
3 e o valor da cobrança média estimada a ser aplicada na RMGSL. Observa-se que a 
apresentação deste quadro foi dividida em duas páginas para possibilitar a distribuição dos 
custos ao longo dos anos do horizonte do PGIRS (2019 a 2038) visando facilitar a 
compreensão do leitor. Já o Quadro 6.47 apresenta o fluxo de caixa do referido cenário. 

Observa-se que o valor total no horizonte do PGIRS considerando a implantação e operação 
das unidades é de R$ 954.794.523,09 necessitando de cobrança média anual de R$ 113,01 
por domicílio. Verifica-se no Quadro 6.47 que o projeto não é atrativo para o investidor uma 
vez que o tempo de retorno do investimento é acima de 20 anos maior que o horizonte do 
PGIRS. Além disso, o VPL foi menor que 0,0 %, indicando também que o investimento não é 
economicamente atrativo. 

Uma simulação com o valor da cobrança média anual a partir de R$ 173,27 por domicílio, o 
investimento passa a ser atrativo, resultando em tempo de retorno do investimento de 19 
anos, inferior ao horizonte do PGIRS, com VPL de R$ 306,65 e TIR de 12,00 %, superior a 
TMA. Para o projeto se tornar atrativo pelo investidor, o valor da cobrança anual por 
domicílio deve ser aumentado em R$ 60,26. 

Este cenário se mostrou o mais favorável dentre os três, uma vez que exige taxa de R$ 
173,27 para o retorno do investimento, significativamente menor que dos demais cenários, 
considerando os níveis de adimplência arbitrados anteriormente. Cabe citar ainda que o 
valor de R$ 173,27 está próximo dos valores médios praticados em algumas capitais 
brasileiras e no Distrito Federal.  
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Quadro 6.46 – Cronograma físico e financeiro de implantação e operação do Cenário 3. 

Ano 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2029 

Investimentos (A) 1.697.549,95 20.891.050,38 9.785.878,58 1.213.804,14 350.477,06     15.506.471,89 434.871,43     

Unidades de 
Compostagem 

    2.962.675,36 593.850,97               

Unidade de Triagem   2.789.281,39   619.953,17               

Estação de 

Transbordo 
                      

Aterros Sanitários 
(AS) 

1.225.089,06 18.101.768,99 6.823.203,22         15.506.471,89       

Aterros Sanitários de 

Pequeno Porte 

(ASPP) 

472.460,89       350.477,06       434.871,43     

Operação (B) 18.433.728,67 38.424.085,16 39.610.053,90 36.138.277,52 37.367.929,82 38.285.378,48 39.229.908,46 40.202.114,69 41.202.728,35 42.232.285,75 43.291.661,05 

Unidades de 
Compostagem 

      1.487.122,31 1.868.796,24 1.960.554,63 2.056.818,38 2.157.808,71 2.263.757,69 2.374.908,79 2.491.517,44 

Unidades de Triagem     164.924,50 173.022,34 224.478,92 235.500,89 247.064,05 259.194,96 271.921,50 285.272,92 299.279,89 

Estação de 

Transbordo 
171.190,44 359.191,87 376.828,29 395.330,66 414.741,50 435.105,41 456.469,20 478.881,96 502.395,19 527.062,93 552.941,86 

Transporte à 

destinação final 
2.961.754,30 6.345.182,96 6.656.733,11 1.007.939,45 1.057.429,54 1.109.349,61 1.163.818,97 1.220.962,79 1.280.912,38 1.343.805,52 1.409.786,73 

Aterros Sanitários 

(AS) 
15.300.783,93 31.263.817,83 31.943.464,63 32.640.664,82 33.355.630,90 34.088.445,87 34.839.472,64 35.608.878,18 36.396.937,96 37.203.729,87 38.029.620,69 

Aterros Sanitários de 
Pequeno Porte 

(ASPP) 

  75.456,01 75.924,62 76.393,22 76.873,22 77.358,90 77.850,28 78.347,36 78.855,82 79.364,29 79.884,14 

Tributação   380.436,49 392.178,75 357.804,73 369.979,50 379.063,15 388.414,94 398.040,74 407.947,81 418.141,44 428.630,31 

Investimentos + 

Operação (A+B) 
20.131.278,63 59.315.135,54 49.395.932,49 37.352.081,66 37.718.406,88 38.285.378,48 39.229.908,46 55.708.586,59 41.637.599,78 42.232.285,75 43.291.661,05 

Domicílios  

Urbanos (C) 
355.657 368.504 381.351 394.198 407.045 419.892 432.739 445.586 458.433 471.280 484.127 
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Ano 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 Total (R$) 

Investimentos (A)   20.846.299,17       669.519,82 26.592.930,19     97.988.852,62 

Unidades de Compostagem                   3.556.526,33 

Unidade de Triagem                   3.409.234,56 

Estação de Transbordo                     

Aterros Sanitários (AS)   20.306.711,32         26.592.930,19     88.556.174,68 

Aterros Sanitários de  

Pequeno Porte (ASPP) 
  539.587,85       669.519,82       2.466.917,06 

Operação (B) 44.381.674,10 45.503.039,31 46.656.715,55 47.843.552,67 49.064.233,86 50.320.161,00 51.612.163,66 52.941.005,84 54.064.972,61 856.805.670,47 

Unidades de Compostagem 2.613.851,60 2.742.192,40 2.876.834,77 3.018.088,12 3.166.277,05 3.321.742,08 3.484.840,50 3.655.947,09 3.655.947,09 45.197.004,89 

Unidades de Triagem 313.974,61 329.390,85 345.564,03 362.531,31 380.331,70 399.006,08 418.597,39 439.150,63 439.150,63 5.588.357,18 

Estação de Transbordo 580.091,45 608.574,09 638.455,24 669.803,56 702.691,09 737.193,41 773.389,80 811.363,45 811.363,45 11.003.064,85 

Transporte à destinação final 1.479.007,63 1.551.627,29 1.627.812,60 1.707.738,63 1.791.589,05 1.879.556,54 1.971.843,27 2.068.661,29 2.170.233,11 41.805.744,78 

Aterros Sanitários (AS) 38.874.916,61 39.739.788,61 40.624.623,37 41.529.666,33 42.454.985,99 43.401.309,26 44.368.773,64 45.357.430,68 46.368.120,45 743.391.062,25 

Aterros Sanitários de  
Pequeno Porte (ASPP) 

80.409,68 80.940,92 81.477,86 82.026,18 82.574,50 83.134,21 83.707,55 84.284,34 84.861,13 1.519.724,22 

Tributação 439.422,52 450.525,14 461.947,68 473.698,54 485.784,49 498.219,42 511.011,52 524.168,37 535.296,76 8.300.712,29 

Investimentos + Operação (A+B) 44.381.674,10 66.349.338,48 46.656.715,55 47.843.552,67 49.064.233,86 50.989.680,82 78.205.093,85 52.941.005,84 54.064.972,61 954.794.523,09 

Domicílios Urbanos (C) 496.974 509.821 522.668 535.515 548.362 561.209 574.056 586.903 599.750 8.448.558 

Fonte: FLORAM (2019). 
 

     Cobrança média estimada (R$/ano.dom)  ((A+B)/C) 113,01 
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Quadro 6.47 – Fluxo de Caixa de implantação e operação do Cenário 3.   

Ano 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028 2.029 

Receita Estimada (A) 0,00 27.069.665,69 28.013.384,06 28.957.102,43 29.900.820,81 30.844.539,18 31.788.257,55 32.731.975,92 33.675.694,30 34.619.412,67 35.563.131,04 

Investimento (B) -1.697.549,95 -20.891.050,38 -9.785.878,58 -1.213.804,14 -350.477,06 0,00 0,00 -15.506.471,89 -434.871,43 0,00 0,00 

Operação (C) -18.433.728,67 -38.043.648,67 -39.217.875,15 -35.780.472,79 -36.997.950,31 -37.906.315,32 -38.841.493,53 -39.804.073,95 -40.794.780,55 -41.814.144,31 -42.863.030,74 

Tributação (D) 0,00 -380.436,49 -392.178,75 -357.804,73 -369.979,50 -379.063,15 -388.414,94 -398.040,74 -407.947,81 -418.141,44 -428.630,31 

Fluxo de Caixa Livre  

(E = A-B-C-D) 
-20.131.278,63  -32.245.469,85  -21.382.548,43  -8.394.979,23  -7.817.586,07  -7.440.839,30  -7.441.650,91  -22.976.610,67  -7.961.905,49  -7.612.873,09  -7.728.530,01  

Fluxo de Caixa 
Descontado  

(F = VP(E)) 

-20.131.278,63  -28.790.598,08  -17.046.036,69  -5.975.380,39  -4.968.217,28  -4.222.132,05  -3.770.171,94  -10.393.451,81  -3.215.680,09  -2.745.278,35  -2.488.379,82  

Saldo Acumulado 
Livre 

-20.131.278,63  -52.376.748,48  -73.759.296,90  -82.154.276,13  -89.971.862,20  -97.412.701,50  -104.854.352,41  -127.830.963,08  -135.792.868,57  -143.405.741,65  -151.134.271,66  

Saldo Acumulado 
Descontado 

-20.131.278,63  -48.921.876,71  -65.967.913,40  -71.943.293,79  -76.911.511,07  -81.133.643,12  -84.903.815,06  -95.297.266,87  -98.512.946,96  -101.258.225,31  -103.746.605,14  

Ano 2.030 2.031 2.032 2.033 2.034 2.035 2.036 2.037 2.038 
  

Receita Estimada (A) 36.506.849,41 37.450.567,78 38.394.286,16 39.338.004,53 40.281.722,90 41.225.441,27 42.169.159,65 43.112.878,02 44.056.596,39 
  

Investimento (B) 0,00 -20.846.299,17 0,00 0,00 0,00 -669.519,82 -26.592.930,19 0,00 0,00 
  

Operação (C) -43.942.251,58 -45.052.514,17 -46.194.767,87 -47.369.854,13 -48.578.449,37 -49.821.941,59 -51.101.152,14 -52.416.837,47 -53.529.675,85 
  

Tributação (D)  -439.422,52 -450.525,14 -461.947,68 -473.698,54 -485.784,49 -498.219,42 -511.011,52 -524.168,37 -535.296,76 
  

Fluxo de Caixa Livre 

(E = A-B-C-D) 
-7.874.824,68  -28.898.770,69  -8.262.429,39  -8.505.548,14  -8.782.510,96  -9.764.239,55  -36.035.934,21  -9.828.127,82  -10.008.376,22  

  

Fluxo de Caixa 
Descontado 

(F = VP(E)) 

-2.263.823,92  -7.417.594,65  -1.893.535,57  -1.740.403,67  -1.604.531,92  -1.592.758,98  -5.248.429,89  -1.278.045,71  -1.162.040,30  

  

Saldo Acumulado 
Livre 

-
159.009.096,35  

-
187.907.867,04  

-
196.170.296,44  

-
204.675.844,58  

-
213.458.355,54  

-
223.222.595,09  

-
259.258.529,29  

-
269.086.657,11  

-
279.095.033,33  

  

Saldo Acumulado 
Descontado 

-
106.010.429,06  

-
113.428.023,71  

-
115.321.559,27  

-
117.061.962,94  

-
118.666.494,86  

-
120.259.253,84  

-
125.507.683,73  

-
126.785.729,44  

-
127.947.769,75  

  

Fonte: FLORAM (2019).    
Payback descontado  > 20 anos 

  

     
Valor Presente Líquido (VPL) -127.947.769,75 

  

     
Taxa Interna de Retorno (TIR) < 0,0 % 
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 Conclusões 

A seguir serão apresentadas algumas análises importantes feitas a partir do estudo de 
viabilidade financeira e econômica do PGIRS da RMGSL: 

a) Custos de Implantação e Operação 

Os custos de implantação das UGR são expressivamente menores que os de operação, que 
representam as principais despesas acumuladas ao longo do horizonte de 20 anos do 
PGIRS, exigindo recursos permanentes para o seu custeio. A título de demonstração, são 
apresentados os resultados do Cenário 3, com o custo total de implantação de R$ 
97.988.852,62 (10,3%) enquanto o de operação é R$ 856.805.670,47 correspondendo, 
respectivamente a 10,3 % e 89,7 % do custo total do sistema de R$ 954.794.523,09. 

A explicação da importância ou do peso do custo operacional no sistema está no fato que a 
implantação de UGR está concentrada nos primeiros quatro anos da implementação do 
PGIRS enquanto a operação das unidades é feita anualmente a partir da licença de 
operação, durante todo o horizonte do Plano.  

É justamente pela observação do peso do custo operacional no sistema que o Cenário 1 se 
mostrou o mais desfavorável para implementação do Plano. Se por um lado o uso do aterro 
sanitário Titara reduz o custo de implantação deste cenário em comparação aos demais, os 
elevados custos com transporte de RSU gerados nos municípios da Ilha do Maranhão para o 
município de Rosário encarecem a gestão de resíduos.  

Os parágrafos anteriores evidenciam que a melhoria da gestão de resíduos está 
intrinsecamente ligada à dependência de recursos financeiros não somente para a 
implantação das unidades, mas também para a operação e manutenção do sistema de 
limpeza ao longo do horizonte do Plano. Em outras palavras, diferente da prática política 
comum no país, a visão dos gestores da RMGSL deve extrapolar a preocupação imediatista 
de somente assegurar a construção de UGR mas como mantê-las funcionando até 2038, de 
acordo com suas finalidades.  

Em contrapartida, não adianta a população criar ou manter a crença ilusória de uma gestão 
eficiente com serviços de qualidade sem arrecadação para o custeio desses. Nesse sentido, 
como previu-se nesse PGIRS o início da cobrança em 2020, uma das ações prioritárias que 
deve iniciar ainda em 2019 é o debate em audiências públicas com os gestores e os 
munícipes da RMGSL para o estabelecimento da cobrança. 

b) Sustentabilidade na gestão 

Os impostos e contribuições adicionais propostas para viabilizar investimentos em 
substituição de capital nos cenários propostos, apresentou custos razoáveis, figurando 
potencialmente como uma importante ferramenta para a manutenção da qualidade e 
eficiência dos serviços a serem prestados ao longo dos 20 anos de projeto. Nesse sentido, 
ressalta-se novamente a importância do Estado do Maranhão avançar urgentemente para a 
criação de legislação referente ao ICMS Ecológico, que assegurará repasse de parcelas de 
recursos arrecadados pelo Estado com o ICMS para os municípios da RMGSL, dentro dos 
parâmetros legais a serem estabelecidos. Não menos importante deve ser o foco no rateio 
entre os municípios e a arrecadação do consórcio titular da gestão de resíduos na região, no 
âmbito da gestão consorciada. 
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A adoção de valor único para a cobrança, abrangendo todos os municípios do consórcio, 
teve o potencial de equalizar diferenças locais e compartilhar ganhos de escala, permitindo 
uma remuneração adequada dos serviços a custos razoáveis aos usuários. Apesar do 
compartilhamento dos ganhos de escala onerar os valores para os municípios de maior 
porte, o incremento de custo é pouco expressivo para os usuários desses municípios, e o 
benefício gerado muito importantes para os pequenos municípios.  

Cabe destacar que essa observação não é necessariamente conclusiva, assim, no processo 
de debate com a sociedade pode ser discutida a possibilidade da cobrança de valores 
diferentes por município considerando a capacidade de pagamento dos usuários, ou seja, o 
perfil de rendimento médio da população de cada município da RMGSL. Conforme já 
abordado no item 6.7.3, a remuneração dos consórcios públicos se dá exclusivamente de 
forma indireta, por meio de repasses dos municípios, cabendo a cada município instituir e 
recolher as respectivas taxas de resíduos sólidos dos usuários e posteriormente repassar os 
recursos para o consórcio de acordo com o estabelecido nos contratos de rateio. 

 Recomendações  

Neste PGIRS os cálculos foram realizados utilizando a gestão compartilhada de um grande 
sistema no contexto de um plano de região metropolitana e de acordo com a PNRS e com a 
ótica do Governo Federal que considera o consórcio como ente fundamental para a melhoria 
da gestão de resíduos nos municípios brasileiros. O modelo calculado nesse PGIRS 
pressupõe a adoção de valores médios de cobrança para todos os municípios da região, 
com os investimentos e despesas de operação agregados e sob a responsabilidade do 
consórcio.  

Recomenda-se que sejam feitos estudos econômicos particularizados por município 
considerando os seguintes aspectos, não incluídos nesta avaliação: 

a) Modelagem por gestão individualizada 

Recomenda-se, a modelagem por gestão individualizada e a elaboração de estudos 
considerando também a hipótese da gestão do sistema como um conjunto de subsistemas, 
onde cada município seria responsável por remunerar os investimentos e despesas de 
operação decorrentes da prestação de seu subsistema local.  

b) Coleta Domiciliar  

A estimativa de custos da coleta domiciliar foi apresentada no item 6.5, entretanto, não 
integrou a modelagem financeira e econômica deste PGIRS pelo entendimento que o 
enfoque do Edital é para a análise de custos das alternativas ou cenários propostos, ou seja, 
mais restritos à implantação e operação de UGR.  

Recomenda-se elaborar modelagem considerando o valor da cobrança pela coleta no 
sistema de gestão de resíduos sólidos, podendo ser expresso em reais por domicílio, 
bastando para isso dividir matematicamente o custo total de coleta no sistema pelo número 
de domicílios atendidos no município. Adianta-se que essa modelagem irá gerar grandes 
incrementos nos custos do sistema haja visto os custos elevados de transporte de resíduos 
nos sistemas de gestão em municípios brasileiros. 
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c) Serviços de limpeza urbana 

Os serviços de limpeza urbana, como varrição, poda e capina, estão no contexto da gestão 
municipal conforme a Constituição Federal, por isso não foram considerados nessa 
modelagem. Apenas os serviços que englobam a gestão intermunicipal ou metropolitana 
foram considerados para fins de cálculo da cobrança média anual do sistema de 
gerenciamento de resíduos da RMGSL. 

Além disso, como na etapa de diagnóstico deste PGIRS houve muita imprecisão nas 
informações cedidas sobre os serviços de limpeza urbana em nível municipal, por exemplo, 
número de funcionários nos serviços de varrição, poda e capina, neste relatório foi feita uma 
estimativa de custos para estes serviços, porém não foi conveniente usar estes valores para 
fins de análise econômica, em função das inúmeras incertezas associadas às informações 
imprecisas de alguns municípios. 

É importante ressaltar que não se recomenda a padronização de coeficientes disponíveis na 
bibliografia para estipular valores dos serviços de limpeza urbana, já que a geração dos 
resíduos de varrição, poda e capina dependem de fatores estruturais, topográficos, padrão 
de ocupação e uso do solo, climáticos e sazonais, muito específicos para cada município. 
Assim, para uma análise econômica mais precisa, é necessário conhecer em detalhes 
aspectos como a qualidade, eficiência e custos dos serviços de limpeza urbana nos 
municípios da RMGSL, que podem ser obtidos a partir do monitoramento proposto na Etapa 
2 deste Plano, pelo uso de indicadores operacionais e ambientais. 

Como os serviços de limpeza urbana são atividades de caráter coletivo (inespecíficas e 
indivisíveis) não podem ser cobradas diretamente dos beneficiários, portanto devem ser 
custeadas pelas receitas orçamentárias gerais (IPTU, ISS, FPM, etc.). Entretanto, para fins 
de apresentação da forma de apresentação do cálculo do valor, pode ser usada a Equação 
5, expressa em reais por domicílio, já que a cobrança do IPTU é aplicada aos domicílios: 

𝐶𝐿𝑈 =
∑ 𝐶𝑀0

𝑛 + ∑ 𝐶𝐶0
𝑛 + ∑ 𝐶𝑉0

𝑛 + ∑ 𝐶𝑃𝐶 + ∑ 𝐸𝑃𝐼 + ∑ 𝐶𝑀𝐸 + ∑ 𝐶𝑆𝐸0
𝑛

0
𝑛

0
𝑛

0
𝑛 + ∑ 𝑇𝑅0

𝑛

∑ 𝑁𝑇𝐷0
𝑛

 

(5) 

Onde: 

CLU = Custo da Limpeza Urbana (R$/dom.ano) com a coleta de resíduos, varrição, poda e 
capina, por município, considerando o ano inicial 0 ao ano final “n” (final do período 
estipulado do preço, fixado periodicamente); 

CM = Custo anual com mão de obra de Motoristas (R$/ano); 

CC = Custo anual com mão de obra de Coletor (R$/ano); 

CV = Custo anual com mão de obra de Garis para Varrição (R$/ano); 

CPC = Custo anual com mão de obra de Poda e Capina (R$/ano); 

EPI = Custo anual da aquisição de EPIs (R$/ano); 
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CME = Custo com Manutenção de Equipamentos e ferramentas (R$/ano); 

CSE = Custo com Substituição de Equipamentos e ferramentas (R$/ano); 

TR = Tributação (%); 

NTD = Número Total de Domicílios no período. 

A Equação 5 pode ser apropriada após um levantamento detalhado e sistemático de 
informações referentes a limpeza urbana em nível municipal, a partir do monitoramento pelo 
uso de indicadores operacionais.  

d) Coleta seletiva 

Não foram dimensionados os equipamentos nem estimados os investimentos necessários 
para a realização da coleta seletiva nos municípios da RMGSL, uma vez que estes sistemas 
de coleta ainda não foram implantados nos municípios. 

É importante ressaltar que os avanços na implementação dos sistemas de coleta seletiva de 
resíduos são graduais, com incrementos anuais que dependem da estruturação do 
município, educação e conscientização da população para o uso do serviço. Além disso, é 
necessário verificar a aceitação e contribuição da comunidade na coleta seletiva bem como 
a disponibilidade de equipamentos e mão de obra disponível; regularidade da prestação do 
serviço, mensuração de massas coletadas no sistema implantado, dentre outros.  

A verificação da coleta seletiva, permite, não apenas identificar a alocação de custos e 
recursos na implementação deste modelo de coleta, como também reduzir os custos de 
disposição de resíduos em aterros sanitários. 

Entretanto, para fins de assegurar a implantação do serviço de coleta diferenciada, 
recomenda-se que seja feita uma cobrança da população considerando valor inicial de 5 % 
do valor da cobrança média anual (CMA) calculada neste PGIRS, considerando o valor 
apresentado no Quadro 6.48 para o Cenário 3, assumido como o mais vantajoso. Esse valor 
deve ser cobrado somente dos domicílios localizados em bairros atendidos pela coleta 
seletiva. 

Quadro 6.48 – Recomendação de custo para a cobrança da coleta seletiva no PGIRS. 

Cenário 
Cobrança Média Anual gestão 

de resíduos (R$/hab.dom) 
Cobrança pela Coleta 
Seletiva (R$/hab.dom) 

3 113,01 5,65 

                          Fonte: FLORAM (2019). 

Recomenda-se ainda que seja verificada a aplicação deste valor na primeira revisão do 
PGIRS ou mesmo no início da implantação da coleta seletiva, e, se necessário, reajustado 
para a realidade do sistema de coleta seletiva municipal em questão. 

e) Custos de administração  

Recomenda-se considerar os custos de administração do consórcio que assumir a gestão, 
se for um novo consórcio específico para a gestão regional dos resíduos sólidos ou o 
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CONLESTE. Estes, referem-se às despesas com pessoal, administrativas e comercial, que 
variam significativamente dependendo do modelo de gestão adotado na região. 

Por exemplo, um modelo que o consórcio realize o gerenciamento de RSU incluindo a 
operação das UGR, exige custos e complexidade administrativa muito maior que ao delegar 
o manejo integral dos RSU cabendo ao consórcio apenas a função de fiscalização da 
execução do contrato. 

f) Depreciação 

Neste PGIRS a depreciação não foi considerada já que o efeito desta no fluxo de caixa livre 
é apenas tributário, servindo como base para abater no imposto de renda, pois partiu-se do 
pressuposto que o consórcio fará a gestão. Como os consórcios são enquadrados como 
pessoa jurídica de direito público, não há IRPJ, portanto não foi necessário fazer o cálculo 
da depreciação. 

Entretanto, dependendo do modelo de gestão adotado, se não consorciada, há que se levar 
em conta os custos de depreciação anual dos ativos visando a alocação de recursos para a 
substituição de equipamentos e a renovação de infraestruturas, garantindo a prestação dos 
serviços com a qualidade e eficiência necessárias. 

6.7.5. Aspectos financeiros e econômicos do gerenciamento de RCC 

 Cronograma físico financeiro para o gerenciamento de RCC 

Os custos de implantação e operação das unidades de gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil são apresentados no Quadro 6.49. Estes custos foram estimados 
considerando a geração de RCC nos municípios da RMGSL, devendo ser observado que 
certamente haverá um desvio entre a geração estimada e a contribuição efetiva de resíduos 
nas UGR, que influenciam nos custos de operação dessas.  

Conforme já abordado no Capítulo 8, os custos estimados para implantação e operação de 
todas as UGR do PGIRS foram referenciados com base em valores de 11/2018, porém 
como as unidades serão implantadas e operadas em anos posteriores, estes custos foram 
corrigidos para valor futuro, por meio da aplicação dos seguintes índices percentuais: 

 Implantação: 5,54 % ao ano, pois este é o valor médio acumulado anual do Índice 

Nacional de Custo da Construção (INCC) nos últimos cinco anos. 

 Operação: 4,91 % ao ano. Considerando que 60 a 80 % dos custos de operação das 

UGR são relativos à mão de obra, há aumento significativo devido ao reajuste anual do 

salário mínimo. Como nos últimos 10 anos, o incremento médio anual do salário mínimo 

foi de 7,0 %, considerou-se 65 % deste índice como taxa (65 % de 7,0 % = 4,91 %). 

Os custos de implantação são fixos, entretanto, com a aplicação da correção anual de 5,54 

% os valores previstos nos quadros do Capítulo 8 serão diferentes dos apresentados neste 

Capítulo.  

O custo de operação é variável a cada ano conforme a população dos municípios aumenta e 

consequentemente a geração de resíduos sólidos, além da aplicação da correção de 4,91% 

ao ano, tornando esses custos não lineares.  
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Quadro 6.49 – Cronograma de implantação e operação das Unidades de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil na RMGSL. 

Períodos de 
implementação do 

PGIRS 

Ano de implantação 
 da UGR 

Aterro de Resíduos da Construção Civil Área de Triagem e Transbordo Pontos de Entrega Voluntária 

Custo de 
Implantação (R$) 

Custo de Operação 
(R$/ano) 

Custo de 
Implantação (R$) 

Custo de 
Operação 
(R$/ano) 

Custo de 
Implantação 

(R$) 

Custo de 
Operação 
(R$/ano) 

Imediato 
2.019     764.553,96  

2.020 318.842,09  1.728.844,47  2.555.895,50 271.430,90 

Curto 
2.021 6.393.734,12   5.749.589,58 2.418.991,64 1.233.952,32 

2.022  7.411.424,95  5.847.963,10 2.396.916,11 2.589.079,42 

Médio 

2.023  7.538.644,26  5.948.400,13  3.551.958,95 

2.024  7.668.418,98  6.050.938,12 1.334.976,06 3.726.361,07 

2.025  7.800.837,55  6.155.631,68  4.369.247,13 

2.026  7.935.947,88  6.262.536,25  4.583.778,32 

2.027  8.073.820,93  6.371.697,50  4.808.843,05 

2.028  8.214.508,92  6.483.172,16  5.044.958,51 

Longo 

2.029  8.358.088,49  6.597.018,94  5.292.667,30 

2.030  8.504.637,55  6.713.292,86  5.552.538,67 

2.031  8.654.205,83  6.832.048,83  5.825.169,78 

2.032  8.806.888,12  6.953.351,58  6.111.187,16 

2.033  8.962.753,20  7.077.266,03  6.411.248,06 

2.034  9.121.860,19  7.203.843,82  6.726.042,03 

2.035  9.284.311,87  7.333.160,39  7.056.292,47 

2.036  9.450.182,57  7.465.280,64  7.402.758,29 

2.037  9.619.537,52  7.600.264,87  7.766.235,68 

2.038  9.792.488,17  7.738.199,38  8.147.559,90 

Subtotal 6.712.576,22 145.198.556,98 1.728.844,47 120.383.655,87 9.471.333,27 96.471.309,02 

Total 379.966.275,82 

Fonte: FLORAM (2019).  
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 Critérios para cobrança pelo uso das unidades de gerenciamento de RCC por 
geradores e gerenciadores privados 

Os valores de cobrança recomendados basearam-se em pesquisas de mercado 
considerando unidades públicas e privadas em operação no país, entretanto, valores 
diferentes podem ser adotados embasados em custos reais do sistema quando tiver 
operando. 

É importante esclarecer que não é possível quantificar os usuários do sistema de gestão de 
RCC, impossibilitando o cálculo valores de cobrança por usuário. Não se pode considerar 
numa metodologia de cobrança, por exemplo, que toda a população do município gere essa 
tipologia de resíduos diariamente, assim a geração destes resíduos, especialmente pelos 
pequenos geradores, é específica e pontual, impossibilitando a identificação do gerador. 
Além disso, já é consenso no meio técnico que o pequeno gerador não deve pagar pelo 
manejo dos resíduos.  

Portanto, fica a recomendação dos valores de cobrança por volume de resíduos (m³) 
destinado às UGR, quando cabível, devendo o ente responsável pela operação cobrar 
daquele usuário específico que utilizar o sistema de gerenciamento de RCC, em especial os 
grandes geradores e os geradores privados.   

 Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

Como os PEV são unidades para recebimento exclusivo de resíduos dos pequenos 
geradores de RCC, não haverá cobrança pelo uso destas unidades, sendo os custos 
operacionais arcados pela prefeitura, consórcio ou prestador responsável pela gestão 
dessas UGR. O operador da unidade deve atentar para que a unidade não receba resíduos 
de grandes geradores. 

 Área de Transbordo e Triagem de RCC (ATT) 

As Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) de RCC são áreas destinadas ao recebimento de 
RCC e resíduos volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais 
segregados, eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, sem 
causar danos à saúde pública e ao meio ambiente (ABNT, 2004). 

Na concepção do Ministério do Meio Ambiente, as ATT são unidades que têm papel 
fundamental durante o disciplinamento da gestão de resíduos nos municípios, servindo para 
o recebimento dos RCC dispostos em áreas inadequadas (bota-foras) durante as ações 
corretivas de limpeza pública, recebendo demais resíduos da coleta pública até a 
consolidação do papel dos PEV nos bairros aos quais darão atendimento. Assim, o MMA 
considera que as ATT são instalações previstas para o recebimento de resíduos de origem 
exclusivamente pública. 

Contudo, neste PGIRS, além das funções apresentadas no parágrafo acima, estas unidades 
poderão receber resíduos de geradores privados, desde que haja um limite máximo 
(volumétrico) diário de disposição por gerador privado e a obrigatoriedade do pagamento 
pela utilização do equipamento público.  

Os geradores privados poderão ser beneficiados pela ATT, entretanto, deverão ser 
responsáveis pelo armazenamento de resíduos no seu estabelecimento bem como pela 
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etapa de transporte, sendo que, só serão aceitos nas áreas de transbordo e triagem, os 
resíduos Classe A previamente segregados na origem, não permitindo mistura com resíduos 
Classe, B, C e D. 

Não deverá ser permitido o descarregamento na ATT dos RCC Classe A em volumes acima 
3 m3 ao dia por gerador privado, a fim de não prejudicar a gestão dos resíduos de origem 
pública, devendo ser aplicada uma taxa de cobrança diferenciada para volume depositado 
por estes geradores, de R$ 20,00/m³ baseada em valores de mercado. Portanto, deverá ser 
mantido registro diário do número da placa dos caminhões que entrarem na ATT, dentre 
outras informações que possibilitem o controle da descarga de resíduos. 

 Aterro de Resíduos de Construção Civil (ARCC) 

Os aterros de construção civil (Classe A) são definidos na norma NBR 15113 (ABNT, 2004) 
intitulada “Resíduos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, 
implantação e operação”. 

No sistema de gestão de resíduos de construção civil previsto neste PGIRS estas unidades 
receberão os resíduos das ATT, mas poderão receber resíduos diretamente de geradores ou 
transportadores privados, devendo ser aplicadas taxas de cobrança pela disposição de 
resíduos para estes usuários, de R$ 20,00/m³ baseada em valores de mercado. 
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7. DIRETRIZES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

7.1. Apresentação 

No âmbito de elaboração do PGIRS, o presente relatório faz parte da Etapa 3 - Produto 10, 
cujo objetivo é apresentar relatório referente às diretrizes para a Educação Ambiental 
com foco na melhoria dos aspectos estético-sanitários, na valorização dos resíduos e 
na redução dos rejeitos nos municípios da RMGSL. Este Capítulo encontra-se dividido em 
nove subcapítulos, sendo o primeiro deles esta Apresentação. 

O Subcapítulo 7.2 é composto por uma breve introdução acerca da importância da 
Educação Ambiental durante a implementação do PGIRS.  

No Subcapítulo 7.3 são apresentados os objetivos (geral e específicos) deste produto. 

No Subcapítulo 7.4 são elencadas as bases legais da Educação Ambiental na esfera federal, 
estadual e dos municípios que integram a Região Metropolitana da Grande São Luís.   

No Subcapítulo 7.5 é abordada a relação entre a Educação Ambiental e o saneamento 
ambiental.  Apresenta-se uma compilação de informações acerca da importância da 
Educação Ambiental nos seguintes aspectos da gestão de resíduos: não geração de 
resíduos, redução, reutilização, reciclagem e coleta seletiva, responsabilidade compartilhada 
quanto ao ciclo de vida dos produtos e logística reversa, gestão no comércio, empresas e 
indústrias, dentre outros. 

No Subcapítulo 7.6 são apresentadas as iniciativas voltadas à Educação Ambiental 
existentes na RMGSL, as quais foram levantadas durante o Diagnóstico dos Resíduos 
Sólidos (Produto 4, Volume I). Será feita uma análise qualitativa das mesmas, verificando 
aspectos como a participação do poder público, a abrangência, a continuidade e o 
monitoramento dos resultados das ações.  

O Subcapítulo 7.7 contém as diretrizes propostas para as ações de Educação Ambiental no 
âmbito da implementação do PGIRS na RMGSL. 

O Subcapítulo 7.8 trata das orientações metodológicas para a execução das diretrizes 
propostas para a Educação Ambiental na implementação do PGIRS.  

No Subcapítulo 7.9 são apresentadas as considerações finais, reforçando a necessidade de 
se considerar a Educação Ambiental como elemento fundamental no sucesso do PGIRS da 
Região Metropolitana da Grande São Luís. 

7.2. Introdução 

A Educação Ambiental (EA) tem como objetivo fundamental o desenvolvimento da 
consciência social, em particular quanto às questões ambientais, que possibilite aos 
cidadãos e às sociedades caminharem na construção de um desenvolvimento sustentável, 
com melhorias na qualidade de vida e ambiental, garantindo as condições de sobrevivência 
das gerações futuras, assim como das demais espécies da natureza.  

Neste sentido, Sorrentino et al., (2005) consideram que cabe à Educação Ambiental cumprir 
o papel de contribuir para o processo de diálogo entre Estado e sociedade civil a fim de 
subsidiar a definição de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. 
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Na contemporaneidade, a informação assume uma função cada vez mais significativa na 
sociedade e, quando aliada da educação para a cidadania, reflete a possibilidade de 
estimular e sensibilizar os cidadãos para transformar os diversos modos de participação na 
defesa da qualidade de vida e ambiental. Entretanto, para uma efetiva transformação da 
realidade, a EA não deve ser restrita apenas a intervenções pontuais como distribuição de 
panfletos informativos, camisetas, bonés e outros materiais promocionais em eventos 
isolados. É necessário trabalho de formação e organização social para garantir um processo 
de continuidade (MMA, 2011). 

Dessa forma, observa-se que a Educação Ambiental é condição imprescindível para a 
transformação de cenários de degradação socioambiental ainda existentes em municípios 
brasileiros, com diversos problemas relacionados aos resíduos sólidos, como a presença de 
lixões e áreas de bota-fora, catadores informais atuando nos lixões e nas ruas, baixos níveis 
de atendimentos pelos serviços em áreas periféricas e rurais, disposição de resíduos em 
corpos hídricos, entre outros. Nestes casos, o educador ambiental assume o papel de 
mediador na construção de referenciais ambientais.  

A Educação Ambiental vai além de sua esfera. Mais que isso, ela se propõe a estimular a 
preocupação dos indivíduos com a sustentabilidade socioambiental. Sendo multi, inter e 
transdisciplinar, alcança e se inter-relaciona com outras nuances da educação 
contemporânea, tais como a educação para os direitos humanos, para a saúde, para o 
desenvolvimento e para a cidadania. 

Portanto, é preponderante que este PGIRS proponha a realização de ações voltadas à 
Educação Ambiental que estejam alinhadas com outras políticas públicas voltadas à gestão 
ambientalmente adequada de resíduos sólidos, ao resgate dos valores histórico-culturais e à 
conservação dos recursos naturais, especialmente os recursos hídricos.  

Como Educação Ambiental e saneamento são temas indissociáveis, as diretrizes para a 
Educação Ambiental devem considerar a educação como ferramenta de conscientização e 
colaboração da população durante a implementação do PGIRS, uma vez que o 
comportamento coletivo pode afetar as condições de saneamento e qualidade ambiental 
local. Para isso, faz-se necessário o estímulo ao desenvolvimento de valores e atitudes 
individuais e coletivas que possam incrementar o interesse dos indivíduos e dos grupos pelo 
meio ambiente e pela gestão de resíduos. 

Portanto, busca-se, através do estabelecimento de diretrizes, a promoção de ações 
educativas que coloquem em pauta o gerenciamento adequado e sustentável dos resíduos 
sólidos, para que os atores sociais possam compreender as variadas dimensões que 
obstruem ou favorecem o desenvolvimento das intervenções nessa área. 

7.3. Objetivos 

7.3.1. Objetivo Geral 

Estabelecer diretrizes de Educação Ambiental que possam subsidiar a melhoria dos 
aspectos estético-sanitários, a valorização dos resíduos sólidos urbanos e a redução dos 
rejeitos nos municípios da Região Metropolitana da Grande São Luís (RMGSL). 
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7.3.2. Objetivos Específicos 

 Promover o resgate de valores sobre a relação com o meio ambiente, saúde pública e 
saneamento na população da RMGSL; 

 Estimular o desenvolvimento de consciência coletiva entre os habitantes dos 
municípios integrantes da RMGSL; 

 Promover a incorporação da Educação Ambiental na formulação e execução de 
atividades desenvolvidas no âmbito da implementação do PGIRS; 

 Contribuir para a consciência ambiental da população da RMGSL propiciando o 
equilíbrio entre o homem e o meio em que vive, bem como a compatibilização do 
desenvolvimento sustentável com a preservação ambiental e o gerenciamento 
adequado dos resíduos sólidos. 

7.4. Bases legais da Educação Ambiental 

a) Instrumentos federais 

No território nacional a legislação voltada para a Educação Ambiental é alicerçada através 
das seguintes prerrogativas legais: 

 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 
e aplicação, e dá outras providências. 

 Constituição Federal (1988) 

O Artigo 225 dispõe sobre meio ambiente: “Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações. ” 

 Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 
Global (1992) 

Assume compromisso com o processo educativo transformador através de envolvimento 
pessoal, de nossas comunidades e nações para criar sociedades sustentáveis e equitativas. 

 Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

Dispõe sobre a Educação Ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá 
outras providências.  

 Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 

Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de 
Educação Ambiental, e dá outras providências. 
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 Compromisso de Goiânia (2004) 

Estabelece o compromisso de envidar todos os esforços para enfrentar os desafios do 
enraizamento da Educação Ambiental em todo o território nacional para o empoderamento 
dos atores e atrizes sociais promovendo o protagonismo socioambiental e assume outros 
compromissos.  

 Resolução CONAMA nº 422, de 23 de março de 2010 

Estabelece diretrizes para as campanhas, ações e projetos de Educação Ambiental, 
conforme Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e dá outras providências. 

 Recomendação CONAMA nº 11, de 04 de maio de 2011 

Recomenda diretrizes para a implantação, funcionamento e melhoria da organização dos 
Centros de Educação Ambiental - CEA, e dá outras orientações. 

 Recomendação CONAMA nº 12, de 08 de junho de 2011 

Recomenda a adoção de práticas sustentáveis no âmbito da Administração Pública. 

 Recomendação CONAMA nº 14, de 26 de abril de 2012 

Recomenda a adoção da Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em 
Unidades de Conservação – ENCEA. 

 Resolução CNE nº 2, de 15 de junho de 2012 

Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. 

Além destes instrumentos legais ainda cabe destacar que a Lei nº 12.305/2010 estabeleceu 
que a Educação Ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Neste sentido, o Decreto nº 7.404/2010, que regulamentou a Lei nº 12.305/2010 dedicou o 
artigo 77 à questão da Educação Ambiental na gestão de resíduos sólidos, conforme 
transcrito a seguir: 

Art. 77. A Educação Ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do 
conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com 
a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

§ 1º A Educação Ambiental na gestão dos resíduos sólidos obedecerá às diretrizes 
gerais fixadas na Lei no 9.795, de 1999, e no Decreto no 4.281, de 25 de junho de 
2002, bem como às regras específicas estabelecidas na Lei no 12.305, de 2010, e 
neste Decreto. 

§ 2º O Poder Público deverá adotar as seguintes medidas, entre outras, visando o 

cumprimento do objetivo previsto no caput: 

I - Incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração com 
entidades do setor empresarial e da sociedade civil organizada; 

II - Promover a articulação da Educação Ambiental na gestão dos resíduos sólidos 
com a Política Nacional de Educação Ambiental; 

III - realizar ações educativas voltadas aos fabricantes, importadores, comerciantes e 
distribuidores, com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e 
indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e logística reversa; 
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IV - Desenvolver ações educativas voltadas à conscientização dos consumidores com 
relação ao consumo sustentável e às suas responsabilidades no âmbito da 
responsabilidade compartilhada de que trata a Lei nº 12.305, de 2010; 

V - Apoiar as pesquisas realizadas por órgãos oficiais, pelas universidades, por 
organizações não governamentais e por setores empresariais, bem como a 
elaboração de estudos, a coleta de dados e de informações sobre o comportamento 
do consumidor brasileiro; 

VI - Elaborar e implementar planos de produção e consumo sustentável; 

VII - promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como 
multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada dos resíduos sólidos; e 

VIII - divulgar os conceitos relacionados com a coleta seletiva, com a logística 
reversa, com o consumo consciente e com a minimização da geração de resíduos 
sólidos. 

§ 3º As ações de Educação Ambiental previstas neste artigo não excluem as 
responsabilidades dos fornecedores referentes ao dever de informar o consumidor 
para o cumprimento dos sistemas de logística reversa e coleta seletiva instituídos. 

Neste sentido, as diretrizes para a Educação Ambiental que serão propostas no presente 
relatório têm como eixo norteador as orientações contidas no artigo 77 do Decreto nº 
7.404/2010. 

b) Legislação estadual 

 Lei nº 9.279 de 22 de setembro de 2010 

Institui a Política Estadual de Educação Ambiental e o Sistema Estadual de Educação 
Ambiental do Maranhão. 

 Lei n.º 9.166 de 14 de abril de 2010 

Dispõe sobre a inclusão de conteúdo e atividades relativas a Educação Ambiental nos 
currículos das Escolas de Ensino Médio e Fundamental nas Escolas Públicas, no âmbito do 
Estado do Maranhão. 

 Lei nº 353/2017  

Dispõe sobre a Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão. 

7.5. Educação Ambiental no Saneamento Básico 

Segundo a Funasa (2014), durante a implantação do processo educativo, a participação da 
comunidade não ocorre de forma mecânica ou meramente técnica. Ela precisa ser cultivada 
enquanto um elemento importante e deve considerar alguns preceitos socioeducacionais 
que permitam um diálogo entre os sujeitos envolvidos no processo. Nesse cenário, a 
Educação Ambiental se torna imprescindível durante a elaboração e implementação de 
planos e programas de saneamento ambiental.  

De acordo com Tischer (2016), a Educação Ambiental aplicada ao saneamento visa criar 
instâncias de participação popular com o objetivo de envolver a comunidade no processo de 
controle social, não apenas para aspectos vinculados aos serviços de saneamento básico, 
mas também para estimular a sensibilização e o comprometimento popular no processo de 
transformação de sua realidade, alcançando níveis mais altos de participação social.  
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O autor afirma ainda que, além de mediar as políticas públicas nacionais de saneamento e 
meio ambiente, a Educação Ambiental visa difundir práticas de participação e integração da 
comunidade aos assuntos de interesse coletivo, além de ampliar o nível de conhecimento da 
sociedade sobre a importância do saneamento básico (TISCHER, 2016). 

O saneamento básico pode ser entendido como controle de fatores do meio físico do ser 
humano que podem vir a interferir no bem-estar físico, mental e social, segundo a 
Organização Mundial da Saúde (PHILIPPI JR. e MALHEIROS, 2005). Através do 
saneamento objetiva-se melhorar a qualidade de vida da população e minimizar impactos 
negativos ao meio ambiente. 

A definição legal de saneamento básico se deu pela Lei do Saneamento, que o conceitua 
como o conjunto de ações, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de 
água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo de águas pluviais (BRASIL, Lei nº 11.445/2007). Entretanto, ainda que o 
conceito legal se restrinja a aspectos estruturais e operacionais inerentes aos serviços, o 
saneamento vai além das obras e técnicas empregadas, compreendendo também um 
processo educativo complexo que pretende transformar sujeitos que, por sua vez, podem 
modificar o meio ambiente.  

A experiência recente relacionada ao saneamento no Brasil mostrou que nas cidades onde 
houve maior evolução na gestão de resíduos sólidos, aspectos como empenho político, 
capacitação técnica continuada e participação social foram tão importantes quanto 
intervenções estruturais, refletindo na qualidade de vida dos munícipes e no meio ambiente.  

É importante ressaltar que no Brasil há vários exemplos de intervenções de engenharia 
visando a melhoria do gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios, mediante 
aplicação de recursos financeiros da União, contudo, tais ações desconsideram aspectos 
importantes para o êxito do empreendimento, como a Educação Ambiental. O fracasso 
destas empreitadas, poucos anos após a conclusão da obra, evidenciam a má aplicação de 
recursos públicos e que as soluções dos problemas relacionados aos resíduos sólidos não 
se reduzem a soluções meramente técnicas e estruturais. 

No estado de Minas Gerais, Brandão (2006) cita a implantação de Unidades de Reciclagem 
(triagem) e Compostagem de resíduos sólidos em municípios de pequeno porte que foram 
inativadas poucos anos após o início da operação. Segundo o autor, além de erros na 
caracterização dos RSU, houve equívocos nos parâmetros adotados no balanço de massa, 
superestimando a fração de resíduos compostáveis e recicláveis que seriam destinados 
nestas unidades. Ou seja, foram desconsiderados aspectos importantes como a segregação 
de resíduos, que depende do nível de Educação Ambiental da população, dentre outros.   

Considerando que as soluções dos problemas relacionados à gestão de resíduos nos 
municípios extrapolam aspectos meramente técnicos, a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) traz o conceito de gestão integrada de resíduos sólidos, sendo definido 
como o “conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 
forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 
controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, Lei nº 
12.305/2010).   

Essa temática, portanto, se configura como desafiadora nos processos de Educação 
Ambiental, pois envolve problemas indissociáveis nos âmbitos da saúde, do meio ambiente, 
das questões políticas e sociais que, consideradas as complexidades envolvidas, solicita 
uma abordagem integrada da realidade (FUNASA, 2014). 
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Por meio da Lei do Saneamento (Lei nº 11.445/2007) foram instituídas as diretrizes para 
alcançar a universalização dos serviços de saneamento no país estabelecendo-se os Planos 
Municipais de Saneamento Básico, que em sua estrutura possuem o componente resíduos 
sólidos.  

Outro grande avanço no âmbito legislativo voltado para essa temática envolve a sanção da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010), que é um importante 
instrumento de condicionamento de melhorias que o país precisa implementar para superar 
os problemas ambientais, sociais e econômicos oriundos do manejo inadequado dos 
resíduos sólidos.  

A PNRS se articula com outras políticas públicas como a Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA, Lei nº 9.795/1999), demonstrando a importância desta temática na gestão 
de resíduos sólidos.  

No diagnóstico realizado no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, observou-se a 
concentração das ações de Educação Ambiental nos ambientes escolares, em detrimento 
de ações voltadas à população e aos agentes diretamente envolvidos com o manejo 
diferenciado dos resíduos. Notou-se ainda que não há um consenso relacionado aos 
conteúdos, instrumentos e métodos de Educação Ambiental, a serem aplicados no tema de 
resíduos sólidos.  

Por um lado, é importante que a Educação Ambiental esteja ocorrendo nas escolas. Por 
outro, preocupa não haver maior participação do poder público nestas ações além da falta 
de consenso acerca dos métodos aplicados, ficando a cargo muitas vezes apenas do 
educador o planeamento e o desenvolvimento das atividades, sem um monitoramento dos 
trabalhos.  

Ainda no âmbito do Plano Nacional, foram constatados o desconhecimento e as dificuldades 
de gestores, técnicos e da própria população quanto ao novo modelo de participação social 
a ser aplicado na temática resíduos sólidos. Com isso, ressaltou-se a importância da 
integração entre iniciativas sinérgicas com a PNRS, em especial o Plano de Produção e 
Consumo Sustentável, a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), as ações de 
educomunicação, entre outras políticas públicas das diversas esferas de governo. Cabe citar 
que a Educomunicação é uma linha de ação do Programa Nacional de Educação Ambiental 
(ProNEA) que cuida da articulação de ações comunicação para a Educação Ambiental. Em 
atendimento à Lei nº 9795/99, da Política Nacional de Educação Ambiental, esta linha de 
ação tem como objetivo proporcionar meios interativos e democráticos para que a sociedade 
possa produzir conteúdos e disseminar conhecimentos, através da comunicação ambiental 
voltada para a sustentabilidade. 

Em síntese, a Educação Ambiental aplicada à gestão de resíduos deve buscar o 
comprometimento dos atores da cadeia produtiva da reciclagem e do sistema de logística 
reversa visando ampliar o consumo de matéria-prima extraída de resíduos sólidos, conforme 
será exposto a seguir.  

7.5.1. Valorização de Resíduos e Redução de Rejeitos 

Como este relatório (Produto 10) aborda as diretrizes para a Educação Ambiental visando a 
melhoria dos aspectos estético-sanitários, a valorização dos resíduos e a redução dos 
rejeitos nos municípios da RMGSL, é preciso apresentar os conceitos relacionados aos 
temas Resíduos Sólidos e Educação Ambiental. 
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A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Brasil, Lei nº 12.305/2010), apresenta a definição 
para os termos “resíduos sólidos” e “rejeitos”, a saber: 

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 
isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível;  

Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 
ambientalmente adequada.  

De acordo com Campos (2001), a geração de resíduos sólidos envolve a transformação do 
material utilizável (produtos) em resíduos e depende de fatores culturais, hábitos de 
consumo, renda e padrão de vida, fatores climáticos e das características de sexo e idade 
dos grupos populacionais, sendo que alguns destes fatores se relacionam com o nível de 
Educação Ambiental dos cidadãos.  

Os rejeitos compreendem a parcela dos resíduos que não é possível ou viável de se tratar e 
recuperar em função da ausência de tecnologia disponível e/ou do custo elevado dos 
processos envolvidos.  

Também são considerados rejeitos, os resíduos potencialmente recicláveis que são 
contaminados com outros resíduos e elementos, tais como resíduos gordurosos, 
microrganismos, fezes e urina, que inviabilizam a reciclagem destes materiais. Neste 
sentido, citam-se como exemplos de rejeitos as fraldas descartáveis, os papéis higiênicos 
usados e os guardanapos sujos gerados nas residências, lanchonetes, comércio e 
prestadores de serviços em geral.  

Pode haver geração de rejeitos em outras atividades humanas, como nas indústrias e 
mineradoras. Por exemplo, os rejeitos da mineração de metais, que são gerados em 
volumes elevados, são dispostos em barragens.  

No que tange ao manejo dos rejeitos gerados nas residências, comércios e prestadores de 
serviços, ainda há mistura com os resíduos sólidos, o que prejudica a triagem (segregação) 
de materiais recicláveis. Ademais, a mistura de resíduos com rejeitos reflete na redução da 
vida útil dos aterros sanitários existentes no país, que ainda funcionam como aterros de 
resíduos sólidos, mas que deveriam operar com a disposição exclusiva de rejeitos. 

Pela própria diferenciação dos conceitos de resíduos e rejeitos, nota-se que o resíduo possui 
valor econômico, podendo ser reciclado. Portanto, a reciclagem e a compostagem 
(reciclagem de nutrientes) são processos de valorização de resíduos que dependem de 
triagem ou separação prévia. 

A segregação de rejeitos dos resíduos recicláveis e compostáveis, por meio da coleta 
seletiva, possibilita vantagens para a comercialização dos resíduos, elevando o valor de 
mercado dos resíduos reciclados bem como a qualidade do composto produzido. Quando 
não ocorre a segregação na fonte geradora destas três frações dos resíduos, há elevação 
dos custos de transporte e processamento dos resíduos, incluindo a triagem manual ou 
mecânica em indústrias de reciclagem. 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         349  

Segundo Brandão (2006), a valorização de resíduos consiste em agregar valor àquilo que 
normalmente seria descartado, obtendo-se ganhos sociais, ambientais e financeiros. Os 
ganhos sociais seriam pela reinserção dos catadores no mercado de trabalho, retirando-os 
das condições sub-humanas em que vivem nos lixões. Já os ganhos ambientais, se dariam 
em função da minimização das consequências advindas da disposição de resíduos no solo, 
enquanto que os ganhos financeiros se justificariam pela possibilidade de comercialização 
dos resíduos recicláveis.  

A União Europeia considera que a valorização de resíduos também contempla o 
aterramento ou encerramento de aterros com recuperação energética dos gases oriundos 
dos resíduos, bem como a incineração no sentido de produzir combustíveis ou energia a 
partir de resíduos recicláveis. Os dois processos agregam valor aos resíduos ou aos 
subprodutos destes, contudo, a incineração tem baixa aplicabilidade para os resíduos 
sólidos urbanos no Brasil, sendo uma solução de custo elevado e que tem pouca ou 
nenhuma relação com a Educação Ambiental.   

A PNRS estabeleceu a obrigatoriedade da elaboração dos planos de resíduos como 
instrumentos de gestão integrada de resíduos sólidos no país. Estes planos devem ser 
implementados observando-se a seguinte ordem de prioridade na gestão: não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final adequada (BRASIL, Lei nº 
12.305/2010).  

A valorização dos resíduos é priorizada em detrimento da disposição de rejeitos, ainda que 
ambas tenham que ocorrer adequadamente. Cabe notar que há uma relação direta da 
gestão de resíduos que inclui a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem 
(valorização) e a minimização de rejeitos, com a Educação Ambiental.  

Estas ações não estão restritas aos domicílios localizados nas zonas urbana e rural dos 
municípios, mas também devem ocorrer no âmbito da administração pública, comércios e 
prestadores de serviços, empresas e indústrias, visando a redução dos impactos ambientais 
dos resíduos sólidos em toda o município. 

No contexto dos resíduos domiciliares, a “não geração” e a “redução” dependem de 
modificações dos hábitos de consumo da população. Portanto, devem ser trabalhados com 
os munícipes aspectos que visam à sensibilização sobre a real necessidade de aquisição de 
produtos, o que contribui para a não geração. Nesse contexto, é importante demonstrar que 
a redução do consumo impacta positivamente não apenas no meio ambiente, mas também 
no bolso do cidadão.  

A reutilização de resíduos passa pela preocupação em enviar a menor quantidade de 
resíduos possível para a disposição final, minimizando, desta forma, os impactos sobre o 
meio ambiente. São muitos os exemplos de reutilização de resíduos sólidos nos domicílios, 
escolas e comércios do país (Figura 7.1 a Figura 7.3). Estas iniciativas reforçam a 
capacidade criativa do brasileiro, que deve ser estimulada nas ações de Educação 
Ambiental.  
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Figura 7.1 e Figura 7.2 – Criatividade na reutilização de garrafas PET e pneus.  

Fonte: DOCOL (2016); RECILUX (2014). 

     

Figura 7.3 e Figura 7.4 – Soluções criativas para reutilização de resíduos sólidos. 

Fonte: SER MELHOR (2013); PINTEREST (2013).  

Portanto, as ações de Educação Ambiental devem reforçar positivamente a criatividade da 
população, levando os munícipes a observar e refletir sobre a importância da não geração, 
da separação, da reciclagem e da destinação adequada dos resíduos sólidos e, a partir 
disso, se envolverem com ideias e iniciativas/projetos voltados para a reutilização dos 
mesmos.  

A maioria das pessoas estão acostumadas a acondicionar os resíduos em sacos e 
disponibilizar para a coleta, sem se perguntar o que acontece após o transporte, ou seja, 
para onde os resíduos são encaminhados. Uma vez que a Educação Ambiental promove a 
conscientização do destino dos resíduos, que em muitas cidades brasileiras ainda são 
conduzidos para os lixões, os cidadãos reconhecem a importância da não geração, da 
redução e da reutilização, passando a modificar sua conduta com relação aos resíduos e a 
se envolver na busca de soluções para o problema. Neste momento a criatividade é 
fundamental.  

É importante esclarecer que a não geração, redução e reutilização de resíduos em 
comunidades educadas e engajadas resultam em menores volumes de RSU coletados, 
transportados e dispostos. Portanto, a implementação de programas de Educação Ambiental 
reflete diretamente na redução dos custos do gerenciamento dos resíduos para o poder 
público, podendo servir de modelo para outras localidades.   

No contexto da reciclagem, a coleta seletiva favorece o estímulo da cadeia de 
industrialização secundária (a partir de resíduos) em detrimento da exploração de recursos 
naturais. Portanto, como há relação intrínseca entre o sucesso da implantação da coleta 
seletiva oficial e a participação da população neste processo, a Educação Ambiental é 
fundamental para que os cidadãos se engajem na segregação correta dos resíduos 
recicláveis e sejam agentes multiplicadores da coleta seletiva. 
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Neste sentido, destaca-se a atuação dos catadores de cooperativas e associações como 
agentes educadores, que podem realizar atividades de sensibilização de moradores em 
conjuntos residenciais e condomínios. 

A reciclagem, por ser a última alternativa a ser tentada na busca da redução dos resíduos 
dispostos, se constitui uma etapa essencial no processo de gerenciamento integrado dos 
resíduos sólidos uma vez que envolve uma forma complementar de minimização dos rejeitos 
(CAMPOS, 2001). 

No âmbito industrial, empresarial e comercial, a não geração, a redução, a reutilização e a 
reciclagem de resíduos sólidos ocorrem de forma mais eficiente, a partir a da implementação 
de Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), que foram estabelecidos pela Norma ISO 14000. 
Algumas indústrias já perceberam, pelo SGA, que reduzir a geração de resíduos sólidos, 
bem como o consumo de água e energia, trazem um resultado positivo impactante nos 
custos de processos e produtos, aumentando seus lucros e reduzindo os impactos no meio 
ambiente.  

A não geração e a redução da geração de resíduos sólidos no contexto industrial e 
empresarial, passam por modificações de processos. Citam-se, por exemplo, empresas que 
substituíram processos de validação e trâmite de documentos via impressa por via digital, 
reduzindo significativamente a quantidade de resíduos de papel gerados.  

Já a reutilização pauta-se pela redução dos custos com o pagamento de serviços para 
gerenciamento de resíduos associada à diminuição dos custos diretos com matérias-primas 
e insumos utilizados na fabricação, além dos custos indiretos destas fábricas e empresas. 
Assim, por exemplo, aparas de materiais (plásticos, por exemplo) que antes eram 
descartadas, podem ser reutilizadas nos processos industriais, desde que não prejudiquem 
a qualidade do produto final. 

Um outro exemplo interessante relacionado a reutilização de materiais não diretamente 
ligados ao processo industrial (matéria-prima), mas ao funcionamento da fábrica de maneira 
geral, ocorre em algumas indústrias de bebidas. No armazenamento e transporte de grande 
quantidade de bebidas envasadas são utilizados os pallets de madeira, que podem ser 
içados. Antigamente, quando quebrados ou danificados, os pallets eram descartados como 
resíduos e novos eram comprados para reposição. Quando os gerentes notaram que havia 
um gasto desnecessário com a compra de novos pallets, passaram a consertar na própria 
fábrica os que estavam danificados, reduzindo os custos com a aquisição e a geração de 
resíduos sólidos. 

Ainda no contexto de comércios, empresas e indústrias, a realização de ações para 
fortalecimento da cadeia da reciclagem desempenha um papel importante na gestão de 
resíduos nas cidades. Cita-se, por exemplo, a doação de resíduos para associações e 
cooperativas de catadores beneficiando tanto os empresários quanto os catadores. Esta 
ação fortalece as organizações de pessoas de baixa renda, que dependem de quantidades 
mínimas de materiais para o seu sustento. Além disso, com a doação dos resíduos, não há 
necessidade de contratação de empresas para a coleta, transporte e disposição dos 
resíduos recicláveis, reduzindo os custos do gerenciamento de resíduos na empresa ou 
indústria.  

Novamente, destaca-se a função dos catadores de cooperativas e associações como 
agentes educadores, podendo realizar atividades de sensibilização com funcionários de 
empresas e comércios sobre a importância da segregação e da reciclagem dos resíduos 
sólidos, assim como atuam junto aos cidadãos, em relação aos resíduos domiciliares. 
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7.5.2.  Gerenciamento de resíduos de logística reversa 

No contexto da Educação Ambiental, atenção especial deve ser dada ao gerenciamento dos 
resíduos de logística reversa, que correspondem aos resíduos eletroeletrônicos, pneus, 
pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, embalagem de agrotóxicos e de óleos 
lubrificantes. 

Estes resíduos são gerados em diversos locais da zona urbana e no meio rural, tais como: 
residências, comércios, prestadores de serviços, indústrias, empresas e propriedades rurais. 
Além da geração significativa e difusa nos municípios, os resíduos de logística reversa, em 
sua maioria, possuem contaminantes como vapor de sódio e mercúrio, ácidos e metais 
pesados e, por isso, não podem ser encaminhados para a coleta domiciliar e disposição no 
solo. 

Segundo a PNRS, a logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada. 

A Figura 7.5 apresenta as logísticas direta e reversa, representadas por setas brancas e 
pela seta azul, respectivamente. A logística direta ocorre desde o fornecimento de matérias- 
primas, passando pela fabricação dos produtos até chegar no consumidor. Após o consumo 
do produto, por exemplo, uma pilha que perdeu a carga energética, deve haver um 
mecanismo de logística para o retorno deste resíduo do consumidor para o 
produtor/fabricante, passando pelo comércio e distribuição ou outra destinação final 
ambientalmente adequada.  

  

Figura 7.5 – Logística reversa de resíduos sólidos. 

Fonte: Adaptado de PEREIRA (2013). 

A Educação Ambiental deve estimular a redução do consumo exagerado dos produtos que 
geram resíduos passíveis de logística reversa; além disso, é importante que promova 
reflexão sobre a real necessidade de aquisição de determinados produtos. Por exemplo, não 
é raro observar pessoas que possuem dois telefones celulares, que irão se configurar 
futuramente como resíduos eletrônicos, por obsolescência ou danos.  

Não menos importante nas ações de Educação Ambiental é o estímulo ao descarte correto 
dos resíduos de logística reversa, incluído os eletrônicos, nos pontos de recebimento 
existentes nas cidades, empresas especializadas no gerenciamento destes resíduos e 
pontos de doação para associações e cooperativas de catadores, quando trabalharem com 
esses resíduos. Caso contrário, tais resíduos continuarão sendo dispostos em aterros 
sanitários e lixões. 
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7.6. Iniciativas de Educação Ambiental existentes na RMGSL 

Durante os estudos desenvolvidos para o Diagnóstico do Plano Intermunicipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís observou-se 
que as iniciativas de Educação Ambiental na RMGSL são pontuais e incipientes. Além disso, 
poucas vezes há participação do poder público nas iniciativas e ações relacionadas à 
Educação Ambiental.  

Os estudos do diagnóstico revelaram a existência de empresas recicladoras, associações de 
catadores e algumas práticas voltadas para a busca de alternativas para a destinação de 
resíduos recicláveis e reaproveitáveis, como é o caso do Projeto ECOCEMAR. Ainda 
segundo o diagnóstico, apenas o município de São Luís possui alguma modalidade de 
coleta seletiva formalmente instituída pela prefeitura, no caso, os Ecopontos. 

Dentre as dificuldades apontadas pela UFMA para a formação de cooperativas em São Luís 
estão: o desconhecimento da coleta seletiva por parte da população são-luisense e do 
destino dado ao lixo coletado. 

Tendo em vista a necessidade de melhorias nos processos de gerenciamento de resíduos 
sólidos em toda a Região Metropolitana da Grande São Luís e considerando que a 
Educação Ambiental é uma ferramenta essencial nestes processos, o Produto 10 foi 
elaborado com o intuito de propor as diretrizes que vão nortear a elaboração e a execução 
de Ações de Educação Ambiental, contribuindo assim para a melhoria e a valorização das 
questões ambientais, sanitárias e estéticas nos municípios integrantes do PGIRS. 

Entretanto, sem a coleta seletiva oficial instituída em 12 municípios e apenas na modalidade 
Ecoponto em São Luís, a grande maioria dos resíduos sólidos são dispostos no aterro 
sanitário Titara, localizado no município de Rosário, ou em lixões municipais, com pouco 
aproveitamento de resíduos recicláveis. 

Por fim, cabe salientar a necessidade da implantação de um sistema oficial de coleta 
seletiva nas modalidades porta-à-porta e de grandes geradores, nos municípios da RMGSL, 
com a inclusão dos catadores de associações e cooperativas, em conjunto com a estrutura 
das prefeituras.  

7.7. Diretrizes propostas 

7.7.1. Diretrizes Gerais de Educação Ambiental 

As diretrizes aqui propostas apresentam um caráter orientador e articulador das ações de 
Educação Ambiental, envolvendo aspectos determinantes para que os objetivos delineados 
sejam atendidos. Nesse sentido, busca-se estimular diversos setores da sociedade a 
contribuir ativamente, aportando suas potencialidades e competências, em um permanente 
processo de construção coletiva e recíproca. 

O convite e incentivo à gestão comunitária visa proporcionar o direito de todos à cidade e a 
seus serviços públicos, os quais devem ser operados de forma equilibrada, sustentável e 
permanente (BRASIL, 2009). 

Dessa forma as diretrizes gerais apresentadas nesse relatório foram embasadas na 
proposição do Caderno Metodológico para Ações de Educação Ambiental e Mobilização 
Social em Saneamento (Brasil, 2009) que estabelece os seguintes eixos norteadores: 
participação comunitária, possibilidade de articulação, ênfase na escala da localidade, 
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orientação pelas dimensões da sustentabilidade, respeito às culturas locais e uso de 
tecnologias sociais sustentáveis. Cabe notar que estes eixos estão interligados. O Quadro 
7.1 mostra estes eixos bem como as diretrizes gerais vinculadas a cada um deles.  

Quadro 7.1 – Eixos temáticos norteadores das diretrizes gerais propostas. 

EIXO NORTEADOR DIRETRIZ GERAL 

Participação comunitária 

Estimular diversos atores sociais para interagir de forma articulada e propositiva na 
formulação de políticas públicas, na construção dos planos municipais de saneamento, 
nos planos diretores municipais e setoriais, assim como na análise dos estudos e projetos 
realizados, no acompanhamento da gestão dos serviços de saneamento; 

Incentivar que a comunidade seja mais do que a beneficiária passiva dos serviços 
públicos, mas que seja atuante, defensora e propositora dos serviços que deseja em sua 
localidade, por meio de canais de comunicação; 

Disponibilizar mecanismos que possibilitem o diálogo entre a sociedade civil e o poder 
público. 

Possibilidade de articulação  

Integrar programas, projetos e ações em Educação Ambiental, meio ambiente, resíduos 
sólidos, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e saúde que promovam o 
fortalecimento das políticas públicas nos municípios beneficiários; 

Buscar sob uma visão sistêmica e integrada, desencadear um processo que leve a 
otimização de recursos financeiros e humanos e que tenha como resultado a sinergia 
entre as ações por meio da interação entre os órgãos públicos, as iniciativas locais e os 
diferentes atores sociais envolvidos. 

Ênfase na escala da 
localidade 

Compreender que a participação comunitária é facilitada na escala local, onde os laços 
territoriais, econômicos e culturais fortemente ligados às noções de identidade e 
pertencimento estão presentes e marcantes.  

A proximidade da realidade a qual se quer transformar, assim como dos fatores que 
afetam diretamente a qualidade de vida da comunidade, é um grande estímulo para a 
atuação cidadã.  

Acompanhar de perto a evolução e os resultados positivos das ações deflagradas 
fortalece a participação popular e tende a estimular a adesão de novas pessoas, grupos e 
instituições no decorrer do processo. 

Orientação pelas dimensões 
da sustentabilidade e da 

gestão integrada de resíduos 
sólidos 

Atentar às diferentes dimensões do processo, sejam elas de natureza política, econômica, 
ambiental, ética, social, tecnológica ou cultural; 

A continuidade e a permanência das ações são fatores determinantes para a 
sustentabilidade do processo, e devem ser buscadas de forma intencional no 
planejamento das ações propostas. 

Respeito às culturas locais 

Considerar que a diversidade cultural proporciona uma riqueza de olhares e percepções 
sobre a realidade, que deve ser respeitada na condução do processo. As tradições locais, 
assim como o seu patrimônio histórico, devem ser consideradas no planejamento das 
ações, uma vez que revelam a ligação da população ao lugar em que vive. 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2009). 

7.7.2. Diretrizes Específicas da Educação Ambiental aplicada à Gestão de Resíduos 

Considerando a melhoria dos aspectos estético-sanitários, a valorização dos resíduos e a 
redução dos rejeitos na RMGSL, são propostas as diretrizes específicas que deverão 
subsidiar as ações relacionadas à Educação Ambiental. 

As diretrizes devem ter como público-alvo as instituições públicas, privadas e a sociedade 
como um todo. Portanto, devem considerar a representatividade espacial nas cidades, 
abrangendo os domicílios localizados na zona urbana e rural, bem como no âmbito da 
administração pública, comercial, empresarial e industrial. 
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As diretrizes específicas foram organizadas em vetores estratégicos, levando em conta sua 
influência para o alcance das medidas a serem estabelecidas pelo PGIRS. Foram 
priorizados os seguintes vetores: 

1 – Mobilização e participação social; 

2 – Não geração e redução dos resíduos sólidos; 

3 – Reutilização, Coleta Seletiva e Reciclagem; 

4 – Logística Reversa;  

5 – Compostagem de resíduos orgânicos;  

6 – Disposição final de rejeitos;  

7 – Capacitação em Educação Ambiental com ênfase em resíduos sólidos; 

8 – Planejamento e gestão das ações de Educação Ambiental.  

Para cada vetor estratégico foram dimensionadas diretrizes específicas considerando o 
contexto da RMGSL, as quais são apresentadas no Quadro 7.2. 

Quadro 7.2 – Vetores estratégicos e diretrizes específicas para a Educação Ambiental (EA) visando a 
melhoria dos aspectos estético-sanitários, a valorização dos resíduos e a redução dos rejeitos na RMGSL. 

VETOR ESTRATÉGICO DIRETRIZ ESPECÍFICA 

1. Mobilização e participação 
social 

1.1. Incentivar e promover ações que despertem o interesse da população 
em participar das políticas gestão dos resíduos sólidos; 

1.2. Estimular a criação de grupos de reflexão sobre as realidades locais 
(inclusive nas áreas rurais) para incentivar a participação social nas 
tomadas de decisão, na implementação e monitoramento da gestão 
dos resíduos sólidos;  

1.3. Desenvolver ações de comunicação no âmbito das secretarias de 
comunicação do estado e municípios da RMGSL, incentivando a 
participação da população no controle social das políticas de resíduos 
sólidos; 

1.4. Estender o debate e ações práticas sobre o manejo dos resíduos 
sólidos em todos os segmentos da administração pública, prevendo 
atuação ativa de profissionais e instituições relacionadas a educação, 
saúde, assistência social, recursos hídricos e meio ambiente; 

2. Não geração, redução e 
reutilização dos resíduos sólidos  

2.1 Fomentar a inclusão dos princípios de produção e consumo 
sustentável nos planos, programas e projetos públicos e privados de 
EA nos municípios integrantes da RMGSL, considerando as realidades 
locais; 

2.2 Implantar nas instituições públicas municipais da Região Metropolitana 
e do estado do Maranhão ações práticas de gestão ambiental que 
promovam a não geração, a redução da geração de resíduos sólidos 
bem como a reutilização; 

2.3 Promover oficinas nas instituições públicas sobre formas de 
reutilização de resíduos; 

2.4 Promover eventos que possam premiar escolas e instituições públicas 
e privadas que reduzam a geração de resíduos e que promovam 
projetos e ações de reutilização; 
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Quadro 7.2 – Vetores estratégicos e diretrizes específicas para a Educação Ambiental (EA) visando a 
melhoria dos aspectos estético-sanitários, a valorização dos resíduos e a redução dos rejeitos na RMGSL. 

VETOR ESTRATÉGICO DIRETRIZ ESPECÍFICA 

2.5 Priorizar a adoção de práticas que permitam a reutilização de materiais 
pós-consumo; 

2.6 Desenvolver campanhas informativas que estimulem práticas voltadas 
para a não geração, a redução e a reutilização dos resíduos; 

3. Coleta Seletiva e Reciclagem 

3.1 Realizar campanhas no âmbito da coleta seletiva oficial municipal 
(prevista na PNRS) visando orientar a população na segregação 
correta dos resíduos e sensibilizá-la quanto aos impactos ambientais 
decorrentes da não separação dos mesmos;  

3.2 Estimular, por meio de programas e projetos, a prática da coleta 
seletiva nas instituições públicas, em especial nas escolas e 
instituições com grande circulação de pessoas; 

3.3 Promover eventos que possam premiar escolas e instituições públicas 
e privadas que se destaquem na contribuição com a coleta seletiva; 

3.4 Disponibilizar estruturas necessárias para que a população possa 
naturalizar as práticas de coleta seletiva, como Pontos de Entrega 
Voluntária (PEVs ou Ecopontos) de resíduos recicláveis; 

4. Logística Reversa 

4.1 Promover ações de EA visando sensibilizar a população quanto aos 
problemas decorrentes da disposição inadequada dos resíduos de 
logística reversa; 

4.2 Realizar campanhas informativas que estimulem práticas voltadas para 
o destino correto dos resíduos de logística reversa nos pontos de 
destinação; 

5. Compostagem de resíduos 
orgânicos  

5.1 Estimular ações e iniciativas de compostagem em comunidades rurais; 

5.2 Estimular a prática de compostagem nos domicílios, através do uso de 
composteiras caseiras; 

5.3 Estimular a prática de compostagem nas escolas públicas municipais, 
com premiações àquelas que se destacarem; 

5.4 Estimular a prática de compostagem dos resíduos provenientes de 
feiras livres;  

6. Disposição final de resíduos 
sólidos/rejeitos 

6.1 Realizar campanhas de comunicação informando a população as 
diferenças entre resíduos e rejeitos bem como dos problemas 
associados à disposição irregular de resíduos e rejeitos; 

6.2 Estimular visitas de alunos de escolas públicas às áreas de disposição 
inadequada de resíduos e ao aterro sanitário de Rosário e demais 
aterros a serem construídos na RMGSL; 

7. Capacitação em EA com ênfase 
em resíduos sólidos 

7.1 Promover capacitação continuada em EA para agentes públicos e 
representações da comunidade que atuem direta ou indiretamente na 
temática dos resíduos sólidos; 

7.2 Promover capacitação continuada em EA para os catadores de 
materiais recicláveis associados e cooperados, visando a atuação 
destes como socioeducadores na coleta seletiva oficial instituída; 

7.3 Promover capacitação continuada em EA para os professores de 
escolas públicas; 
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Quadro 7.2 – Vetores estratégicos e diretrizes específicas para a Educação Ambiental (EA) visando a 
melhoria dos aspectos estético-sanitários, a valorização dos resíduos e a redução dos rejeitos na RMGSL. 

VETOR ESTRATÉGICO DIRETRIZ ESPECÍFICA 

7.4 Desenvolver processos permanentes e continuados de formação de 
educadores no âmbito da valorização dos resíduos sólidos; 

8. Planejamento e gestão das 
ações de EA 

8.1 Trabalhar a EA em resíduos sólidos de forma inter e multidisciplinar 
numa perspectiva socioambiental, mobilizando instituições e a 
sociedade; 

8.2 Incentivar a criação de convênios de cooperação entre o poder público 
a sociedade civil organizada, para implantação de programas setoriais 
de EA voltados para a temática dos resíduos sólidos; 

8.3 Desenvolver projeto específico de EA, contemplando o diagnóstico das 
necessidades educacionais, plano de intervenção educacional e custos 
envolvidos, contemplando a três sub-regiões que compõem a RMGSL; 

8.4 Estimular a criação e a consolidação de núcleos de EA nas instituições 
públicas e privadas do estado do Maranhão. 

Fonte: FLORAM (2019). 

7.8. Orientações metodológicas para a implantação das diretrizes 

A metodologia proposta no presente trabalho preconiza a implementação das ações 
voltadas à Educação Ambiental na visão primeira de ter indivíduos, não apenas como 
pessoas que precisam ser conscientizadas para agirem de forma correta na preservação 
dos recursos naturais, mas também considerando as múltiplas dimensões dos municípios 
onde o este processo educativo ocorrerá, sejam elas: ambientais, sociais, políticas, culturais 
e econômicas. 

O trabalho considera as dinâmicas locais, respeitando as suas peculiaridades, adotando 
recursos e instrumentos que possam sensibilizar e mobilizar as pessoas residentes na 
RMGSL. 

Os princípios norteadores das ações e processos educativos aqui adotados fundamentam-
se na valorização das capacidades de recursos humanos locais para o apoio técnico e 
metodológico, nos saberes e fazeres da cultura local como matéria-prima de 
desenvolvimento do aspecto lúdico, pessoal e social.  

De uma forma geral, a metodologia proposta está estruturada em atividades que deverão ser 
aplicadas por profissionais experientes, com suporte de material didático, promovendo 
debates e discussões em grupo.  

A partir de uma visão sistêmica, sugere-se que as formas de implementação das diretrizes 
propostas sejam embasadas em um conjunto de ações que tornem a Educação Ambiental 
uma prática integrada, contínua e permanente, transversal a todas as disciplinas e presente 
nas diversas modalidades de ensino. Por esse motivo, propõe-se que as ações sejam 
distribuídas em quatro modalidades: difusa, presencial, tecnológica e ações estruturantes.  

Na sequência, são apresentados os detalhes metodológicos para as quatro modalidades 
propostas neste trabalho (difusa, presencial, tecnológica e ações estruturantes). 
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7.8.1. Difusa 

Essa forma de implementação constitui na difusão de conceitos complexos com 
simplicidade, por meio de mobilização de instituições, realização de campanhas com forte 
componente de comunicação de massas e criação de comissões.  

a) Mobilização e participação social  

A participação coletiva é um dos elementos essenciais da democracia e da política. A 
democracia, por si só, pressupõe ação, participação, corresponsabilidade e interação entre 
diferentes. 

O processo de mobilização comunitária para a participação social deve ser constante, tendo 
como objetivo sensibilizar e manter o interesse de representações da população no 
acompanhamento e militância das questões relacionadas à gestão dos resíduos sólidos.  

Neste sentido, é fundamental que o poder público mantenha a temática dos resíduos sólidos 
em sua pauta, promovendo o debate e a implantação de ações práticas de gestão de 
resíduos sólidos no âmbito de suas instituições. Com isso é almejado que a população 
naturalize as boas práticas de manejo dos resíduos, em especial a não geração, a redução, 
a reutilização, a segregação correta e a disposição final adequada.  

No âmbito da estrutura municipal recomenda-se que seja mantida uma articulação entre as 
secretarias de meio ambiente, educação, saúde, assistência social e infraestrutura, no 
sentido de debater e articular ações comuns no que tange à pauta dos resíduos sólidos.  

Como parte do processo de mobilização faz-se necessária a divulgação das informações 
pertinentes no que diz respeito à temática dos resíduos sólidos. Desta forma, o poder púbico 
deverá incorporar à sua pasta de comunicação a divulgação de informações acerca de 
ações relacionadas à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

b) Realização de campanhas 

A realização de campanhas periódicas de Educação Ambiental pode ser utilizada como 
forma de despertar o interesse na população pela temática dos resíduos sólidos. Estas 
campanhas poderão ser realizadas por meio de inserções em rádios, participação dos 
gestores em programas locais de rádio e TV, publicações em redes sociais, promoção de 
concursos com premiação, gincanas educativas, campanhas educativas em praças públicas, 
entre outras formas. 

Neste contexto, recomenda-se que a temática dos resíduos seja abordada por aqueles 
serviços públicos que tenham contato direto com a população, por meio de campanhas de 
conscientização, tais como saúde da família (com a participação dos agentes de saúde), 
Centros de Referência em Assistência Social e unidades escolares. 

c) Criação de grupos de trabalho 

Os grupos de trabalho se constituem em um fórum de debate e proposição a respeito de um 
assunto específico no âmbito do acompanhamento de um processo político. Podem existir 
grupos de trabalho estritamente governamentais (com a presença de representantes da 
sociedade civil como convidados); grupos de trabalho paritários; e grupos de trabalho cuja 
maioria dos integrantes são representantes da sociedade. Em geral, são criados por algum 
instrumento normativo (Decreto, Portaria, etc.) que define seus objetivos, prazo de 
funcionamento e composição.  
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No âmbito da elaboração e implementação do PGIRS recomenda-se ainda a manutenção do 
Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação, os quais deverão convocar a população para 
reuniões públicas, em periodicidade, pelo menos, anual. Tais reuniões deverão 
acompanhar/discutir o andamento das ações relacionadas à implantação do PGIRS, 
conforme metodologia de monitoramento e acompanhamento previstas neste Plano. 

7.8.2. Presencial 

Para esta modalidade, recomenda-se que sejam organizadas e realizados cursos de 
capacitação e oficinas educativas, palestras, seminários e visitas técnicas. Seu objetivo 
primário é proporcionar um aprofundamento conceitual que permita a produção de 
conhecimentos que subsidiem a participação da população na dinâmica de gestão dos 
resíduos sólidos.  

Tratam-se de momentos para promover a experimentação da metodologia de projetos de 
intervenção transformadores, por meio da pesquisa-ação-participativa e do fomento à 
relação escola-comunidade. As atividades deverão ser realizadas em parcerias, de modo a 
fortalecer as políticas locais de Educação Ambiental. 

a) Realização de cursos de capacitação 

Na implementação do PGIRS são cruciais as ações voltadas à educação ambiental tanto da 
sociedade quanto dos agentes públicos e privados envolvidos direta e indiretamente na 
gestão dos resíduos. Ademais, o processo de capacitação é essencial para elucidar os 
papéis de todos os agentes, além de auxiliar no estabelecimento das devidas 
responsabilidades.  

Dada a complexidade desse processo, sugere-se a realização de cursos para capacitação 
dos envolvidos no gerenciamento e gestão de resíduos voltado à apresentação dos 
conteúdos aqui delineados, de forma didática. Informações relacionadas à sua estruturação 
tais como objetivos, público-alvo, metodologia e conteúdo programático são detalhadas no 
Anexo I, mas de breve maneira, recomenda-se a segmentação nos seguintes Módulos: 

Módulo 1 – Base conceitual e panorama atual da Gestão de Resíduos Sólidos (GRS) no 
Território Nacional e na RMGSL; 

Módulo 2 – Mobilização social e a participação na GRS; 

Módulo 3 – Capacitação quanto aos Aspectos Legais da GRS; 

Módulo 4 – Programas, projetos e ações para o gerenciamento de resíduos sólidos; 

Módulo 5 – Aspectos gerais da Responsabilidade Compartilhada e os instrumentos da 
Coleta Seletiva e da Logística Reversa; 

Módulo 6 – Orientações para a Coleta Seletiva; 

Módulo 7 – Orientações para a Logística Reversa; 

Módulo 8 – Fortalecimento das Organizações de Catadores; 

Módulo 9 – Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos como instrumentos no 
processo de GRS; 
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Módulo 10 – Avaliação e acompanhamento dos planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos. 

O primeiro Módulo é destinado à elucidação de conceitos básicos à gestão de resíduos 
sólidos. Neste módulo, é fundamental apresentar diagnóstico do cenário atual da gestão 
nacionalmente, incluindo um breve diagnóstico das quantidades de resíduos geradas em 
cada município/estado e das Políticas Públicas em atividade atualmente. A abordagem deve 
considerar o diagnóstico da situação da gestão de resíduos na RMGSL. 

O segundo Módulo foca na proposta de participação social no processo de consolidação dos 
instrumentos da PNRS, apresentando as diretrizes e os instrumentos voltados à Mobilização 
Social neste processo. Além disso, deve ser apresentado o PGIRS, sua importância e metas 
traçadas. 

No Módulo 3 são apresentados os aspectos legais vigentes, além de serem apresentadas 
normas técnicas que balizam a sistematização de ações e instrumentos destinados a 
melhorar o processo de GRS. Alguns dos aspectos técnicos são complementados no 
Módulo 4. Nesse curso deve ser oferecida assistência aos municípios para se estruturarem 
do ponto de vista de organizar sua legislação sobre a temática. 

Já no Módulo 5, a discussão se volta em torno da Responsabilidade Compartilhada, seu 
conceito, definições legais e agentes envolvidos. Além disso, é prevista a introdução de dois 
dos principais instrumentos da Responsabilidade Compartilhada, a Coleta Seletiva e a 
Logística Reversa, cujas diretrizes deverão ser aprofundadas separadamente nos Módulos 6 
e 7: Orientações para Coleta Seletiva e Orientações para a Logística Reversa, 
respectivamente. 

No Módulo 8 deverão ser introduzidos os conceitos, as orientações e a importância dos 
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, baseados nos aspectos legais previstos.  

Por último, o Módulo 9 é direcionado aos Agentes Públicos, que serão responsáveis pela 
avaliação de Planos propostos e pela fiscalização dos Planos aprovados. Abordando 
também as punitivas legais a serem direcionadas aos infratores, a avaliação econômica 
desse sistema fiscalizatório e o envolvimento desses setores com o SNIR. 

Cabe ressaltar que os conteúdos aqui abordados podem ser readaptados ou incrementados 
a depender de considerações e aspectos particulares que a gestão pública municipal julgar 
cabíveis. 

Para a realização da capacitação proposta, cabe ao Poder Público a contratação de 
profissionais capacitados. Outro adendo é que a metodologia a ser utilizada para o processo 
de capacitação deverá seguir as já delineadas pelo Ministério do Meio Ambiente, alinhando-
se com os critérios estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei 
no 6.938/1981), na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Política Nacional sobre 
Mudança do Clima - PNMC (Lei no 12.187/2009), no Estatuto da Cidade (Lei 
no 10.257/2001) e na Lei do Saneamento Básico (Lei no 11.445/2007).  

Caso necessário, podem ser realizados cursos em temáticas mais específicas, como, por 
exemplo: 

- Implantação e Operação de aterros sanitários; 

- Identificação de impactos e danos ambientais decorrentes da gestão inadequada de 
resíduos sólidos; 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         361  

- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e áreas órfãs. 

- Fiscalização ambiental; 

- Análise do Ciclo de Vida de Produtos. 

b) Realização de oficinas educativas 

As oficinas educativas devem ter como objetivo geral formar multiplicadores que possam 
replicar os conceitos e boas práticas para a gestão adequada dos resíduos sólidos em seus 
ambientes de convívio (bairros, comunidades, escolas, etc), sendo fundamental a 
participação do público para a construção e a reconstrução de saberes.  

De caráter dinâmico e interativo, as oficinas promovem a reflexão, experiência, discussão e 
avaliação de ações e possibilidades. Portanto, tratam-se de instrumentos no quais os 
participantes podem refletir, sensibilizar e mobilizar pessoas para que sejam 
corresponsáveis no processo da busca de seus direitos e deveres relacionados ao acesso a 
um ambiente saneado e, por consequência, a outras políticas públicas. 

Os temas a serem abordados nas oficinas de Educação Ambiental podem ser: 

 Relação homem x meio ambiente: dimensão humana na gestão de resíduos;  

 Controle social nas políticas de saneamento básico;  

 Análise do Ciclo de Vida de Produtos; 

 Responsabilidade compartilhada; 

 Consumo Consciente; 

 Não geração e reutilização de resíduos; 

 Segregação, coleta seletiva e reciclagem;  

 Compostagem caseira;  

 Logística Reversa. 

A metodologia a ser adotada nas oficinas deverá levar em conta o planejamento em três 
etapas: etapa pré-oficina; etapa de realização da oficina e etapa de avaliação da oficina. As 
respectivas fases e componentes para organização das oficinas são propostas na Figura 
7.6. 
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Figura 7.6 – Fases e componentes propostos para a organização das oficinas.  

Fonte: FLORAM (2019). 

As estratégias e recursos didáticos a serem utilizados nos cursos de capacitação e oficinas 
de educação deverão ser adequados à realidade local, bem como ao grau de conhecimento 
do público participante. De forma geral, recomenda-se a utilização dos seguintes recursos 
didáticos/estratégias: 
 

 Uso de fotografias, vídeos e/ou documentários; 

 Cartografia social; 

 Visitas de campo aos Aterros Sanitários, Estações de Transbordo, Unidades de 
Triagem, Cooperativas e associações de catadores de resíduos recicláveis, Unidades 
de Compostagem; 

 Discussão em grupo a partir de relatos de experiências vivenciadas pelos 
participantes que sejam relacionados aos resíduos sólidos; 

 Estudos de caso reais ou hipotéticos (identificação dos problemas e potencialidades); 

 Dinâmicas de grupos; 

 Confecção de apostilas e material didático de apoio. 

c) Palestras 

A utilização de palestras tem como objetivo a exposição das ideias relacionadas à Educação 
Ambiental no âmbito da relação da população com os resíduos sólidos. Neste sentido, o 
objetivo das palestras é a difusão de conhecimentos teóricos e práticos, tendo como foco a 
responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos sólidos.  

As palestras poderão ser dimensionadas para diferentes públicos e deverão explorar os 
diferentes assuntos presentes na PNRS, podendo ser considerados como temas prioritários 
aqueles que estiverem em destaque nas campanhas realizadas no PGIRS, ou seja, os 
assuntos que estiverem em discussão ou debate nas mídias, gerando naturalmente 
interesse pelo tema. 

FASE 1

PRÉ - OFICINA

Definição dos 

objetivos e 

preparação de 

conteúdo das 

oficinas

Organização e 

logistica

FASE 2 

REALIZAÇÃO DA 

OFICINA

Abertura e boas 

vindas

Apresentação de 

conteúdo e 

atividades 

participativas

Resumo e 

encerramento

FASE 3

AVALIAÇÃO PÓS 

OFICINA

Mobilização do 

público alvo

Avaliação do 

aprendizado e 

conteúdo da oficina

Avaliação dos 

resultados nas 

práticas 

profissionais

Ajustes e 

adequação



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         363  

No âmbito da relação entre os resíduos sólidos e práticas de Educação Ambiental são temas 
recomendados para palestras: 

 Não geração, reuso, coleta seletiva e reciclagem; 

 Valoração econômica dos resíduos sólidos; 

 Compostagem caseira; 

 Consumo consciente e economia circular; 

 Resíduos sólidos e saúde da comunidade; 

 Inclusão social e econômica de catadores; 

 Impactos da disposição inadequada de resíduos sólidos. 

d) Seminários 

Outra forma de utilização das palestras será pela motivação e promoção de seminários 
acadêmicos que discutam a temática dos resíduos sólidos. Embora não sejam, em essência, 
atividades de Educação Ambiental, os seminários acadêmicos são oportunidades para se 
manter em pauta a discussão a respeito dos resíduos e com isso alcançar o objetivo de 
naturalizar a responsabilidade compartilhada por sua gestão. Os temas de cunho acadêmico 
são mais amplos, sendo recomendados, por exemplo: 

 Aproveitamento energético dos resíduos sólidos; 

 Reciclagem de RCC; 

 Planejamento e dimensionamento da coleta e transporte de resíduos; 

 Técnicas de tratamento e disposição final de rejeitos; 

 Tratamento avançado de chorume; 

 Custos associados ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos; 

 Indicadores de sustentabilidade da limpeza urbana; 

 Metodologias para definição de cobrança pelo manejo de resíduos; 

 Planos de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Por fim, deverão ser promovidas capacitações para a organização e a administração de 
associações e/ou cooperativas de catadores. Neste sentido, para as entidades já existentes 
na RMGSL, as capacitações devem estar focadas na melhoria da eficiência operativa destes 
negócios. 

e) Visitas Técnicas 

Deverão ser previstas visitas técnicas às Unidades de Gerenciamento de Resíduos 
associadas a cursos de capacitação, oficinas de educação, palestras e seminários, visando 
elucidar conceitos e aspectos práticos relativos à gestão e manejo dos resíduos.  
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Cabe ressaltar a importância das visitas com a função educacional e para desmitificar 
algumas visões distorcidas pré-concebidas sobre temas como coleta seletiva, reciclagem, 
compostagem, tratamento de resíduos sólidos, aterros sanitários, dentre outras.  

7.8.3. Tecnológica 

Essa forma de implementação deverá ser executada mediante a realização de um 
cadastramento de instituições e setores da sociedade que sejam efetivos no processo de 
concretização das diretrizes, em um sistema informatizado que facilite o gerenciamento das 
atividades realizadas nas demais esferas anteriormente citadas. A outra face será por meio 
da implantação de ações de educomunicação ambiental nas mídias sociais. 

a) Educomunicação nas redes sociais 

A publicação de conteúdos e inciativas em educação e comunicação ambiental nas redes 
sociais deverá ser promovida pelos gestores públicos envolvidos na gestão dos resíduos 
sólidos. Neste sentido, deverá ser produzido conteúdo com divulgação de ações de 
Educação Ambiental para resíduos sólidos nas redes sociais destas instituições, por 
exemplo no Instagram e no Facebook. 

Além disso, recomenda-se a criação e a manutenção de um website ou blog com publicação 
de materiais didáticos, iniciativas e dicas de Educação Ambiental para resíduos sólidos. 

b) Cadastramento de Ações de Educação Ambiental em sistema informatizado 

Como existem ações de Educação Ambiental realizadas por diversos atores sociais, como 
professores, organizações do terceiro setor, instituições públicas e privadas, bem como 
educadores que atuam individualmente na sua comunidade, é importante conhecer todas as 
atividades, bem como as metodologias empregadas, abrangência, duração e resultados. 

Portanto, propõe-se o desenvolvimento de um sistema para cadastro que deverá 
proporcionar o acesso às iniciativas e aos projetos de Educação Ambiental desenvolvidos 
por instituições públicas e privadas, tendo como temática direta ou indireta a questão dos 
resíduos sólidos.  

É imprescindível que o sistema seja público, ou seja, não governamental, e que possibilite 
que educadores e instituições cadastradas possam inserir as ações e projetos de Educação 
Ambiental existentes neste sistema disponibilizando assim as informações para toda a 
sociedade. 

Mais detalhadamente, o sistema informatizado pode cumprir função de fonte específica de 
informações permanente e atualizada sobre três níveis de informação: especialistas, 
instituições e organizações. O sistema poderá ser alimentado por informações de redes 
sociais da área ambiental. 

Os especialistas são os educadores ambientais que atuam individualmente (desvinculados 
de instituições) planejando, elaborando e executando projetos de Educação Ambiental. As 
instituições podem ser públicas ou privadas bem como representantes do terceiro setor. As 
iniciativas de comunicação e educação nas redes sociais, inclusive as listadas no item 
anterior, também podem integrar o sistema. 

O portal pode ser concebido não apenas para a integração de educadores ambientais, 
principais usuários do sistema, mas também para aumentar o nível de interlocução do setor 
de Educação Ambiental com o conjunto das políticas ambientais na RMGSL. 
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Dessa forma, espera-se manter um núcleo de consulta onde sejam registradas as 
experiências desenvolvidas nos municípios da RMGSL na esfera da Educação Ambiental 
aplicada aos resíduos sólidos e temas correlatos. Nesse sentido, o sistema informatizado 
será uma plataforma digital que terá como objetivo divulgar ações que colaborem para a 
efetivação da PNRS, as quais poderão servir de inspiração para o desenvolvimento de 
novas iniciativas de Educação Ambiental, cumprindo, portanto, a função de fortalecimento 
das ações de Educação Ambiental na RMGSL, a partir de replicação e adaptação de 
modelos de iniciativas de sucesso.  

7.8.4.  Ações estruturantes 

a) Educação ambiental nas escolas 

As diretrizes do PGIRS para a Educação Ambiental nas escolas devem ser derivadas 
daquelas ações estruturantes adotadas pelo Ministério da Educação (MEC). Neste sentido, 
adaptando tais ações ao contexto da RMGSL, devem ser consideradas as seguintes 
diretrizes:  

 Educação difusa subsidiada pela realização de conferências locais e regionais de 
meio ambiente, trazendo à pauta a questão do saneamento básico. Deve haver um 
intenso processo de mobilização e forte apoio das secretarias municipais de 
educação, bem como da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Estas ações 
estão diretamente relacionadas à realização regional da Conferência Infanto-Juvenil 
do Meio Ambiente.  

 Formação continuada de professores e gestores educacionais e qualificação dos 
materiais didáticos por meio de cursos de capacitação voltados para temas 
relacionados às boas práticas para a gestão dos resíduos sólidos; 

 Atualização e uso em sala de aula de novas tecnologias que permitam a inclusão 
digital dos professores e o desenvolvimento de materiais didáticos digitais que 
possam difundir medidas de Educação Ambiental nas escolas;  

 Fortalecimento de instância de participação social por meio do incentivo a 
movimentos coletivos, tais como o Coletivos Jovens pelo Meio Ambiente e pela 
formação de Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida (COM-VIDAS) nas 
escolas. As COM-VIDAS têm como objetivo trazer para o ambiente escolar e seu 
entorno o desenvolvimento de ações que permitam a construção da cidadania, 
promovendo comunidades sustentáveis que prezem pela conservação da natureza 
aliada à melhoria na qualidade de vida da população. 

b) Centros de Educação Ambiental 

Os Centros de Educação Ambiental (CEA) são compreendidos como espaços equipados 
com recursos materiais, humanos e projeto político-pedagógico onde são desenvolvidas 
ações de Educação Ambiental. Devem ser locais de estímulo ao debate sobre Educação 
Ambiental e à promoção da participação social no controle de políticas públicas com 
interfaces às questões ambientais.  

No âmbito dos resíduos sólidos, a Educação Ambiental da população dever ser 
compreendida como pré-requisito para a eficácia das medidas de gestão, gerenciamento e 
manejo de resíduos a serem adotadas. Neste sentido, o CEA é pensado com um núcleo de 
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apoio para subsidiar e promover os programas e projetos voltados para a Educação 
Ambiental, em especial aquelas relacionadas aos impactos ambientais decorrentes dos 
serviços de saneamento básico. 

A concepção de um CEA que promova ações de Educação Ambiental com foco nos 
resíduos sólidos permitirá que, de forma concomitante às medidas de intervenção de gestão 
e engenharia (implantação de coleta seletiva, cobrança pelos serviços de coleta de resíduos 
sólidos, implantação de unidades de disposição final e tratamento de resíduos/rejeitos), a 
população possa ser informada e, na medida do possível, sensibilizada quanto a sua 
responsabilidade no que tange à efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Por conseguinte, a estruturação de um CEA para a RMGSL tem por objetivo disponibilizar 
um local de convergência regional de informações ações voltadas para a Educação 
Ambiental crítica e transformadora, em especial aquelas questões que abordam a relação da 
sociedade com os resíduos sólidos. Além disso, o CEA deve subsidiar e promover inciativas 
de Educação Ambiental em escala regional, atendendo principalmente a rede escolar 
pública e privada. 

A implantação do CEA deverá observar as seguintes diretrizes: 

 Elencar os objetivos específicos; 

 Definir o público-alvo; 

 Estabelecer as metas; 

 Metodologia e métodos de trabalho; 

 Parcerias; 

 Orçamento; 

 Cronograma.  

No que concerne à estrutura do CEA, recomenda-se a disponibilização das seguintes 
facilidades: 

 Biblioteca; 

 Brinquedoteca; 

 Sala de tecnologia; 

 Pátio de compostagem caseira; 

 Horta/viveiro; 

 Auditório/salas de capacitação. 

Quanto às atividades a serem desenvolvidas, devem ser consideradas, no mínimo: 

 Oficinas de artesanato com o reuso de resíduos sólidos; 

 Cursos de capacitação em temas aplicados aos resíduos sólidos; 

 Laboratório de compostagem; 
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 Encontros e seminários; 

 Oficinas culturais; 

 Gincanas temáticas; 

 Concursos culturais. 

Por fim, recomenda-se que o CEA seja localizado em local com boas condições ambientais, 
de forma a desencadear na percepção dos usuários a relação entre Educação Ambiental 
enquanto formadora conhecimento e a qualidade ambiental do meio. 

7.9. Considerações Finais 

A Educação Ambiental tem buscado ao longo de muitos anos elucidar uma visão global das 
necessidades do homem e do meio ambiente envolvidas em um objetivo comum: a 
manutenção da qualidade de vida de todos os seres do planeta.  

Portanto, tendo ciência da existência de problemas relacionados à gestão inadequada de 
resíduos sólidos no país, torna-se de suma importância o desenvolvimento e a implantação 
de diretrizes para a Educação Ambiental, fundamentais na tentativa minimizar os impactos 
ambientais bem como de envolver a sociedade na gestão adequada dos resíduos. 

No âmbito da implantação do PGIRS da Região Metropolitana da Grande São Luís, a 
Educação Ambiental posiciona-se como uma das principais ferramentas de transformação 
visando formar uma consciência coletiva crítica em relação à responsabilidade da população 
para a efetivação das políticas públicas voltadas à gestão integrada de resíduos sólidos.  
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8. DIRETRIZES PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO, SISTEMAS DE 
LOGÍSTICA REVERSA E COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

8.1. Apresentação 

No âmbito de elaboração do PGIRS, o presente relatório faz parte da Etapa 4 - Produto 12, 
cujo objetivo é apresentar relatório referente às “Diretrizes para Capacitação Técnica, 
Controle e Fiscalização da Implementação dos Planos de Gerenciamento, Sistemas de 
Logística Reversa e Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos”. Este Capítulo encontra-se 
dividido em sete subcapítulos, sendo o primeiro deles esta Apresentação. 

No Subcapítulo 8.2 é feita a introdução deste Produto, conceituando a responsabilidade 
compartilhada e ressaltando a importância da participação da sociedade como um todo na 
Coleta Seletiva e na Logística Reversa.  

No Subcapítulo 8.3 é mencionado que as diretrizes para a capacitação técnica dos agentes 
públicos e da população da RMGSL foi apresentado no Produto 10 deste PGIRS, uma vez 
que as temáticas “educação” e “capacitação” estão intrinsecamente ligadas. 

No Subcapítulo 8.4 são abordados os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), incluindo as diretrizes propostas para a elaboração, avaliação e fiscalização da sua 
implementação. 

No Subcapítulo 8.5 são elencadas as diretrizes para a implantação, monitoramento e 
avaliação da Coleta Seletiva nos municípios da RMGSL.   

No Subcapítulo 8.6 são traçadas as diretrizes para implantação e operacionalização da 
Logística Reversa na RMGSL. 

No Subcapítulo 8.7 contém as considerações finais sobre o processo de estabelecimento 
desses instrumentos na gestão de resíduos proposta para a RMGSL.  

8.2. Introdução 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é definida como um “conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 
dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 
resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como 
para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do 
ciclo de vida dos produtos”.  

Considerando esse conceito legal, é fácil perceber que a Coleta Seletiva (CS) e a Logística 
Reversa (LR) figuram como dois instrumentos fundamentais para assegurar a 
responsabilidade compartilhada. Apesar de sua importância, durante a etapa de diagnóstico 
da gestão de resíduos na RMGSL (Etapa 1), constatou-se a inexistência de sistemas de 
Coleta Seletiva porta-a-porta e/ou comercial na RMGSL, tendo como única iniciativa oficial 
os Ecopontos da Prefeitura Municipal de São Luís. De forma semelhante, a Logística 
Reversa é incipiente na região, com algumas ações pontuais e desarticuladas por atores 
bem-intencionados, mas com baixo nível de envolvimento do setor público. Assim, é 
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fundamental prever as diretrizes para a criação e/ou melhoria dos sistemas já instituídos na 
RMGSL.  

A Coleta Seletiva é um processo que visa facilitar e tornar mais viável o procedimento de 
reciclagem de resíduos, minimizando os custos com a disposição final e propondo o retorno 
ao processo produtivo dos resíduos considerados recicláveis ou reutilizáveis. Apesar das 
semelhanças com a Logística Reversa, a CS se diferencia principalmente devido ao fato de 
ser uma atribuição direta do Poder Público, enquanto a Logística Reversa cabe também a 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos específicos (pneus, 
lâmpadas de vapor de mercúrio, pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos e resíduos 
eletroeletrônicos).   

Na ótica da gestão compartilhada, o Poder Público tem o papel fundamental de agente 
multiplicador e disseminador da Política de Resíduos Sólidos, cabendo a ele, dentre outras 
atribuições, promover ações e incentivos de caráter educativo e pedagógico, em 
colaboração com setores empresariais, visando à conscientização dos consumidores em 
relação ao consumo sustentável e ações voltadas à Coleta Seletiva e aos Sistemas de 
Logística Reversa. Além disso, na condição de titular dos serviços de limpeza pública, recai 
às prefeituras municipais a definição de procedimentos que objetivem o reaproveitamento, o 
retorno ao ciclo produtivo e à disposição final ambientalmente correta dos resíduos oriundos 
dos seus serviços.  

Não menos importante é a participação dos setores industrial e comercial na 
responsabilidade compartilhada, incumbida de ações diretamente integradas à gestão de 
suas atividades produtivas com a adoção de práticas que almejam a não geração, a redução 
e a reutilização dos resíduos sólidos, devendo, assim, buscar medidas de cunho 
administrativo, técnico e/ou tecnológico que viabilizem a consecução destas diretrizes, tal 
como citado no Artigo 31 da PNRS: 

“Art. 31.  Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus 
objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm 
responsabilidade que abrange:  

I - investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de 
produtos:  

a) que sejam aptos, após o uso pelo consumidor, à reutilização, à reciclagem ou a 
outra forma de destinação ambientalmente adequada;  

b) cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível;  

II - divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os 
resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos;  

III - recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como 
sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos 
objeto de sistema de Logística Reversa na forma do art. 33;  

IV - compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o 
Município, participar das ações previstas no plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de Logística 
Reversa.” 
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Por fim, destaca-se o papel da sociedade organizada não apenas para cobrar dos setores 
públicos e privados desempenho para a efetivação da responsabilidade compartilhada na 
lógica do controle social, mas também para atuar diretamente como indivíduos ou agentes 
de mudanças, passando a modificar seus padrões de consumo e geração de resíduos.  

8.3. Diretrizes para a capacitação dos agentes do setor público e da sociedade 

Embora a estrutura do Termo de Referência para a elaboração deste PGIRS contemple a 
proposição de diretrizes para a capacitação dos agentes do setor público e da sociedade 
neste Produto, o assunto foi tratado no Produto 10 referente à Educação Ambiental, no 
entendimento que a temática “educação” se relaciona diretamente com capacitação. Cabe 
citar ainda que, no Produto 10, buscou-se elaborar uma proposta para a capacitação da 
sociedade no âmbito da implementação do PGIRS aprofundando além da mera proposição 
de diretrizes, com metodologia definida, temas e ementas sugeridos, dentre outros aspectos 
relevantes.  

8.4. Diretrizes para elaboração e avaliação de Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos  

8.4.1. Aspectos legais sobre os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) são instrumentos previstos na 
PNRS que devem ser exigidos dos geradores, visando o disciplinamento do gerenciamento 
de resíduos nos estabelecimentos, desde a sua geração até a destinação final. Nesses 
Planos devem ser identificados os locais de geração de resíduos e traçadas as diretrizes 
para minimizá-la, além de propor os procedimentos para segregação, acondicionamento, 
coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos, conforme o fluxograma da 
Figura 8.1. O conteúdo mínimo dos PGRS está listado no artigo 21 da PNRS. 

 

Figura 8.1 – Fluxograma do conteúdo mínimo de um PGRS. 

Fonte: FLORAM (2019). 

A PNRS estabelece ainda que os seguintes geradores estão sujeitos à elaboração dos 
PGRS:  

“a) geradores de resíduos classificados como serviços públicos de saneamento básico, 
resíduos industriais, resíduos de serviços de saúde;  

b) estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou 
que, mesmo não perigosos, sua natureza, composição ou volume, não os equiparam a 
resíduos domiciliares pelo Poder Público municipal;  
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c) empresas de construção civil, nos termos do regulamento instituído pelos órgãos do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;  

d) responsáveis pelos terminais ou outras instalações que gerem resíduos de transporte nos 
termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e, se couber do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS, as empresas de transporte;  

e) os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do 
SISNAMA, do SNVS ou do Sistema Unificado de Assistência à Sanidade Agropecuária - 
SUASA.” 

Para cada etapa do PGRS existe um conjunto de diretrizes legais e normas técnicas 
estabelecendo condições, modos e especificações de acordo com a tipologia dos resíduos. 
No Anexo I do presente Produto são reunidas algumas das principais leis e normas técnicas 
a serem observadas na elaboração dos PGRS por parte dos interessados, e que também 
devem auxiliar os órgãos responsáveis pela avaliação de planos propostos. O detalhamento 
sobre todas as etapas do gerenciamento de resíduos apresentadas na Figura 8.1 já foi 
abordado nos Produtos da Etapa 2 deste Plano, logo não serão reapresentados neste 
produto a fim de evitar repetições desnecessárias. 
 
De acordo com o Decreto nº 7.404 de 2010, que regulamenta a PNRS, deverá ser 
designado um responsável para a elaboração, implementação, operacionalização e 
monitoramento do PGRS, competindo a ele a realização periódica (no mínimo anual) de ato 
declaratório sobre o andamento das atividades atreladas aos planos, devendo essas 
informações serem repassadas aos órgãos públicos do Sistema Nacional de Informações 
sobre a Gestão de Resíduos Sólidos (SNIR) e aos órgãos licenciadores do SISNAMA.  

8.4.2. Diretrizes para a elaboração, avaliação e fiscalização da implementação dos 
PGRS  

Inicialmente, é importante destacar que os municípios da RMGSL deverão criar estrutura e 
equipe específica para a fiscalização do gerenciamento de resíduos, não apenas exigindo a 
elaboração do PGRS, mas também verificando a sua efetiva implementação de acordo com 
o planejado. O processo de fiscalização deve ser contínuo e permanente, logo, os 
representantes do Poder Público municipal devem buscar a constante análise e discussão 
de formas e princípios para fortalecimento do ato fiscalizatório e a exigência aos 
responsáveis pelo cumprimento das diretrizes impostas nos planos. 

Cabe ao município definir a qual órgão a equipe de fiscalização será vinculada, 
recomendando-se a priorização pelo órgão de fiscalização e/ou licenciamento ambiental, 
quando existente, ou ainda ao órgão titular da limpeza pública. Para aquelas atividades e 
empreendimentos licenciados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais do Maranhão (SEMA), a fiscalização do gerenciamento dos resíduos, incluindo a 
cobrança pela elaboração e implementação dos PGRS, poderá ocorrer com o apoio da 
equipe de fiscalização do referido órgão estadual. 

Os órgãos responsáveis poderão disponibilizar em seus endereços eletrônicos (sites) 
modelos de elaboração de PGRS para cada tipologia exigida, inclusive com orientações 
para a brevidade e objetividade no documento, já que ainda é comum no país a prática da 
elaboração desses planos com informações genéricas sobre gerenciamento e gestão de 
resíduos, conceituações excessivas e um caráter acadêmico no texto, desnecessários para 
a redação de um documento específico para uma atividade ou empreendimento.  
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Além dos fiscais que atuarão “in loco”, é importante a existência de profissionais 
competentes na equipe de fiscalização para avaliar a qualidade dos PGRS, verificando 
aspectos como a qualificação do responsável pela elaboração, atendimento aos requisitos 
previstos nos modelos divulgados nos sites, objetividade na redação, consistência na 
caracterização quantitativa e qualitativa dos resíduos e a adequação das etapas do 
gerenciamento interno e externo dos resíduos, inclusive das soluções propostas para o 
tratamento e/ou a disposição final de resíduos perigosos.  

Outras ações e iniciativas que podem ser utilizadas pelo Poder Público para auxiliá-lo no 
processo de gestão e atos fiscalizatórios, são: 

a) A realização do mapeamento e cadastramento de empreendedores e atividades 
sujeitas à implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

b) Cadastramento dos profissionais responsáveis pelos PGRS; 

c) Cadastramento dos gerenciadores de resíduos, isto é, de empresas terceirizadas que 
prestam serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos 
sólidos, exigindo documentação que comprove a existência das devidas licenças 
ambientais para a realização de suas atividades; 

d) Parcerias com associações e grupos representativos, tais como sindicatos, câmaras, 
associações, com intuito de articular ações de fiscalização e controle de forma 
integrada; 

e) Dar publicidade aos dados obtidos sobre os geradores que implementarem Planos, o 
que acarreta um aumento na visibilidade destas empresas, vinculando as mesmas às 
práticas corretas de gestão ambiental. 

Como a gestão e o gerenciamento adequado de resíduos no país foram negligenciados até 
um passado recente, a experiência prática nas grandes capitais tem mostrado que é 
impossível fiscalizar todos os geradores no início da implementação de um PGIRS, 
principalmente os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços tão difundidos 
nas cidades e mesmo as pequenas indústrias. Assim, no mapeamento e cadastramento 
previsto no item “a”, recomenda-se que os órgãos municipais competentes estabeleçam uma 
lógica de priorização na fiscalização, definida, por exemplo, pelo porte do empreendimento 
ou potencial poluidor da atividade, dependendo da tipologia de resíduo.   

O cadastramento dos profissionais responsáveis pelo PGRS proposto no item “b” possibilita 
acelerar o processo de fiscalização e o cruzamento dos dados informados pelo responsável 
com situação verificada em visita “in loco” no estabelecimento. 

O cadastramento dos gerenciadores de resíduos existentes na RMGSL previsto no item “c”, 
é condição básica para possibilitar a fiscalização das suas atividades. Tão importante quanto 
cadastrá-los é fiscalizar a existência e/ou validade das licenças de implantação e/ou de 
operação para o exercício de suas atividades e cobrar as devidas adequações. 

O item “d” representa o controle social na implementação desse PGIRS. Cabe citar o papel 
fundamental da sociedade no apoio à fiscalização, inclusive mediante denúncias de crimes 
ambientais como o descarte a céu aberto de resíduos sólidos perigosos e não perigosos. 
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Em relação ao item “e”, pode ser criado um indicador que permita confrontar a evolução 
anual dos geradores mapeados e cadastrados no item “a”, com os que efetivamente 
implantaram o PGRS. Este indicador será um balizador para intensificar as atividades de 
fiscalização.  

Ainda no que diz respeito à publicidade e divulgação de informações sobre os resíduos dos 
geradores privados, cabe citar a impossibilidade dos gerenciadores de resíduos em 
disponibilizar dados devido a contratos de confidencialidade com seus clientes, por exemplo 
algumas indústrias. Entretanto, cabe citar a prerrogativa básica dos fiscais no acesso às 
dependências das unidades fabris durante o exercício de suas atividades, e, embora deva 
ser mantido um sigilo em relação sobre as etapas e os processos sigilosos e patenteados, é 
fundamental que os fiscais confrontem as informações dos geradores e gerenciadores. 
Logo, nesses casos, considera-se mais importante a verificação e fiscalização do efetivo 
gerenciamento adequado dos resíduos, que a divulgação de algumas informações. 

8.5. Diretrizes para a Coleta Seletiva 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), a coleta seletiva é a ação de coleta 
diferenciada de resíduos previamente segregados de acordo com a sua constituição ou 
composição, sendo disponibilizados separadamente para coleta. A implantação de um 
sistema de coleta seletiva é um importante passo a ser dado frente à gestão dos resíduos 
sólidos e ao desenvolvimento de uma consciência cidadã ambientalmente correta 

Como previsto na PNRS, cabe aos municípios, na forma de titulares dos serviços públicos 
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, o estabelecimento dos sistemas de 
coleta seletiva, sejam eles articulados diretamente pelos órgãos gestores, ou indiretamente, 
por meio de terceiros. Vale salientar que nesse último caso os municípios não são isentos da 
responsabilidade, cabendo a eles articular com os prestadores de serviços contratados. 

Contudo, sua implantação ainda é um processo incipiente em todo território nacional e, 
segundo dados divulgados pela associação de Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(CEMPRE), apenas 18% dos municípios brasileiros estavam realizando coleta seletiva em 
2018, em níveis nem sempre adequados. Alguns dos principais fatores enfrentados pelo 
Poder Público municipal no processo de implantação da coleta seletiva estão relacionados à 
não institucionalização do processo (informalidade), à carência de soluções técnicas com 
visão social e aos custos elevados do processo, principalmente na fase de coleta (MMA, 
2007). 

Na RMGSL, a coleta seletiva se faz necessário na medida em que, dentre os treze 
municípios, apenas em São Luís há iniciativa oficial para a coleta seletiva, que são os 
Ecopontos que, apesar de serem unidades imprescindíveis no sistema de gestão de 
resíduos municipal, devem ser complementados por outras modalidades, alcançando 
percentuais mais elevados na coleta seletiva.  

8.5.1. Diretrizes para a implantação da coleta seletiva 

a) Criação de legislação municipal 

A existência de uma legislação pertinente ao tema não assegura a sua efetiva implantação, 
que depende também de aspectos estruturais, mobilização e articulação da sociedade, 
educação ambiental, divulgação e estruturação, dentre outros aspectos. Entretanto, a 
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existência de uma legislação específica além de balizar a prestação do serviço e as 
responsabilidades dos diversos atores, possibilita que os munícipes cobrem do Poder 
Público a sua efetivação, na ótica do controle social. 

Uma avaliação geral dos municípios da RMGSL na etapa de diagnóstico identificou 
legislação específica para a coleta seletiva apenas em São Luís e Rosário, apesar desse 
último município não ter nenhuma modalidade de coleta seletiva implantada. Nos demais 
municípios não foram identificados subsídios legais para instituição da coleta seletiva, o que 
é fator essencial para o cumprimento obrigatório dos serviços firmados entre o Poder 
Público, os agentes executores e a sociedade. 

No Anexo II deste Produto é proposta uma minuta de lei que cria a base legal para os 
municípios implantarem Coleta Seletiva, devendo ser avaliada e adaptada para as 
realidades locais. Esta minuta foi extraída do manual do MMA intitulado “Elementos para a 
Organização da Coleta Seletiva e Projeto dos Galpões de Triagem”. 

b) Definição da modalidade de coleta seletiva 

A seguir são listadas as principais modalidades de coleta seletiva que podem sem 
empregadas na RMGSL, sendo complementares entre si e que devem ser definidas a partir 
da realidade de cada município: 

 Porta-a-Porta em bairros da cidade, condomínios residenciais e órgãos públicos; 

 Busca dos resíduos no comércio, com ênfase nos grandes geradores; 

 Entrega voluntária dos grandes geradores nas Unidades de Triagem; 

 Pontos de Entrega Voluntária de resíduos (PEV ou Ecopontos); 

 Ressarcimento por materiais recicláveis entregues (como ocorre no Ecocemar), ou 
troca por alimentos (câmbio verde) em áreas carentes 

Ressalta-se a importância dos grandes geradores (comércios e órgãos públicos) nos 
sistemas de coleta seletiva, já que contribuem com quantidades elevadas de resíduos 
recicláveis em curto prazo, inclusive alguns destinando os resíduos voluntariamente às 
Unidades de Triagem, barateando o custo do sistema e maximizando o lucro pela venda de 
maiores quantidades de resíduos. 

Também merece destaque a contribuição potencial dos condomínios residenciais presentes 
em número significativo nos municípios da Ilha do Maranhão. Para a efetiva contribuição ao 
sistema devem ser desenvolvidas ações para divulgação dos programas de coleta seletiva, 
articulações com os síndicos e educação ambiental dos moradores, com ênfase nas 
empregadas domésticas e donas de casa. 

A coleta porta-a-porta em residências é importante mas deve ser planejada considerando a 
localização das Unidades de Triagem, a mão de obra e tipos de equipamentos empregados 
na prestação do serviço, a expansão gradual para novos bairros, dentre outros fatores. 
Portanto, apesar de alguns técnicos defenderem que a coleta seletiva deve se iniciar a partir 
da contribuição residencial, porta a porta, a experiência em municípios de médio e grande 
porte tem mostrado que a parceria com grandes geradores (comércio) contribui com 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         376  

volumes elevados de resíduos com menos esforço, custo e tempo. A vantagem dessa 
modalidade é a elevada contribuição de materiais no médio e longo prazo. 

Os Ecopontos são unidades fundamentais para que os pequenos geradores de resíduos 
contribuam com a coleta seletiva, especialmente em bairros e regiões ainda não atendidas 
pelas outras modalidades de coleta. Os Ecopontos também podem ser pensados como 
ponto de partida da coleta seletiva em municípios de pequeno porte onde não há grandes 
geradores de resíduos e os catadores ainda não estão organizados. Uma vantagem disso é 
a possibilidade de verificar o nível de contribuição da população antes da implantação de 
modalidades mais dispendiosas como a coleta porta-a-porta, que alcança percentuais mais 
elevados na coleta seletiva. 

Nos municípios de São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, recomenda-se que os 
programas de coleta seletiva considerem as quatro modalidades listadas acima, em função 
do porte e complexidade dos municípios.  

Nos municípios do continente, recomenda-se inicialmente a construção dos Ecopontos 
previstos nas Etapas 2 (Produto 7.1) deste PGIRS. Paralelamente, devem ser concentrados 
os esforços em organizar os catadores ou verificar a possibilidade do titular assumir ou 
delegar a coleta seletiva. Quando implantada, a coleta seletiva de resíduos pode ser 
compartilhada pelos municípios, possibilitando a otimização do sistema e a redução da 
quantidade de equipamentos quando comparada a coleta individualizada por município, 
refletindo na diminuição dos custos operacionais do sistema de gestão consorciado de 
resíduos.  

c) Mobilização da sociedade e divulgação dos programas 

Independente da modalidade assumida, a mobilização social, a divulgação dos programas e 
a educação ambiental são fundamentais para a melhoria da gestão de resíduos sólidos, 
quando se visa a implantação e expansão da coleta seletiva, já que a participação popular é 
determinante para o êxito da iniciativa.  

Assim, deve ser considerada ampla divulgação através de panfletos (cartilhas), mensagens 
nos meios de comunicação escritos, falados e televisados para a população, e palestras nas 
escolas, igrejas, associações, visando a sensibilização, mobilização e orientação da 
população para efetivamente participar da iniciativa. Individualmente deverão ser feitos 
também contatos/reuniões com síndicos, moradores e empregados de condomínios, bem 
como com as empresas grandes geradoras e os órgãos públicos visando a sensibilização, 
mobilização e orientação para participar dos projetos. 

d) Definição da forma de prestação do serviço 

No que diz respeito à definição da mão de obra para a prestação do serviço de coleta 
seletiva, a maioria dos municípios brasileiros utiliza os catadores organizados, reduzindo os 
custos em relação aos sistemas compostos por equipes próprias das prefeituras ou dos 
prestadores de serviço, como acontece em alguns municípios brasileiros.  

O envolvimento e a participação dos catadores é de extrema importância na estruturação de 
um programa de baixo custo, o que pode ser fator crucial na sua efetividade, além de 
proporcionar a inserção dos mesmos no mercado de trabalho e condições dignas de 
trabalho a estes atores fundamentais na cadeia da reciclagem de resíduos. Por outro lado, 
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sistemas operados pelos titulares dos serviços tendem a serem mais estruturados e 
fortalecidos, apesar de mais caros. 

Uma terceira opção é a possibilidade de adotar sistema misto composto por catadores 
organizados e trabalhadores, com a vantagem de atender aos interesses trabalhistas, 
sociais e econômicos dos catadores e trazer maior solidez ao sistema. 

Em função da situação de fragilidade estrutural, técnica e financeira das associações e 
cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Paço do Lumiar, São José de Ribamar 
e São Luís, recomenda-se a prestação mista dos serviços, inclusive com o uso de 
equipamentos das prefeituras municipais e ajuda no custeio de manutenção dos custos 
operacionais dos galpões de triagem até que as cooperativas estejam estruturadas lhes 
permitindo a prestação integral dos serviços.  

Nos municípios do continente, como citado anteriormente, a opção pela prestação dos 
serviços pelos catadores se inviabiliza na medida em que estes ainda não estão 
suficientemente organizados, já que esta é uma condição prevista no Artigo 36 da PNRS, 
transcrito a seguir: 

“Art. 36.  No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano 
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  
I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  
III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo produtivo dos 
resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos;  
IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na forma do § 7o do art. 33, 
mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  
V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos 
e sociais formas de utilização do composto produzido;  
VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  
§ 1o  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a organização e o funcionamento de cooperativas ou 
de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação.  
§ 2o  A contratação prevista no § 1o é dispensável de licitação, nos termos do inciso XXVII do art. 24 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993.”  

e) Articulação e Estruturação dos Catadores 

Considerando a atuação de catadores informais em muitos municípios brasileiros que, de 
certa forma, já atuam com coleta seletiva de materiais recicláveis nas ruas e lixões, torna-se 
necessário organizá-los em associações ou cooperativas. Nesse sentido, o Decreto nº 
7.404/2010 que regulamenta a PNRS, determina em seu artigo 44 que as políticas públicas 
voltadas aos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis deverão observar o estímulo à 
capacitação, à incubação e ao fortalecimento institucional de cooperativas, bem como à 
pesquisa voltada para sua integração nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, e à melhoria das condições de trabalho dos 
catadores. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxvii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art24xxvii
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A inclusão dos catadores possibilita a obtenção por parte deles de um rendimento mensal de 
forma regular, o que para economia local é considerado como um benefício o aumento do 
poder de aquisição e a geração tributária. Quando não houver catadores ou caso haja em 
quantidade menor que a necessária, pode ser articulado o envolvimento da população 
menos favorecida no processo. 

Na etapa de diagnóstico observou-se a fragilidade das associações e cooperativas de 
catadores existentes na RMGSL, que se restringem aos municípios da ilha, necessitando de 
estruturação. Em Paço do Lumiar e São José de Ribamar as cooperativas não apresentam 
condições adequadas de trabalho e, mesmo em São Luís, os catadores de algumas das 
organizações apresentam rendimentos mínimos significativamente abaixo do salário mínimo. 
É importante fomentar ações de desenvolvimento das cooperativas existentes, além da 
criação de novas. Contudo, visando à integração do programa entre os municípios da 
RMGSL e operacionalização das etapas iniciais do seu estabelecimento, deve-se também 
analisar a viabilidade da logística de transporte dos resíduos coletados no caso de 
cooperativas localizadas em outros municípios.  

Buscando melhorar as condições de trabalho dos catadores da RMGSL, destacam-se as 
ações da Secretaria de Estado do Trabalho e da Economia Solidária (SETRES) visando o 
cooperativismo e associativismo bem como o fortalecimento das organizações de catadores 
já existentes. Ressalta-se que o trabalho realizado para fortalecer as organizações já 
existentes na RMGSL requer menos esforços que o de organizar os catadores informais, 
que muitas vezes oferecem resistência ao processo, uma vez que a Secretaria trabalha na 
lógica da adesão livre, gestão democrática, auto-gestão e liderança legítima.  

f) Acondicionamento e segregação dos resíduos 

As considerações feitas a seguir restringem-se à modalidade de coleta porta-a-porta, já que 
os Ecopontos podem ter baias para diferenciação dos diversos resíduos recicláveis. A título 
de explicação, são considerados resíduos recicláveis compostos metálicos (ferro e alumínio, 
principalmente), plásticos das diferentes famílias (PET, PP, PS, PVC, PEAD e PEBD), 
papéis (brancos e outros) e papelões. Os vidros ainda não têm mercado de comercialização 
estável na RMGSL apesar de potencialmente serem considerados materiais recicláveis. 

As Prefeituras podem estabelecer, por meio de legislação cores para os sacos plásticos e 
recipientes rígidos como contêineres e outros, a fim de facilitar a diferenciação dos resíduos 
recicláveis (secos), orgânicos (úmidos) e rejeitos. Dependendo do modelo da coleta seletiva 
as prefeituras podem doar os sacos coloridos para os munícipes a fim de facilitar a 
segregação dos resíduos. 

Para municípios de pequeno e médio porte, onde não há nenhuma experiência de coleta 
seletiva, indica-se o modelo da coleta seletiva simplificada, com a diferenciação dos 
resíduos recicláveis dos demais. Nesse modelo os resíduos orgânicos e indiferenciados 
(rejeitos) são acondicionados juntos (Figura 5.3). Nos locais de geração, os materiais secos, 
serão objeto da separação e acondicionamento em único e exclusivo recipiente para a coleta 
seletiva, ficando os úmidos (orgânicos) em recipiente distinto entregue para a coleta 
convencional. 
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Figura 8.2 – Acondicionamento de resíduos no modelo de coleta seletiva simplificada. 

Fonte: FLORAM (2018). 

Já para municípios maiores e naqueles onde há sistemas de compostagem, além da 
reciclagem, indica-se o modelo avançado de coleta seletiva, que prevê o acondicionamento 
dos resíduos recicláveis, orgânicos e rejeitos em recipientes diferentes (Figura 5.4). 

 

Figura 8.3 – Acondicionamento de resíduos no modelo de coleta seletiva avançada. 

Fonte: FLORAM (2018). 

A experiência nacional tem mostrado que a adoção do padrão de cores especificados na 
Resolução CONAMA n° 275/2001 para o acondicionamento dos diferentes tipos de resíduos 
recicláveis não tem trazido resultados satisfatórios. Ademais, ainda que existam quatro 
dispositivos diferentes para acondicionar os materiais recicláveis (metais, papel/papelão, 
plásticos e vidros), esses resíduos são misturados durante a coleta e o transporte. Portanto, 
reitera-se a indicação do modelo apresentado na Figura 5.4 com, no máximo, três 
recipientes para o acondicionamento dos resíduos e rejeitos gerados nos municípios 
maiores e/ou onde já há alguma iniciativa oficial de coleta seletiva.   

Sugere-se, caso seja adotada a abordagem de segregação inicial em duas categorias, a cor 
cinza (ou marrom) para resíduos úmidos e rejeitos e a cor verde para resíduos secos, e caso 
seja adotada a segregação em três categorias, sugere-se a cor verde para identificação de 
resíduos recicláveis, a cor cinza para resíduos não recicláveis e a cor marrom para resíduos 
orgânicos. A padronização dos processos é importante no processo de articulação regional 
de um programa de coleta seletiva integrada em toda RMGSL.  

Esse procedimento de acondicionamento e segregação por parte dos geradores se torna 
uma obrigação a partir do estabelecimento do sistema de coleta seletiva, como previsto na 
Lei n° 12.305/2010: 
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“Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de 
gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os consumidores são 
obrigados a:  

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados;  

II - disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para 
coleta ou devolução.” 

Nesse processo, novamente entra em perspectiva a importância da realização das 
campanhas de educação ambiental. As campanhas devem ser articuladas buscando 
incentivar a separação dos resíduos, reafirmando a importância e especificando os métodos 
adequados estabelecidos. Para auxiliar no processo de disseminação da Coleta Seletiva e 
da sua relevância, podem ser envolvidos diferentes agentes públicos, tais como agentes de 
saúde, agentes de controle de vetores e vigilância sanitária, além de atores de outros 
programas locais. 

g) Transporte e destinação dos resíduos segregados 

Para o transporte dos resíduos segregados na coleta recomenda-se o uso de caminhões 
baú, sendo vantajosos aqueles que além da porta traseira possuam uma porta lateral para 
maximizar o aproveitamento volumétrico da carroceria, possibilitar maior ventilação e melhor 
manuseio da carga (Figura 5.16 e Figura 5.17). O uso de caminhões gaiola na RMGSL é 
prejudicado no primeiro semestre devido ao período chuvoso, expondo materiais como papel 
e papelão a umidade excessiva e mistura com outros resíduos, o que prejudica a sua 
reciclagem. 

  

Figura 8.4 e Figura 8.5 – Caminhões baú para uso na coleta seletiva. 

Fonte: FRANÇA (2015); INSEA (2018). 

Quanto à destinação dos resíduos, foram previstas Unidades de Triagem no Produto 7.1 
(Etapa 2) com preferência de operação pelos catadores organizados. Após a triagem, os 
resíduos recicláveis devem ser encaminhados para indústrias de processamento enquanto 
os rejeitos das UT deverão ser dispostos em aterros sanitários.  

8.5.2. Diretrizes para o monitoramento e avaliação da coleta seletiva 

O monitoramento e avaliação da evolução da coleta seletiva e da recuperação de resíduos 
recicláveis se dará por meio do uso de indicadores de desempenho, previamente 
apresentados no Produto 7.3 (Etapa 2) e reapresentados neste Capítulo visando um melhor 
sequenciamento deste Produto.  
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Conforme já abordado no Produto 7.3 o uso de indicadores de desempenho para verificar o 
avanço de qualquer serviço prescinde de equipe composta por profissionais para monitorar a 
prestação do serviço. Além disso, para calcular estes indicadores é fundamental a pesagem 
dos resíduos e o registro dos dados. 

Outro aspecto importante que pode afetar o desempenho da coleta seletiva, principalmente 
no que tange à participação é a fiscalização. Durante o processo, os atores devem tomar 
ciência de suas atribuições, observando os requisitos legais impostos e das implicações 
legais do não cumprimento das leis. Essas consequências são previstas no artigo 62 do 
Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabelece: 

Art. 62.  Incorre nas mesmas multas do art. 61 quem: 

“VI - deixar, aquele que tem obrigação, de dar destinação ambientalmente adequada a 
produtos, subprodutos, embalagens, resíduos ou substâncias quando assim determinar 
a lei ou ato normativo; 

VII - deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de 
precaução ou contenção em caso de risco ou de dano ambiental grave ou irreversível;  

Parágrafos a seguir incluídos pelo Decreto nº 7.404, de 2010: 

XII - descumprir obrigação prevista no sistema de Logística Reversa implantado nos 
termos da Lei no 12.305, de 2010, consoante as responsabilidades específicas 
estabelecidas para o referido sistema;  

XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, 
quando a referida coleta for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana 
e manejo de resíduos sólidos;” 

O ato fiscalizatório deve ocorrer em ambos os lados do sistema: o Poder Público deve 
fiscalizar a atuação das empresas prestadoras de serviço e dos consumidores, enquanto os 
munícipes devem fiscalizar o processo de implantação e a execução dos sistemas de coleta 
seletiva. E assim deve se dar o processo de construção de uma gestão participativa. 

8.6. Diretrizes para a Logística Reversa 

8.6.1. Aspectos legais da Logística Reversa (LR) 

A Lei nº 12.305/2010 define Logística Reversa (LR) como “instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 
final ambientalmente adequada”. Este instrumento relaciona-se com a implementação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

A Figura 8.6 apresenta o fluxo direto dos produtos desde o fornecedor de matéria prima da 
indústria que irá fabricá-los até a compra pelo consumidor final. Este fluxo, com algumas 
variações, se aplica a todos os produtos industrializados, tais como pilhas, baterias, 
lâmpadas, pneus, embalagens de óleos, etc. Após o uso, estes produtos se tornam 
inservíveis para o consumidor e passam a ser considerados resíduos, devendo haver uma 
logística no sentido contrário, de forma que o fluxo destes resíduos seja do consumidor ao 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm
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fabricante que promoverá o aproveitamento no ciclo produtivo industrial, reciclagem ou 
tratamento e disposição final destes.  

 

Figura 8.6 – Fluxo direto dos produtos. 

Fonte: Adaptado de PEREIRA (2013). 

Assim, de acordo com a PNRS, torna-se obrigatória a estruturação e implementação de 
Sistemas de Logística Reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, 
de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 
sólidos, aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

 Pneus; 

 Pilhas e baterias; 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes; 

 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso constituam resíduos perigosos, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Unificado de Atenção à 
Sanidade Agropecuária (SUASA), ou em normas técnicas; 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. 

Apesar da PNRS prever a obrigatoriedade da estruturação e implementação da Logística 
Reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, a lei considera ainda 
que a LR se efetivará mediante a participação do Poder Público. Isto se dá pela própria 
complexidade no gerenciamento desses resíduos que depende do envolvimento de diversos 
atores, desde a geração pelos consumidores até a destinação adequada pelos fabricantes, 
no contexto da responsabilidade compartilhada. 

Dentre as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são estabelecidos como 
instrumentos de implementação e operacionalização dos Sistemas de Logística Reversa: 

a) acordos setoriais;  

b) regulamentos expedidos pelo Poder Público;  

c) termos de compromisso.  
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Segundo a PNRS, o Acordo Setorial é um ato de natureza contratual firmado entre o poder 
público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a 
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.  

A instituição de Acordo Setorial deve ser entendida como um processo que se dá mediante 
diversas reuniões com representantes de todos setores envolvidos na Logística Reversa. A 
ideia é assinar um acordo plausível, com termos e condições que possam ser cumpridas por 
cada setor/ator da cadeia da LR, ou seja, envolvendo e responsabilizando todos pela gestão 
adequada dos resíduos. Neste processo poderá, se necessário, ser elaborado Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica da Logística Reversa, considerando ainda os aspectos 
socioambientais envolvidos.  

Na implantação da Logística Reversa por meio de acordos setoriais, o ponto de partida pode 
se dar tanto por parte do Poder Público, quanto pelos próprios fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes dos resíduos especificados. Neste último caso, os acordos 
setoriais devem ser precedidos da apresentação de uma proposta formal pelos interessados 
ao Ministério do Meio Ambiente. Já aos iniciados pelo Poder Público, devem ser precedidos 
por editais de chamamento. 

A possibilidade da implantação da Logística Reversa por regulamento ocorre quando há a 
expedição de um decreto editado pelo Poder Público. Nessa situação, a edição do 
regulamento e a expedição do decreto deverá ser precedida pela realização de estudo de 
viabilidade técnica e econômica, além de consulta pública. 

Na condição de não existência de acordos setoriais ou regulamentos específicos na área de 
abrangência, ou nos casos em que seja necessária a consecução de compromissos e metas 
mais restritivas que as estabelecidas em acordo setorial ou regulamento estabelecido, o 
Poder Público pode optar por firmar termos de compromisso com os agentes envolvidos no 
ciclo de vida dos produtos e resíduos. 

Ainda no âmbito da responsabilidade do Poder Público, o artigo 44 da Lei nº 12.305/2010 
(PNRS) estabelece a possibilidade dos municípios estabelecerem normativas concedendo 
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios nos casos de:   

I – indústrias e entidades dedicadas à reutilização, ao tratamento e à reciclagem de resíduos 
sólidos produzidos no território nacional;  

II – projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, 
prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores 
de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda;  

III – empresas dedicadas à limpeza urbana e a atividades a ela relacionadas.  

Não obstante, tão importante quanto celebrar tais ações é o papel dos agentes do Poder 
Público como fiscalizadores do cumprimento dos atos instituídos nos termos dos acordos ou 
termos firmados. Cabe assim ao Poder Público, o acompanhamento constante da Logística 
Reversa, desde a sua implementação, considerando os termos e condições celebrados nos 
Acordos Setoriais ou Termos de Compromisso. 

Cabe aos consumidores efetuar a devolução, após o uso, aos comerciantes ou aos 
distribuidores dos produtos e das embalagens e/ou resíduos da Logística Reversa, zelando 
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pelos padrões de acondicionamento, caso estabelecidos. Além disso, para acentuar a 
participação dos consumidores, a PNRS também prevê como possibilidades que o setor 
empresarial desenvolva instrumentos que estimulem a participação social no processo, 
como, por exemplo:  

a) disponibilização de pontos que recebam tanto resíduos reutilizáveis quanto recicláveis;  

b) a implantação de ressarcimento por resíduo entregue;  

c) buscar estímulo de parcerias com cooperativas ou outras formas de associações de 
catadores de resíduos recicláveis ou reutilizáveis. 

Também é de relevante importância a reafirmação das ações de educação ambiental e 
campanhas de divulgação e conscientização sobre o descarte desses resíduos, tanto por 
parte do Poder Público, quanto por parte de empresas que, porventura, de forma individual 
ou coletiva, se associem ou encabecem esses sistemas.  

8.6.2. Modalidades da Logística Reversa  

A primeira etapa do SLR pode ser considerada como as ações do consumidor, que deve 
realizar a segregação dos resíduos, e os encaminhar, em seguida, para um Ponto de 
Entrega Voluntária (PEV) ou para sistemas itinerantes, conforme os dois modelos propostos 
pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), a seguir: 

a) Coleta em Pontos de Entrega Voluntária (PEV): modelo utilizado principalmente para 
coleta de pilhas, lâmpadas, eletrônicos, óleos de cozinha. Neste modelo, o 
consumidor encaminha os resíduos para PEV, geralmente instalados junto ao 
comércio, e a partir de quantidade pré-estabelecida de resíduos ou periodicamente, o 
montante é encaminhado para o local de destino (Figura 8.7). 
 

b) Coleta por sistemas itinerantes junto ao comércio: modelo destinado à coleta de 
resíduos como pneus, óleos lubrificantes, baterias automotivas, etc. Nesse modelo os 
resíduos são quase sempre retidos no ponto de geração, como postos de gasolina, 
concessionárias ou oficinas (Figura 8.7). E, como no modelo anterior, a etapa de 
coleta ocorre a partir de um volume pré-definido de resíduo arrecadado, ou 
periodicamente. 
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Figura 8.7 – Etapas de um SLR quando ocorre a coleta em PEV (à esquerda) e quando ocorre a coleta por 
sistemas itinerantes (à direita). 

Fonte: FLORAM (2019). 

Vale salientar que esses modelos não são um formato obrigatório, mas são os que 
corriqueiramente ocorrem, segundo a experiência das empresas que compõem os SLR no 
Brasil. Além disso, deve se ter em mente que a entrega voluntária dos resíduos é apenas a 
primeira etapa de um sistema logístico complexo que, se não for delineado por completo, 
não assegura a destinação adequada dos resíduos, podendo inclusive resultar em 
disposição inadequada de grandes quantidades de resíduos acumulados, nesse caso, com 
impacto ambiental negativo de maior intensidade que a simples inexistência da Logística 
Reversa. 

A etapa de coleta dos resíduos passíveis de Logística Reversa nos PEV poderá ser feita 
pela prefeitura ou por empresas terceirizadas. Nos casos da coleta pelo titular da limpeza 
pública, a PNRS prevê que esta deverá ser remunerada de acordo com o previsto no Acordo 
Setorial ou Termo de Compromisso. Na coleta seletiva porta-à-porta prestada por 
associações e cooperativas de catadores para a captação de resíduos recicláveis, também 
poderão ser coletados resíduos de Logística Reversa como pilhas e baterias, desde que as 
organizações de catadores estejam envolvidas nos Acordos Setoriais e inseridas na cadeia 
da LR, possibilitando assegurar destinação adequada desses resíduos para entes que 
contribuam efetivamente para a LR. 

8.6.3. Logística Reversa no Brasil e na RMGSL 

Visando a implementação das políticas de Logística Reversa, foi previsto o estabelecimento 
de um Comitê Coordenador em nível nacional, que dentre todas as atribuições previstas, 
vale citar a de estabelecer a orientação estratégica da implementação de sistemas de 
Logística Reversa instituídos nos termos da Lei nº 12.305/2010 e do Decreto Federal nº 
7.404/2010. 

Até o momento, estão em vigor no Brasil três acordos setoriais por intermédio da União, os 
quais: 

1) Embalagens Plásticas de Óleos Lubrificantes; 
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2) Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista; e  

3) Embalagens em Geral.  

Outros três acordos setoriais estão em trâmite para serem consolidados no país: um 
destinado às Embalagens de Aço, outro destinado aos Produtos Eletroeletrônicos e seus 
Componentes e o último voltado para os Medicamentos; 

Também há de ser citado que outras cadeias já apresentavam Sistemas de Logística 
Reversa implantados antes da publicação da Lei nº 12.305/2010, que se baseavam em 
outras tratativas legais e incluíam a destinação correta para pneus inservíveis, embalagens 
de agrotóxicos, óleos lubrificantes usados ou contaminados, além de pilhas e baterias.  

Os dois modelos apresentados na Figura 8.7 já ocorrem na RMGSL, porém com algumas 
deficiências apontadas na etapa de Diagnóstico deste PGIRS, destacando-se negativamente 
a baixa participação do Poder Público nos sistemas existentes resultando no 
desconhecimento pela população, que reflete no recebimento de pequenas quantidades de 
resíduos ou ainda na descontinuidade das iniciativas.  

Notou-se ainda que há poucas ações para a LR, com limitação do raio de abrangência que 
praticamente se restringe aos municípios da Ilha do Maranhão, apesar de já haver políticas 
complementares estaduais e municipais instituídas, além do fato de que alguns sistemas 
não atuam ou atuam de forma parcial, como a Logística Reversa de pneus inservíveis, de 
óleos lubrificantes e embalagens e lâmpadas de vapor de mercúrio. 

A dificuldade dos acordos setoriais abraçarem por completo o território nacional implica no 
retardamento da adequação às políticas estabelecidas na PNRS.  

8.6.4. Diretrizes para a implantação e operacionalização da Logística Reversa na 
RMGSL 

A seguir são listadas as principais diretrizes para a implantação e operacionalização da 
Logística Reversa na RMGSL: 

1) Aumentar o envolvimento do Poder Público, nas esferas municipal e estadual, na 
Logística Reversa; 

2) Elevar a adesão dos municípios da RMGSL aos três Sistemas de Logística Reversa com 
acordos setoriais já formalizados no país;  

3) Criar mecanismos para a divulgação dos Sistemas de Logística Reversa existentes, com 
ênfase na educação ambiental da população; 

4) Criar estrutura de fiscalização visando a efetivação da Logística Reversa. 

Como já mencionado, percebeu-se baixo nível de envolvimento do Poder Público nos 
Sistemas de Logística Reversa existentes, no diagnóstico deste PGIRS, o que inviabiliza a 
LR. Portanto, a participação efetiva do Poder Público, mais que uma diretriz, é uma premissa 
básica para a efetivação dos SLR na região. 

Nesse sentido, recomenda-se, além da atuação das prefeituras municipais, o envolvimento 
do governo do Estado, na gestão regional dos resíduos, que pode desenvolver papel 
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fundamental como mediador dos debates para a proposição de novos Acordos Setoriais, se 
esta for a estratégia adequada. 

Outra diretriz importante é articulação entre o governo do Estado e prefeituras para a adesão 
aos três Sistemas de Logística Reversa com acordos setoriais já formalizados no país. Cita-
se por exemplo que ainda não há atuação do Instituto Jogue Limpo para coleta das 
embalagens usadas de óleos lubrificantes nos municípios maranhenses, o que já acontece 
em outros estados da Região Nordeste do país. 

Uma diretriz fundamental para a Logística Reversa é a criação de mecanismos para a 
divulgação dos sistemas de LR existentes, com ênfase na educação ambiental da 
população, sob a lógica que se a população desconhece o sistema não tem como contribuir 
com a entrega voluntária de resíduos. A educação ambiental é importante para possibilitar a 
segregação correta dos resíduos e os impactos da disposição inadequada dos mesmos. 

Por fim, cita-se a necessidade da criação de estrutura de fiscalização visando a efetivação 
da Logística Reversa na RMGSL, ou seja, para verificar se cada ator/ente está cumprindo 
sua função estabelecida nos Acordos Setoriais existentes. 

Outra porta para o encadeamento das ações da Logística Reversa na RMGSL está ligada à 
possibilidade de celebração de novos termos de compromissos ou acordos contratuais com 
o setor empresarial, podendo, por exemplo, buscar firmar parcerias com os distribuidores e 
comerciantes de produtos englobados na Logística Reversa para dispor espaços para 
armazenar estes resíduos, funcionando como pontos de coleta, e definir o fluxo de retorno 
aos respectivos sistemas produtivos, dialogando com o setor industrial.  

É importante que os municípios busquem a regulação de questões sistêmicas a serem 
seguidas para celebração desses termos de compromisso, dando suporte às iniciativas de 
sua parte, criando seu Comitê Orientador, indicando sua composição e atribuições, 
aprovando seu próprio regimento interno, além de fixar as competências através dos órgãos 
seccionais ou locais que compõem o SISNAMA. 

No Anexo III do presente Produto são reunidas as normas técnicas e a legislação cabível 
aos diferentes setores de resíduos de Logística Reversa, que devem ser observadas no 
processo de controle e fiscalização das ações existentes e também devem balizar o 
estabelecimento de novos acordos regionais. 

Cabe ressaltar que, para os fabricantes, distribuidores, importadores e comerciantes de 
produtos sujeitos a Logística Reversa obrigatória, mesmo que não sejam signatários dos 
acordos setoriais ou termos de compromissos existentes, são obrigados a estruturar e 
implementar Sistemas de Logística Reversa. E nesse quesito, o Poder Público pode 
procurar instaurar diretrizes legais que exijam a estas partes sua adequação, como por 
exemplo, a incorporação da Logística Reversa no processo de licenciamento ambiental de 
empreendimentos, ato semelhante ao que ocorre com outorgas de direito de uso de 
recursos hídricos em alguns estados. 

8.7. Considerações Finais 

Neste Produto foi possível condensar as principais diretrizes voltadas à articulação entre o 
Poder Público e os demais agentes envolvidos na gestão e gerenciamento de resíduos 
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sólidos, observando desde à responsabilidade compartilhada no ciclo de vida dos produtos 
até a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos. 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos possibilitam a tomada de ações pelos 
entes geradores de resíduos visando o controle nas etapas de geração, coleta e transporte, 
tratamento e destinação dos resíduos. Em suma, esse documento técnico define as 
diretrizes para realizar o manejo dos resíduos gerados em empresas, indústrias e em órgãos 
públicos. Neste Produto foram observadas as atribuições do Poder Público como pela 
avaliação dos PGRS elaborados e fiscalização de seu cumprimento, na implementação. Aos 
geradores, são definidos como norteadores para a proposição dos PGRS o seu conteúdo 
mínimo legal previsto na PNRS e a condensação de diretrizes legais já existentes, em nível 
nacional, estadual ou regional. 

A Coleta Seletiva e a Logística Reversa são instrumentos da PNRS com objetivos 
semelhantes, visando uma melhor destinação dos resíduos sólidos e a participação de 
diversos atores na sua implementação e operacionalização. A adoção dessas práticas 
almeja a sistematização do processo de minimização do volume de resíduos gerados, seja 
pela reutilização dos resíduos ou pela reinserção no processo produtivo como matéria-prima 
ou fonte energética. 

Para o sucesso da Coleta Seletiva, fica claro que o Poder Público deve oferecer apoio às 
associações e cooperativas de catadores existentes bem como aos catadores não 
associados, dada a importância atual dos mesmos como agentes da coleta seletiva informal. 
Também deve ser planejada toda a logística de coleta, acondicionamento e transporte dos 
resíduos coletados destinando-os nas Unidades de Triagem. 

No que tange aos Sistemas de Logística Reversa, cabe às empresas, distribuidores e 
comerciantes o ajuste de suas atividades aos objetivos e metas propostos neste PGIRS. Por 
outro lado, é incumbência do Poder Público o delineamento das ações voltadas à 
fiscalização e ao incentivo a esses agentes. 

A sistematização desses instrumentos para o cumprimento das metas que serão propostas 
no Produto 14 será um grande avanço para gestão de resíduos sólidos na RMGSL, apesar 
do grande desafio. Assim sendo, todas essas ações devem ser realizadas de forma a buscar 
sempre a continuidade e o avanço do desempenho dos municípios no cumprimento da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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9. MODELOS DE PARCERIAS ENTRE ENTES INTERESSADOS NA RECICLAGEM 

9.1. Apresentação 

No âmbito de elaboração do PGIRS, o presente relatório faz parte da Etapa 4 - Produto 13, 
cujo objetivo é apresentar relatório referente aos “Modelos de parcerias entre entes 
interessados na reciclagem, e de mecanismos para negócios, emprego e renda ante a 
valorização dos resíduos sólidos”. Este Capítulo encontra-se dividido em quatro 
subcapítulos, sendo o primeiro deles esta Apresentação. 

No Produto 13 há um diagnóstico da cadeia da reciclagem na RMGSL, identificando os 
principais atores, considerados os maiores interessados na oficialização da coleta seletiva 
na região sob a ótica econômica e financeira. Entretanto, o diagnóstico dessa cadeia já foi 
apresentado no Produto 4 da Etapa 1, será suprimido dessa versão consolidada do Plano. 

No Subcapítulo 9.2 é feita uma pequena introdução sobre a valorização de resíduos sólidos. 

No Subcapítulo 9.3 são apresentados todos os modelos de parceria entre entes 
interessados na reciclagem. 

No Subcapítulo 9.4 são abordados os mecanismos para negócios, emprego e renda ante a 
valorização dos resíduos sólidos.  

9.2. Introdução 

As informações apresentadas neste Produto visam o atendimento das metas que serão 
propostas no Produto 14 deste PGIRS da RMGSL, buscando priorizar, dentre outras:  

 A coleta seletiva e a reciclagem com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e 
rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; 

 O aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de 
resíduos sólidos, sempre que houver escala suficiente para viabilizar os 
investimentos; e 

 A eliminação e a recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à 
emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis.  

O presente Produto também tem como pretensão contribuir para o alcance dos seguintes 
objetivos do PGIRS: 

 Assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público 
se dê segundo critérios de promoção da salubridade ambiental, da maximização da 
relação benefício-custo e de maior retorno social interno; 

 Promover a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento de resíduos 
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

 Estimular à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e 
serviços;  

 Promover a integração de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações 
que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e 
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 Incentivar à indústria da reciclagem. 

9.3. Modelos de Parcerias entre entes interessados na Reciclagem 

9.3.1. Parceria entre Catadores – organização em cooperativas/associações 

Recomenda-se que os catadores de materiais recicláveis se organizem em grupos 
legalizados nas formas de cooperativas e associações, inclusive, para gozar de todas as 
vantagens preconizadas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como a 
contratação para a prestação dos serviços de coleta seletiva e triagem de resíduos sob 
dispensa de licitação. Sabe-se ainda que a capacitação de catadores produz resultados 
efetivos quando estes trabalham organizados, passando a compreender melhor a sua 
profissão e o seu papel de educador ambiental na sociedade, o que é difícil para os 
autônomos. Para a regularização das cooperativas é necessário definir os interesses e que 
todos os interessados estejam de acordo. Com isto é instituído o Estatuto Social, Ata de 
Constituição, lista nominativa contendo todos os membros e determinadas as funções. 

Como vantagens e benefícios das associações e cooperativas, destaca-se a contribuição 
para a economia local, gerando renda para os catadores e empregos indiretos pela compra 
de produtos e a utilização de serviços. Do ponto de vista ambiental, as organizações de 
catadores contribuem para a redução de grande parte dos impactos ambientais gerados pelo 
manejo incorreto dos resíduos, minimizando a disposição de resíduos nas ruas, lixões a céu 
aberto e mesmo nos aterros sanitários. Além disso, contribuem para a redução da demanda 
pela utilização de recursos naturais para fornecimento de matéria-prima virgem para as 
indústrias.  

Para os catadores de materiais recicláveis, as associações/cooperativas proporcionam uma 
atividade coletiva, que diminui a carga de trabalho e aumenta a produção e o ganho desses 
trabalhadores. Entretanto, cabe ressaltar que mesmo com a divisão de tarefas e a divisão 
igualitária do lucro pela venda dos resíduos entre todos os catadores, a atuação em 
municípios sem um sistema de coleta seletiva oficial instituído e sem o apoio do Poder 
Público, compromete o equilíbrio financeiro dessas organizações. 

Embora cada vez mais presentes no mercado, as organizações de catadores enfrentam uma 
série de desafios. Por exemplo, existem vários benefícios que os trabalhadores não têm 
acesso, pois o trabalho como cooperado não gera vínculo empregatício. Apesar de existirem 
recursos que só podem ser acessados por meio de cooperativas, os investimentos públicos 
e privados poderiam ser significativamente maiores quando observada à importância e os 
benefícios socioambientais destas e o seu papel para a preservação ambiental.  

A maioria dos cooperados, infelizmente, não possui um nível mínimo de escolaridade ou 
conhecimento técnico específico para solucionar problemas de gerência e captação de 
recursos. Para resolver, pelo menos este último problema, o assessoramento por uma 
empresa especializada na gestão de resíduos ou equipe de governo específica para essa 
finalidade pode ser a melhor solução para as organizações de catadores melhorarem suas 
condições de trabalho e renda. 

NA RMGSL, como somente São Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar contam com 
associações e cooperativas de catadores, faz-se necessário, nos demais municípios da 
região, que seja realizada a identificação de catadores e o apoio à reunião destes em 
cooperativas/associações. Mesmo em São Luís, há predomínio de catadores autônomos, 
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devendo haver um esforço para organizá-los, já que as associações e cooperativas atuantes 
na capital são insuficientes para atender à demanda local com a implantação e avanço da 
coleta seletiva. Ressalta-se que a SETRES já vem trabalhando no sentido de organizar os 
catadores autônomos dos municípios da RMGSL e fortalecer as organizações já existentes, 
mas prescinde da participação de outros órgãos estaduais e municipais nesse sentido. 

Para os três municípios que possuem organizações de catadores é preciso que as parcerias 
sejam no sentido de identificar pontos de melhorias nos processos e infraestrutura destas 
instituições. Neste sentido, no diagnóstico deste PGIRS foi identificado que não há um 
galpão de triagem adequado para a segregação dos resíduos recicláveis em São Luís, 
entretanto, a prefeitura da capital pretende implantar dois galpões visando a ampliação da 
coleta seletiva onde, além das ASCAMAR e COOPRESL, serão instaladas outras 
associações e cooperativas no local. 

A inserção das cooperativas de catadores no processo de gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) também deve merecer uma atenção especial dos gestores. A disseminação 
de cooperativas e associações, notadamente nas grandes e médias cidades, não é garantia 
de índices significativos de recuperação de materiais recicláveis, visto que a coleta dos RSU 
é responsabilidade dos municípios e apenas um planejamento integrado e eficiente 
asseguraria o sucesso das iniciativas de reciclagem dos materiais. Entretanto, conforme 
mencionado anteriormente, a quase totalidade dos municípios encontra limitações 
financeiras. É sabido ainda que as cooperativas de catadores de lixões sempre apresentam 
problemas de natureza operacional, gerencial, econômica e política.  

9.3.2. Parceria entre Catadores Organizados e Administração Pública 

A PNRS estabeleceu como prioritária a integração das organizações de catadores de 
resíduos recicláveis nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
(PMGIRS). Nesse contexto, citam-se as diretrizes assinaladas pela PNRS que determina no 
artigo 19º, da Lei Federal nº 12.305/2010, que os planos devem definir:  

 “ (...) XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em 
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;  

XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 
valorização dos resíduos sólidos (...)” (Brasil, 2010). 

Para além da prerrogativa legal tem-se que a inclusão social dos catadores de materiais 
recicláveis é indispensável para o sucesso do Programa de Coleta Seletiva, que inclui 
contribuição ambiental e social, além de geração de trabalho e renda no município 
(Programa Cidades Sustentáveis, 2013). A inclusão socioeconômica dos catadores de 
material reciclável permite a migração destes atores de uma situação de marginalidade para 
o reconhecimento como agente ambiental parceiro na destinação correta do lixo. Como já 
citado antes, a organização de catadores possibilita a contratação para a prestação dos 
serviços de coleta seletiva e triagem de resíduos sob dispensa de licitação, conforme 
prevista na PNRS. 

Além do apoio técnico e logístico tem-se ainda que os materiais coletados dentro do sistema 
de coleta seletiva serão de posse pública e devem ser destinados na forma de doação a 
estas associações/cooperativas, a exemplo do procedimento do município de São Luís, no 
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caso dos materiais recebidos nos Ecopontos, a partir de contrato entre a Prefeitura e a 
ASCAMAR e a COOPRESL. Nesse mesmo sentido é de interesse que a administração 
pública possa intervir para que a destinação de materiais recicláveis de instituições públicas 
e privadas (empresas, hotéis e condomínios) seja direcionada às associações/cooperativas, 

Dentro desse contexto Jodas (2013) enfatiza a “importância da firmação de contratos 
administrativos das prefeituras com as organizações de catadores de materiais recicláveis, 
na perspectiva de reconhecer o labor destas entidades em prol da qualidade de vida da 
sociedade e do meio ambiente, salientando-se, ainda, a previsão de remuneração nestes 
instrumentos de gestão administrativa”. 

O modelo de parceria entre associações e cooperativas de catadores recicladores e 
administração pública deve ser regido por contrato de prestação de serviços de coleta, 
transporte, triagem, processamento, beneficiamento, compostagem e destinação final 
adequada dos resíduos sólidos recicláveis, reutilizáveis, orgânicos e rejeitos.  

Cabe  ainda destacar as fontes de financiamento elencadas no Produto 9 deste Plano que 
atuam na formação social, profissional, política e cultural dos catadores de materiais 
recicláveis organizados coletivamente; assistência técnica para os empreendimentos auto 
gestionários dos catadores visando à formalização dos empreendimentos e à melhoria das 
condições de trabalho e de renda; estímulo à formação de Redes de Cooperação entre os 
Empreendimentos Econômicos Solidários existentes e reconhecidamente em processo de 
autogestão pelos trabalhadores; Identificação, registro e apoio ao desenvolvimento de 
tecnologias sociais apropriadas às formas de organização coletivas dos catadores de 
materiais recicláveis; fortalecimento da infraestrutura de logística das cooperativas e 
associações em rede, viabilizando o aumento de suas capacidades operacionais de coleta, 
transporte e comercialização. 

9.3.3. Parceria entre Catadores Organizados, Poder Público e Setor Empresarial  

No sentido de formalizar e fortalecer as organizações de catadores e as empresas para 
trabalhar com gestão de resíduos, destacam-se as ações do Compromisso Empresarial para 
Reciclagem (CEMPRE) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE). 

O CEMPRE vem trabalhando junto às associações e cooperativas, exemplos de parceria 
entre os Catadores Organizados e Indústria Recicladora. A atuação se dá visando a 
assessoria na formação, legalização e/ou adequação gerencial, contábil, trabalhista, 
ambiental e fiscal. Além disso, estão previstos treinamento e capacitação dos cooperados no 
campo da educação ambiental e nos processos de separação, valorização e 
comercialização dos materiais recicláveis, bem como orientação para acesso a linhas de 
financiamento.  

Destaca-se também a atuação do SEBRAE na capacitação dos catadores de materiais 
recicláveis, por meio de parcerias e convênios pactuados com os estados. Em Alagoas, por 
exemplo, desde 2018 estão sendo realizadas consultorias e cursos, que contam com os 
módulos “Despertando para o Associativismo”, “Planejando o Empreendimento Coletivo”, 
“Praticando o Associativismo” e “Legalizando a Associação”, reforçando questões como 
empreendedorismo, responsabilidade social, pessoas, finanças e planejamento dos 
catadores. 

http://lattes.cnpq.br/1837664238865270
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Dada a atuação em todo o território nacional, esses modelos de parceria com estas duas 
entidades podem ser estendidos aos municípios da RMGSL. 

9.3.4. Parceria entre Catadores Organizados e Indústria Recicladora 

Além disso, a parceria entre catadores e indústrias recicladoras potencializa a quantidade de 
produtos reciclados, minimizando a quantidade de matéria-prima virgem utilizada para a 
fabricação de novos produtos. Para este tipo de parceria deve-se priorizar a catação dos 
materiais potenciais de reciclagem para a determinada indústria parceira. 

Para realizar esta parceria é necessário que as cooperativas entrem em contato com as 
indústrias recicladoras, ou vice e versa, para saber a demanda e a necessidade de 
materiais, além de formalizar um contrato de parceria/fornecimento. A importância disso é 
que fortalece o diálogo e possibilita a negociação direta com a indústria, possibilitando aos 
catadores maior autonomia e, consequentemente ganho quando comparado à negociado 
com sucateiros.  

É importante esclarecer que a primeira etapa para possibilitar o diálogo entre os catadores e 
a indústria é a organização daqueles, seguida pela sua capacitação.  

9.3.5. Parceria entre Catadores Organizados, Poder Público e Comerciantes 

A parceria entre catadores organizados e comerciantes, especialmente os grandes 
geradores, favorece principalmente os centros urbanos onde são geradas e acondicionadas 
quantidades elevadas de resíduos com alto poder de reciclagem. Neste tipo de parceria são 
recolhidos todos os tipos de materiais com potencial de reciclagem para posterior triagem e 
venda para as indústrias de processamento, especializadas em cada tipo de resíduo 
reciclável, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. 

Para a firmação desta parceria é preciso que os catadores se dirijam ao comércio para 
verificar a necessidade e demanda de resíduos para coleta e reciclagem. O sucesso da 
parceria dependerá do porte do município, grau de organização dos catadores e de apoio do 
Poder Público como incentivador e mediador das tratativas entre os comerciantes e os 
catadores. Destaca-se que a municipalidade deve ter grande interesse no desvio de 
resíduos comerciais do sistema de coleta convencional, barateando esse serviço. 

9.3.6. Parceria entre Comércio, Transportadores de resíduos e Indústria Recicladora 

A parceria entre o comércio, os transportadores de resíduos (inclusive atravessadores 
organizados) e as indústrias recicladoras tem como principais objetivos a redução de custos 
com o descarte de resíduos no comércio e nas empresas, e a redução da aquisição de 
matéria-prima virgem por parte da indústria recicladora.  

Com isto, além da redução de custo no processo produtivo industrial, há também a melhoria 
na qualidade ambiental, redução no volume de resíduos aterrados e maior facilidade de 
aquisição de matéria-prima reciclável.  

Para formalizar esta parceria é necessário o contato direto entre as indústrias, os 
transportadores e os comerciantes, especialmente os grandes geradores, para a definição 
das necessidades, demandas e operacionalização da parceria. 
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9.3.7. Parceria entre Administração Pública e demais atores da cadeia de reciclagem 

Esta parceria permite o acompanhamento e monitoramento da coleta seletiva, triagem e o 
fluxo de resíduos dentro e fora da RMGSL. Neste caso é preciso que os órgãos públicos 
desenvolvam um banco de dados disponibilizados pelas associações e cooperativas, 
catadores autônomos, transportadores de resíduos e as indústrias recicladoras, para 
mensurar a quantidade de resíduos coletado seletivamente e tornar mais célere a 
identificação dos tipos de materiais recicláveis coletados e processados nas indústrias da 
região. 

9.3.8. Parceria entre Consumidores e Administração Pública, Catadores, Comércio e 
Empresas e Indústria da Reciclagem 

Essa forma de parceria se insere na lógica da responsabilidade compartilhada onde o 
protagonista é o consumidor. O objetivo desta parceria é alcançar um aumento da coleta 
seletiva com a execução rotineira da separação dos resíduos, visando o incremento da 
quantidade de materiais destinados à cadeia da reciclagem. 

Trata-se de uma parceria informal cujos objetivos devem ser alcançados a partir da 
educação ambiental a ser realizada pela administração pública, conforme diretrizes 
apresentadas no “Produto 10 - Diretrizes para a educação ambiental, visando a melhoria dos 
aspectos estético-sanitários e a valorização dos resíduos e redução dos rejeitos”. 

Os diversos atores da cadeia da reciclagem (administração pública, catadores, 
comerciantes, transportadores de resíduos, empresas e indústria da reciclagem) entram 
nesta parceria como beneficiários pela destinação correta de materiais em etapa imediata de 
pós-consumo e como operacionalizadores das formas de coleta seletiva seja esta porta-à-
porta, via Pontos de Entrega Voluntária (PEV) ou outra modalidade.  

9.3.9. Parceria entre o SEBRAE e Micro e Pequenas Empresas 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é uma entidade 
privada sem fins lucrativos que atua como um agente de capacitação e de promoção do 
desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país.  

Além das parcerias com o estado para a capacitação de catadores, citada no item 13.3.3, 
destaca-se a atuação do SEBRAE junto aos micro e pequenos empresários no sentido de 
identificar nichos de mercado a partir do aproveitamento e transformação dos resíduos em 
seus processos, considerando a viabilidade técnica, econômica e ambiental, para minimizar 
os riscos de insucesso do negócio de aproveitamento dos resíduos.  

Essas ações podem ser intensificadas na RMGSL, inclusive a partir dos outros modelos de 
parcerias elencados e através do fortalecimento da gestão de resíduos na região.  

9.3.10. Parceria entre diversos atores visando atrair a indústria de reciclagem de 
resíduos para a RMGSL 

a) Parceria visando a reciclagem de resíduos da coleta seletiva (plásticos, papeis, 
metais) 
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Notou-se no diagnóstico a necessidade de atrair empresários do ramo da reciclagem para a 
RMGSL, com as vantagens de estimular a cadeia local, gerar emprego e renda, reduzir os 
custos dos materiais reciclados com menores transportes para outras regiões mais 
distantes, impostos de circulação como o ICMS e impactos ambientais. Para tanto, é 
fundamental a implantação da coleta seletiva nos municípios da região que irá assegurar 
resíduos em quantidade considerável e qualidade para atrair a indústria recicladora. 

Alguns exemplos brasileiros de programas de coleta seletiva nas últimas décadas 
fragilizados, pautados apenas na coleta residencial, baixo nível de contribuição da 
população, segregação inadequada dos resíduos, que provocou a descontinuidade ou 
término dos programas, ainda geram desconfiança nos empresários. Portanto, o nível de 
estruturação e organização da coleta seletiva, com envolvimento dos diversos setores da 
sociedade, é imprescindível para que o empresário se sinta seguro para investir na região.  

Recomenda-se na primeira revisão do PGIRS, verificar o avanço quantitativo e qualitativo da 
coleta seletiva na RMGSL, após sua implantação, para a proposição de parcerias que 
justifiquem o esforço junto aos empresários para investir na implantação de indústrias para 
processamento de resíduos na região.  

b) Parceria visando a reciclagem e o aproveitamento de Resíduos da Construção Civil 
(RCC) na RMGS 

Apesar da geração elevada de RCC, que indica um potencial para a reciclagem e 
aproveitamento na RMGSL, especialmente nos municípios da Ilha do Maranhão, constatou-
se no diagnóstico deste Plano um descrédito do setor empresarial com relação à reciclagem.  

Alguns empresários entrevistados alegaram não vislumbrar melhorias nesse sentido 
enquanto a gestão de resíduos for marcada pela ausência de políticas de divulgação e 
incentivo ao uso de RCC beneficiado aliada à fiscalização deficiente dos grandes geradores 
que, em sua maioria, não elaboram PGRCC, e consequentemente não realizam a 
segregação eficiente dos resíduos nos canteiros de obra. 

Além disso, há que se considerar a experiência da empresa Limpel no passado recente com 
a implantação de uma unidade para reciclagem de RCC em São José de Ribamar, que após 
alguns anos de operação foi desativada por não ter um mercado estável, refletindo na venda 
de agregados reciclados por preços muito menores que dos materiais virgens. 

Destaca-se que há muita desconfiança em relação à qualidade do material beneficiado 
aliado ao desconhecimento das possibilidades de uso. Em contraposição à essa ideia, cita-
se que nessa mesma unidade da Limpel, a empresa OMEGA realizou um estudo, em 2010, 
sobre as características físicas dos agregados para fins de reutilização, através de análises 
de laboratório dos resíduos beneficiados em usina de reciclagem em operação na época. Na 
pesquisa, verificou-se que o RCC reciclado apresentava boa qualidade e custo vantajoso 
para a sua utilização, indicando que, do ponto de vista econômico, o mercado de recicláveis 
de RCC em São Luís era promissor, porém incipiente, uma vez que só existia uma usina de 
reciclagem na Ilha do Maranhão. 

Logo, o sucesso na reciclagem de RCC depende, não apenas da quantidade de resíduos, 
mas de políticas que atraiam os empresários e a segregação correta dos resíduos, criação 
de uma estrutura de apoio junto à prefeitura e empresas coletoras e transportadoras de 
RCC, além de conscientização da população de forma a intervir no descarte correto dos 
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resíduos da construção civil, de forma a propiciar ganhos econômicos e ambientais. Não 
menos importante é a fiscalização municipal sobre os grandes geradores de RCC, sobretudo 
nas obras das construtoras, obrigando-os a fazerem a segregação, coleta e destinação 
adequada dos resíduos. 

Nesse sentido, destaca-se a necessidade de parcerias entre diversos setores, entre eles o 
Poder Público, a academia, os atores de fomento às atividades empresariais e industriais e 
os empresários, visando o aproveitamento futuro de RCC reciclado na RMGSL. Há que se 
modificar a visão do comércio e indústria da construção civil sobre os RCC reciclados, 
apresentando diversos resultados, ensaios de resistência e respostas frente às solicitações 
diversas feitas na academia, discutir as limitações e potencialidades e apresentar cases de 
sucesso na aplicação desses materiais em obras de pavimentação, construções de galpões, 
piso, contrapiso e finalidades diversas, trazendo inclusive atores de outros estados 
brasileiros, onde o uso de RCC reciclado ocorre.  

9.4. Mecanismos para a criação de negócios, emprego e renda, mediante a 
valorização dos resíduos sólidos 

Este item expõe especificamente os mecanismos para a criação de negócios, emprego e 
renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos que representa um dos conteúdos 
mínimos dos PMGIRS previstos na PNRS. 

Para o atendimento do dispositivo legal, segundo Oliveira & Galvão Júnior (2016), deve-se 
buscar a criação de novos mercados para os produtos recicláveis, reciclados e 
remanufaturados, bem como a ampliação dos mercados já existentes. Com base no exposto 
no inciso XII, artigo 19º da PNRS e nos autores supracitados tem-se como objetivos desta 
seção o estabelecimento de estratégias para melhorar a logística de comercialização de 
recicláveis e a integração com a logística reversa, incentivos econômicos para aumento da 
reciclagem e implantação de plantas de beneficiamento dos recicláveis (Oliveira & Galvão 
Júnior, 2016). 

Os principais mecanismos para a criação de emprego e renda mediante a valorização dos 
resíduos já foram abordados em diversos produtos deste PGIRS, sendo eles: parceria entre 
os atores da cadeia de reciclagem; implantação da coleta seletiva; organização de 
catadores; implantação de Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR) para o 
tratamento ou aproveitamento dos resíduos, como as Unidades de Triagem (UT) e Unidades 
de Compostagem (UC). 

9.4.1. Parcerias entre os entes interessados na valorização de resíduos 

Inicialmente, cita-se que a efetivação das possibilidades de parcerias entre entes 
interessados na valorização de resíduos, apresentadas na Seção II deste Produto, refletirá 
na criação de negócios, emprego e renda na RMGSL. 

Cabe destacar que, no âmbito da responsabilidade compartilhada, os seguintes atores serão 
beneficiados pelas parcerias: catadores de materiais recicláveis, transportadores e 
intermediários, indústria de reciclagem com todos os seus trabalhadores e empresas que 
promovem o gerenciamento de resíduos.    
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9.4.2. Sistemas de Coleta Seletiva e organização dos catadores 

As estratégias para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 
valorização dos resíduos sólidos passa primeiramente pela implantação ou aprimoramento 
do sistema de coleta seletiva. Nesse sentido, recomenda-se a observação das diretrizes 
apresentadas no Produto 12 deste PGIRS, especificamente sobre a temática Coleta 
Seletiva.  

A melhoria do sistema de coleta seletiva de São Luís, estendendo-se para outras 
modalidades além dos Ecopontos e a implantação desta nos demais municípios conforme o 
cronograma de implantação proposto no Produto 9, é fundamental para a geração de postos 
de trabalho e aumentar a quantidade de resíduos dispostos para a coleta seletiva, 
prescindindo da organização dos catadores autônomos que passam a entrar no contexto de 
inclusão social e econômica. 

Faz-se necessário desenvolver ações de orientação, capacitação, organização e autonomia 
dos catadores de materiais recicláveis, bem como incentivos para aprimorar a infraestrutura 
de transporte de cooperativas, sendo que o sistema de coleta seletiva pública deve prever a 
entrega dos materiais coletados diretamente nas Unidades de Triagem, sem interrupções. 

A criação de equipe de monitoramento e fiscalização da coleta seletiva também refletirá em 
novos postos de trabalho. 

9.4.3. Unidades de Triagem (UT) 

Um segundo mecanismo de criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 
valorização dos resíduos sólidos representa a implantação de Unidades de Triagem, 
seguindo o cronograma de implantação proposto no Produto 9. 

Como abordado no referido Produto, nas revisões do PGIRS ou sempre que necessário, 
poderão ser construídas outras UT não previstas, mas compatível com o avanço da coleta 
seletiva. 

Como incentivo para os catadores organizados, o pagamento das despesas de manutenção 
(água e energia) na operação das UT pelo setor público beneficiário da atuação destas 
organizações.  

9.4.4. Unidades de Compostagem (UC) 

As UC cumprem um papel fundamental na transformação do meio ambiente, pois 
transformam resíduos em composto orgânico, com potencial de uso em plantações, hortas, 
jardins e áreas públicas. 

Apesar das UC prescindirem de menos trabalhadores que as UT também geram postos de 
trabalho. Cabe destacar ainda que a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
(CONAMA) nº 481 de 2017, estabelece que a operação de UC de resíduos orgânicos 
administradas pelo poder público priorizará a inclusão de associações ou cooperativas de 
catadores de materiais recicláveis. 
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10. ASPECTOS DA IMPLEMENTAÇÃO DO PGIRS 

10.1. Apresentação 

No âmbito de elaboração do PGIRS, o presente relatório faz parte da Etapa 4 - Produto 14, 
cujo objetivo é apresentar relatório referente aos “Aspectos da Implementação do 
PGIRS”. Este Capítulo encontra-se dividido em nove subcapítulos, sendo o primeiro deles 
esta Apresentação. 

No Subcapítulo 10.2 há uma breve introdução abordando os aspectos necessários para a 
implementação do PGIRS, como a definição das responsabilidades públicas e privadas, as 
funções públicas de planejamento, regulação, fiscalização e o monitoramento. Também é 
considerada a gestão participativa pelo Controle Social. 

No Subcapítulo 10.3 é definida a duração e a periodicidade da revisão do PGIRS 
estabelecida em consonância com os prazos previstos na Lei nº 12.305/2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

No Subcapítulo 10.4 são abordadas as funções públicas de planejamento, regulação e 
fiscalização do PGIRS. Também é considerada a Criação do Conselho de Resíduos Sólidos 
como principal mecanismo de Controle Social da implementação do Plano. 

No Subcapítulo 10.5 são apresentadas as responsabilidades públicas e privadas na 
implementação do PGIRS, com base na ampla legislação vigente no país, que estabelece a 
necessidade de elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
dentre outros temas. 

No Subcapítulo 10.6 são apresentados os mecanismos para o monitoramento do PGIRS, 
destacando-se a implantação da Ouvidoria e o uso de indicadores e índices de desempenho 
e ambiental. 

No Subcapítulo 10.7 são abordadas as ações preventivas e corretivas a serem tomadas na 
implementação do PGIRS, destacando a importância do Controle Social na identificação de 
problemas de gestão. 

No Subcapítulo 10.8 são estabelecidas diretrizes, estratégias e metas para a melhoria da 
gestão considerando ações imediatas, de curto, médio e longo prazo. 

No Subcapítulo 10.9 são elaborados os programas, projetos e ações em conformidade com 
as metas definidas no subcapítulo anterior.  

10.2. Introdução 

A melhoria da gestão de resíduos na RMGSL, a partir da implementação do PGIRS, 
dependerá do estabelecimento e cumprimento das funções básicas de gestão, como o 
planejamento, a regulação, a prestação dos serviços, a fiscalização e o monitoramento da 
gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, bem como da participação popular pelo 
Controle Social. Para isso, há que se definir as responsabilidades e atribuições de todos os 
envolvidos na gestão de resíduos, que são: o Poder Público com suas diversas funções, o 
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setor privado representado pelos geradores e gerenciadores de resíduos e a sociedade 
como um todo que, além de gerar resíduos, deverá acompanhar a implementação do Plano. 

É necessário definir os órgãos fiscalizadores e suas atribuições, para que não haja 
sobreposição de funções entre órgãos distintos, nem ausência de atividades básicas de 
fiscalização. Dentre as atividades desses órgãos destacam-se: acompanhar a prestação dos 
serviços de limpeza pública, cobrar a elaboração e implementação dos Planos de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (PGRS), fiscalizar a atuação dos gerenciadores de 
resíduos e a operação das Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR). 

Em relação à fiscalização do manejo de resíduos e serviços de limpeza urbana, é 
imprescindível o acompanhamento, não apenas dos serviços executados, mas também do 
escopo dos contratos de prestação de serviços. Cita-se a necessidade de medição de todos 
os serviços visando o pagamento somente do que for efetivamente executado e como forma 
de verificar se a cobertura dos serviços atende ao previsto nos planos operacionais. 

Ainda sobre a fiscalização, é importante criar leis municipais, códigos de posturas ou 
regulamentos de limpeza prevendo as infrações e as devidas punições estabelecidas de 
acordo com a Lei de Crimes Ambientais. 

No que tange ao monitoramento da implementação do PGIRS, destaca-se a implantação do 
sistema de Ouvidoria, mecanismo de Controle Social que possibilita à comunidade se 
manifestar através de denúncias, críticas e sugestões a fim de melhorar a gestão de 
resíduos na Região. Os indicadores de desempenho, ambientais e do grau de conhecimento 
e satisfação dos usuários (previamente abordados no Produto 7.3) também são importantes 
instrumentos de monitoramento do PGIRS. 

Por fim, é importante a proposição de diretrizes, estratégias, metas, programas, projetos e 
ações para a melhoria da gestão de resíduos na Região.  

10.3. Duração e periodicidade da revisão do PGIRS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, estabelece que os 
Planos de Resíduos têm vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos. Portanto, 
considerando a sua implementação no segundo semestre de 2019, o PGIRS se encerrará 
em 2038 (Quadro 10.1). 

O artigo 17 da PNRS prevê que os Planos Estaduais de Resíduos Sólidos (PERS) deverão 
ser revisados a cada quatro anos. O artigo citado também estabelece que os Estados 
poderão elaborar planos específicos direcionados às regiões metropolitanas, além dos 
PERS. 

Para este PGIRS, as revisões serão realizadas a cada quatro anos, igualando à 
periodicidade definida na lei para os Planos Estaduais. O Quadro 10.1 apresenta as cinco 
revisões desse Plano, considerando o início da sua implementação no segundo semestre de 
2019 e o horizonte de planejamento de vinte anos. 

As revisões do PGIRS são fundamentais para verificar a evolução da gestão a partir da 
implementação deste subsidiando o replanejamento condizente com o cenário da gestão de 
resíduos na RMGSL. 
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Quadro 10.1 – Ano de implementação e revisões do PGIRS da RMGSL. 

2019 2023 2027 2031 2035 2038 

Implementação  

(2º semestre) 
1ª revisão 2ª revisão 3ª revisão 4ª revisão 5ª revisão 

Fonte: FLORAM (2019). 

Nota-se no Quadro 10.1 que a última revisão coincide com o ano de conclusão da 
implementação deste Plano. Como o PGIRS tem vigência por prazo indeterminado e a 
gestão de resíduos é permanente, a 5ª revisão poderá ser vista como o planejamento para 
um novo horizonte de 20 anos ou para o período previsto na legislação vigente na época.    

Cabe ao Estado estabelecer se o planejamento nas revisões deste PGIRS deverá 
considerar novo horizonte de vinte anos ou limitar a 2038, até a quinta revisão. A título de 
exemplo, cita-se que alguns órgãos do Governo Federal têm adotado o ano de conclusão 
dos planos, nas suas revisões, idêntico ao estabelecido na primeira versão. 

10.4. Atividades e funções inerentes à Gestão dos Resíduos Sólidos 

As atividades e funções inerentes à gestão dos resíduos sólidos podem se dividir em 
públicas e participativas.  

As atividades e funções públicas são aquelas de responsabilidade do Poder Público, que 
são: planejamento da gestão, prestação dos serviços de manejo dos resíduos sólidos e 
limpeza pública, regulação e fiscalização da prestação dos serviços. Algumas dessas 
funções podem ser delegadas a representantes do setor privado, principalmente a prestação 
dos serviços. Destaca-se ainda, no âmbito deste Plano, a função de monitoramento da 
implementação do mesmo, que será abordada no Capítulo 6 deste Produto. 

Já a gestão participativa se dá pelos mecanismos de Controle Social que possibilitam 
suporte ao Poder Público na gestão de resíduos, principalmente nas funções de 
monitoramento e fiscalização da prestação dos serviços.  

10.4.1. Planejamento da Gestão 

O planejamento da gestão de resíduos é um dos aspectos da gestão que visa a melhoria da 
qualidade dos serviços, otimização de recursos, proteção à saúde e preservação do meio 
ambiente.  

Como abordado no Capítulo 3 deste Produto, o planejamento ou replanejamento da gestão 
será realizado a cada quatro anos, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos. A função de planejamento poderá ser realizada diretamente pelo Poder Público 
(Prefeituras e/ou Consórcio Público) ou pelo setor privado, observando a legislação nacional 
sobre contratos da administração pública. Cabe citar que a elaboração deste PGIRS pela 
Floram Engenharia e Meio Ambiente é um exemplo da função de planejamento da gestão de 
resíduos por representante do setor privado. 

10.4.2. Regulação da Prestação dos Serviços, 

A regulação dos serviços é importante, pois estabelece os padrões e normas para a 
prestação adequada dos serviços visando a satisfação dos usuários, definindo os valores de 
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cobrança que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos como a 
modicidade tarifária, prevenindo e reprimindo o abuso do poder econômico e assegurando o 
atendimento de metas de serviços (BRASIL, 2007). 

 Aspectos legais da regulação 

Os aspectos legais relativos à regulação dos serviços de manejo de Resíduos Sólidos 
Urbanos e da limpeza pública são definidos na Lei Nacional do Saneamento Básico (Lei nº 
11.445/2007). 

O artigo 9º da lei citada estabelece que o titular dos serviços de saneamento deve prestar 
diretamente ou delegar os serviços, definindo o ente responsável pela sua regulação e 
fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação. 

Quando a prestação do serviço ocorrer por concessão, existe relação contratual entre o 
titular e o prestador dos serviços. Neste caso, o ente responsável pela regulação e 
fiscalização deverá garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando à 
qualidade dos serviços aos usuários, à defesa dos usuários e à preservação do interesse 
público e a sustentabilidade do prestador. Assim, o Art. 21 da referida lei define os seguintes 
princípios da regulação:  

 Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira da entidade reguladora; 

 Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

O § 1º do Art. 23 da Lei Federal supracitada, estabelece que a regulação de serviços 
públicos de saneamento básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade 
reguladora constituída dentro dos limites do respectivo Estado, explicitando, no ato de 
delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a serem 
desempenhadas pelas partes envolvidas. 

Deste modo, caso o Poder Público Municipal não preste os serviços públicos de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos por administração direta, ou seja, caso a execução dos 
serviços seja feita por delegação, recomenda-se que as funções de regulação e a 
fiscalização (externa) destes serviços sejam atribuídas a uma Agência de Regulação, com o 
objetivo de regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos de manejo dos resíduos 
sólidos. 

Para a atuação da Agencia Reguladora no município, é necessária a delegação das 
competências formalizada mediante disposição legal, pactuada e/ou por convênios. Logo, 
recomenda-se o estabelecimento de um termo específico para a regulação e fiscalização 
dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, com o detalhamento 
das suas formas, como exemplo cita-se: 

 Principais tópicos a serem regulados e fiscalizados; 

 Definição dos valores a serem pagos pelo município; 

 Periodicidade de emissão de relatórios, estudos, decisões e instrumentos 
equivalentes que se refiram à regulação ou a fiscalização, bem como a asseguração 
da ampla publicidade destes. 
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O estabelecimento da Agência Reguladora com as funções de regulação e fiscalização 
também é previsto na Lei Federal nº 11.445/2007, na hipótese de gestão por consórcio 
público ou de convênio de cooperação.  

Destaca-se que os prestadores de serviços públicos de saneamento básico deverão 
fornecer à entidade reguladora todos os dados e informações necessários para o 
desempenho de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais, 
conforme estabelecido pelo Art. 25 da Lei Federal nº 11.445/2007. 

Nas hipóteses em que o serviço for prestado pela administração direta, não é razoável 
submetê-lo a uma regulação independente. Porém, sabe-se que é um desafio ter 
profissionais com qualificação na área de regulação da prestação de serviços dentro das 
prefeituras municipais. 

Quando a prestação da regulação é direta, há uma relação administrativa direta entre o 
prestador e o titular do serviço, não existindo um contrato entre estes. A prestação direta de 
serviços públicos visa atender ao interesse público/coletivo, e, a regulação e a fiscalização, 
objetivam assegurar os direitos e os deveres dos usuários e do responsável pelo manejo de 
resíduos e limpeza pública, visando a prestação dos serviços com qualidade e eficiência.  

Aos agentes externos de regulação e fiscalização (Agência e/ou órgão colegiado), o órgão 
executivo a ser criado deverá ser o agente fiscalizador interno dos prestadores de serviço 
(realizado pelo titular ou por delegação), objetivando monitorar a qualidade e eficiência dos 
serviços prestados, reportando as deficiências, em primeira instância, diretamente aos 
responsáveis pela prestação e, em caso de reincidências ou não adequação, reportar ao 
agente externo regulador e fiscalizador responsável. 

 Possibilidades de regulação na Região Metropolitana da Grande São Luís 

A regulação na RMGSL poderá ocorrer na esfera municipal considerando os aspectos legais 
abordados no item anterior. Caso a gestão seja regionalizada por meio de Consórcio 
Público, a função de regulação deverá ser estabelecida no Estatuto Social deste.  

A fim de exemplificar o tema regulação no âmbito da gestão consorciada de resíduos 
sólidos, os Estatutos Sociais dos Consórcios Públicos instituídos no estado de Alagoas 
preveem a regulação dos serviços por meio de uma Câmara de Regulação, com a estrutura 
definida nos referidos Estatutos, e as seguintes competências: 

I. Deliberar sobre as propostas de Regulamento de Prestação dos Serviços a serem 
submetidos à Assembleia Geral; 

II. Emitir parecer sobre as propostas de revisão e reajustes de tarifas e taxas; 

III. Apurar e divulgar os indicadores de qualidade dos serviços e sua adequada e 
eficiente prestação; 

IV. Opinar sobre os mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação dos 
serviços e procedimentos para recepção, apuração e solução de queixas e 
reclamações dos cidadãos e usuários de serviços de saneamento; 

V. Emitir parecer sobre penalidades a que estarão sujeitos os usuários de serviço; 
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VI. Promover ampla e periódica informação aos usuários de serviços, com precisas 
indicações sobre os seguintes aspectos: qualidade, receitas, custos, ocorrências 
operacionais relevantes e custos financeiros; 

VII. Assegurar aos usuários de serviços de resíduos sólidos prévio conhecimento das 
penalidades a que estão sujeitos; 

VIII. Prestar anualmente informações aos usuários sobre a qualidade dos serviços 
regulados, mantendo relatório disponível no sítio do Consórcio na internet e cópia 
impressa disponível para consulta a qualquer momento nas dependências em que 
venha a funcionar. 

10.5. Fiscalização da Gestão e Gerenciamento de Resíduos 

Como visto no diagnóstico desse PGIRS, uma das principais deficiências na gestão de 
resíduos sólidos na quase totalidade dos municípios da RMGSL é a ausência de estrutura e 
equipe de fiscalização. Mesmo nos municípios que contam com fiscais, como São Luís e 
São José de Ribamar, há necessidade de ampliar a equipe adequando às demandas reais. 

Assim, os municípios deverão criar ou melhorar a estrutura de fiscalização, cabendo a estes 
a definição do órgão ao qual a equipe de fiscalização será vinculada, recomendando-se a 
priorização pelo órgão titular da limpeza pública e/ou órgão de controle e licenciamento 
ambiental, quando existente. Sugere-se ainda, a criação de um setor ou departamento 
específico de fiscalização dentro desse órgão, composto por fiscais de campo devidamente 
capacitados e habilitados para a realização de vistorias, que serão auxiliados por equipe de 
escritório. 

O processo de fiscalização deve ser contínuo e permanente durante o horizonte de 
implementação do PGIRS, logo, os representantes do Poder Público municipal devem 
buscar a constante análise e discussão de formas e princípios para fortalecimento do ato 
fiscalizatório e a exigência aos responsáveis pelo cumprimento das suas obrigações e 
responsabilidades. 

As principais atividades a serem desenvolvidas pela fiscalização na implementação do 
PGIRS são: 

 Fiscalizar a prestação dos serviços de manejo de Resíduos Sólidos Urbanos e 
limpeza pública, quando delegado a empresas do setor privado; 

 Fiscalizar o gerenciamento de resíduos incluindo a elaboração e implementação dos 
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS); 

 Fiscalizar as atividades dos gerenciadores de resíduos sólidos, ou seja, das empresas 
que coletam, transportam, tratam e dispõem resíduos; 

 Fiscalizar a operação das Unidades de Gerenciamento de Resíduos (UGR); 

 Fiscalizar a disposição inadequada de resíduos sólidos de qualquer tipologia. 

É importante prever infrações no sistema de fiscalização e controle, que poderão estar 
presentes nos Códigos de Posturas ou Regulamentos de Limpeza, com as devidas punições 
estabelecidas de acordo com a Lei de Crimes Ambientais. Destaca-se ainda a necessidade 
de criar esses códigos bem como legislação específica para o manejo de resíduos sólidos e 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         405  

limpeza pública nos municípios da RMGSL, já que apenas Morros e São Luís contam com 
tais leis.   

10.5.1. Fiscalizar a prestação dos serviços de manejo de RSU e limpeza pública 

Para a fiscalização do manejo de resíduos sólidos e da limpeza pública, o órgão deverá 
dispor de fiscais de campo em número suficiente para efetuar as medições de todos os 
serviços prestados, possibilitando o pagamento somente do que for efetivamente executado, 
tendo como base para a fiscalização o contrato de prestação de serviços. 

Os planos de avanço de serviços como os roteiros e itinerários de coleta de RSU, mapas de 
varrição e os planos de poda e capina, dentre outros documentos, deverão ser usados pelos 
fiscais para o acompanhamento da execução dos mesmos. 

10.5.2. Fiscalizar o gerenciamento de resíduos 

A fiscalização do gerenciamento dos resíduos, incluindo a cobrança pela elaboração e 
implementação dos PGRS, poderá ocorrer com o apoio da equipe de fiscalização do referido 
órgão estadual, para aquelas atividades e empreendimentos licenciados pela Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA) ou dos órgãos 
municipais que tiverem habilitação legal para licenciar.  

Inicialmente, o departamento de fiscalização deverá exigir a elaboração do PGRS, nos 
casos em que for previsto na legislação vigente, considerando as várias tipologias de 
resíduos previstas na PNRS. Cabe ainda aos fiscais verificar a efetiva implementação dos 
PGRS de acordo com o planejado.  

Outros aspectos sobre a fiscalização do gerenciamento de resíduos, sobretudo em relação 
aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) foram tratados no item 8.4.2 

10.5.3. Fiscalizar as atividades dos gerenciadores de resíduos 

A fiscalização das atividades dos gerenciadores de resíduos sólidos se inicia a partir da 
verificação da habilitação da empresa no município e/ou estado para atuar, considerando as 
licenças ambientais incluindo a Licença de Operação (LO). Nesse sentido, reitera-se a 
necessidade do cadastramento dos gerenciadores de resíduos legalmente habilitados na 
RMGSL, o que facilita o trabalho dos fiscais municipais. 

Além disso, os fiscais devem exigir os documentos que atestam o gerenciamento correto 
dos resíduos como, por exemplo, o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) indicando a 
tipologia dos resíduos, classificação quanto à periculosidade, à origem e o destino dos 
mesmos, dentre outras informações importantes.   

Nas unidades de tratamento e/ou disposição final de resíduos deverão ser apresentados 
documentos que comprovem a execução desses serviços, expressando o local de origem 
dos resíduos (cliente), a quantidade, o tipo de tratamento empregado, a massa de resíduos 
de processo, como cinzas e escórias, a quantidade e forma de disposição final.  

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         406  

10.5.4. Fiscalizar a operação das Unidades de Gerenciamento de Resíduos 
(UGR); 

Os fiscais deverão acompanhar a operação das UGR previstas nesse PGIRS, como 
Unidades de Compostagem e Aterros Sanitários, e outras implantadas pela iniciativa 
privada, como incineradores e autoclaves para o tratamento de resíduos perigosos. 

Quaisquer anomalias identificadas na operação das unidades para tratamento e disposição 
final de resíduos, inconformidades com as condicionantes do licenciamento ambiental da 
UGR, poluição em desacordo com os padrões de lançamento ou emissão estabelecidos nas 
resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e com a legislação estadual 
e municipal, problemas denunciados para a Ouvidoria, ou irregularidades de qualquer 
natureza, deverão ser acompanhadas pelos fiscais. 

10.5.5. Fiscalizar a disposição inadequada de resíduos sólidos de qualquer 
tipologia. 

Cabe aos fiscais verificar a disposição inadequada de resíduos sólidos de qualquer tipologia. 
Esse trabalho depende da disponibilidade de veículos para a fiscalização das empresas que 
promovem a coleta e o transporte de resíduos (RCC, RSS, RSI e lodo de esgoto) 
possibilitando flagrantes da disposição em terrenos baldios, áreas rurais e nos recursos 
hídricos ou mesmo interceptar o lançamento inadequado de resíduos com impacto ambiental 
associado.  

Quanto ao lançamento irregular de RSU e RCC pelos pequenos geradores, recomenda-se 
que a equipe de fiscalização desempenhe também o papel de educadores ambientais para 
orientar os cidadãos quanto ao gerenciamento correto dos resíduos, como à destinação para 
a coleta convencional (RSU) e nos Ecopontos (recicláveis e RCC). Cabe ainda à equipe de 
fiscalização o apontamento de deficiências na coleta de RSU possibilitando o ajuste do 
itinerário ou a adequação da frota de veículos visando a ampliação da cobertura e prestação 
adequada do serviço.  

10.6. Controle Social 

O Controle Social da implementação do PGIRS deve ser compreendido como uma 
modalidade de gestão participativa, devendo ser criadas formas e mecanismos das diversas 
representações da sociedade para acompanharem a evolução da gestão na RMGSL. 

Dentre os mecanismos de Controle Social, destaca-se a implantação das Ouvidorias, 
assunto a ser tratado no Capítulo 6. Porém, a principal forma de Controle Social se dará pela 
criação do Conselho de Resíduos Sólidos. 

10.6.1. Conselho de Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece como um de seus 
instrumentos, os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de 
Resíduos Sólidos Urbanos. 

Órgãos colegiados são aqueles em que há representações diversas da sociedade, inclusive 
organizações da sociedade civil, sindicais, empresariais, movimentos sociais e ONGs, 
comunidade acadêmica e convidados de modo geral. Nos órgãos colegiados, as decisões 
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são tomadas em grupos, com o aproveitamento de experiências diferenciadas, ou seja, a 
gestão é compartilhada por um conjunto de pessoas com igual autoridade, que reunidas, 
decidem.  

Para fins deste PGIRS propõe-se a nomenclatura de Conselho de Resíduos Sólidos e 
sugere-se que este possua caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador e possua as 
seguintes competências, voltadas para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos: 

 Acompanhar e avaliar a implementação do PGIRS na RMGSL; 

 Fiscalizar e controlar a implementação do PGIRS no que diz respeito ao fiel 
cumprimento de seus princípios e objetivos; 

 Deliberar sobre propostas de projetos de lei e programas de resíduos sólidos; 

 Atuar no sentido da viabilização dos programas e projetos elencados no PGIRS; 

 Garantir ampla publicidade dos relatórios, estudos, decisões e instrumentos 
equivalentes que se refiram à regulação, fiscalização e dos mecanismos de avaliação 
e monitoramento do PGIRS. 

Ressalta-se que o serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que faz 
parte do conjunto de serviços do saneamento básico, obedece às diretrizes nacionais para o 
saneamento básico e a política federal de saneamento básico contidas na Lei nº 11.445/07. 
Nos órgãos colegiados é assegurado pelo decreto regulamentador (Decreto nº 7.217/2010) a 
participação dos seguintes representantes: 

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 
relacionadas ao setor de saneamento básico.  

É assegurado, também, aos órgãos colegiados de Controle Social o acesso a quaisquer 
documentos e informações produzidas por órgãos ou entidades de regulação ou de 
fiscalização, mediante prévia e motivada decisão), bem como a possibilidade de solicitar a 
elaboração de estudos com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões. 

Prevendo que as funções e competências dos órgãos colegiados poderão ser exercidas por 
outro órgão colegiado já existente, com as devidas adaptações da legislação, o Decreto nº 
7.217/2010 determina que a partir do exercício financeiro de 2014, será vedado o acesso 
aos recursos federais destinados a saneamento básico (inclusive para setor de resíduos 
sólidos), aos titulares desses serviços públicos que não instituírem o controle social 
realizado por órgão colegiado, por meio de legislação específica. 
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10.7. Responsabilidades (públicas e privadas) na implementação e 
operacionalização do PGIRS 

10.7.1. Responsabilidades nas etapas do gerenciamento de resíduos 

O Quadro 10.2 apresenta os responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos sólidos para 
cada tipologia prevista na PNRS. Via de regra, os geradores são os responsáveis pelos seus 
resíduos, portanto há resíduos cuja responsabilidade pelo manejo é do Poder Público e 
outros de geradores privados.   

A responsabilidade citada no parágrafo anterior inclui todas as etapas do gerenciamento dos 
resíduos após a sua geração, que são: segregação, coleta e transporte, tratamento e/ou 
disposição final adequada podendo o gerador contratar empresas especializadas para 
promover uma ou mais etapas do gerenciamento. 

Quadro 10.2 – Responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Tipologia de Resíduos Responsável pelo gerenciamento 

Resíduos Sólidos Urbanos Prefeitura Municipal 

Resíduos de Estabelecimentos 

Comerciais e Prestadores de Serviços 

Gerador privado (titular do estabelecimento) ou 

Prefeitura para pequenos geradores, desde que exista 

lei municipal 

Resíduos da Construção Civil 

Gerador privado (empreiteira que realiza a obra) ou 

prefeitura para pequenos geradores, desde que exista 

lei municipal 

Os resíduos gerados em obras e reformas púbicas são 

de responsabilidade da prefeitura. 

Resíduos de Serviços de Saúde 
Gerador privado ou  

Prefeitura (estabelecimentos públicos) 

Resíduos Industriais  Indústria geradora dos resíduos 

Resíduos de Serviços de Transporte 

Gerador 

Prefeitura para equipamentos/serviços públicos de 

transporte 

Resíduos da Mineração Gerador privado (empresa que explora o mineral) 

Resíduos Agrossilvopastoris Produtor rural 

Resíduos dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico 

CAEMA, SAAEs e BRK Ambiental (Paço do Lumiar e 

São José de Ribamar) 

Resíduos de Logística Reversa 
Responsabilidade compartilhada, com logística 

preferencial para retornos dos resíduos ao fabricante 

    Fonte: FLORAM (2019). Elaborado a partir da PNRS e outras leis. 

Como já abordado nos Produtos da Etapa 2 deste PGIRS, a responsabilidade pelo manejo 
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), incluindo os provenientes dos serviços de limpeza 
pública é da administração pública municipal.  

De uma forma geral, depreende-se que, quando o gerador dos resíduos sólidos é a 
administração pública, esta é responsável pelo gerenciamento, independente da tipologia 
dos resíduos. Esta situação ocorre, por exemplo, com os Resíduos da Construção Civil 
(RCC) gerados em obras públicas executadas pela administração pública, com os Resíduos 
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de Serviços de Saúde (RSS) gerados em hospitais, clínicas, postos de saúde e demais 
unidades públicas de atendimento à saúde e com os Resíduos de Serviços de Transporte 
gerados nos equipamentos públicos de transporte de pessoas, como rodoviárias, terminais 
rodoviários e ferroviários.  

Para as outras tipologias de resíduos, além do RSU, quando o resíduo não é de 
responsabilidade da administração pública, consequentemente é de responsabilidade do 
gerador privado, o que ocorre nas indústrias e mineradoras. 

Em relação aos RCC e Resíduos de Estabelecimentos Comerciais, para o melhor 
gerenciamento dos resíduos nos municípios, é necessário que sejam criadas leis municipais 
prevendo a diferenciação entre os pequenos e grandes geradores, possibilitando distinguir a 
responsabilidade em pública e privada para o manejo adequado dos resíduos. Neste 
sentido, o Quadro 10.3 apresenta sugestões de critérios para a diferenciação dos pequenos 
e grandes geradores para estas duas tipologias de resíduos. 

Quadro 10.3 – Sugestões de critérios para a diferenciação dos pequenos e grandes geradores de 
Resíduos da Construção Civil e Resíduos de Estabelecimentos Comerciais. 

Origem Pequeno Gerador Grande Gerador 

Resíduos da 

Construção Civil 

São considerados pequenos geradores 

quando a atividade de obra se enquadre, 

abaixo das seguintes especificações: 

- Geração inferior à 1,0 m³ por dia         

(ou 2,0 m³/dia) 

- Área construída abaixo de 70 m²  

- Área de demolição abaixo de 100 m² 

- Movimentação de terra abaixo de 50 m³ 

São considerados grandes geradores, 

sempre que a atividade de obra se enquadre, 

no mínimo, em uma das seguintes 

especificações: 

- Geração igual ou superior à 1,0m³ por dia 

(ou 2,0 m³/dia) 

- Área construída igual ou superior à 70 m²  

- Área de demolição igual ou superior à 100 

m² 

- Movimentação de terra igual ou superior à 

50 m³ 

Resíduos de 

Estabelecimentos 

Comerciais e 

Prestadores de 

Serviço 

Os comerciantes e prestadores de 

serviço cujos estabelecimentos possuam 

geração diária de resíduos inferiores a 

100 L (ou 150 L/dia) e possuam 

características similares a dos resíduos 

sólidos urbanos, isto é, de resíduos não 

perigosos. 

Os comerciantes e prestadores de serviço 

cujos estabelecimentos possuam geração 

diária de resíduos sólidos acima de 100 L (ou 

150 L/dia) 

             Fonte: FLORAM (2019). 

A divisão proposta no Quadro 10.3 pode servir como referência aos municípios da RMGSL, 
porém os contextos locais também devem ser considerados na definição dos pequenos e 
grandes geradores. Em São Luís, por exemplo, são considerados pequenos geradores de 
RCC aqueles que geram diariamente até 2,0 m³, valor que provavelmente pode ser reduzido 
para os municípios do continente.  

Para os resíduos comerciais, a Lei Municipal nº 6.321/2018 definiu que o grande gerador é 
aquele que produz mais de 200 litros de resíduos por dia, em São Luís. Já o PMSB de 
Presidente Juscelino, adotou o volume de 100 litros como referência para diferenciar os 
pequenos e grandes geradores. Nota-se que a diferença do porte e grau de 
desenvolvimento do comércio entre estes municípios influencia na definição do grande 
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gerador, uma vez que poucos estabelecimentos geram 200 litros ou mais de resíduos em 
Presidente Juscelino, justificando o emprego de um valor de referência abaixo deste.  

A partir da criação de leis municipais considerando os critérios recomendados no Quadro 
10.3 ou outros, as prefeituras arcam com o gerenciamento dos resíduos dos pequenos 
geradores enquanto os grandes geradores são responsáveis pelos seus resíduos devendo 
promover ou contratar empresas especializadas no manejo destes. 

A responsabilidade pelo gerenciamento dos Resíduos dos Serviços Públicos de 
Saneamento Básico, que são os lodos de Estações de Tratamento de Água e de Esgoto, é 
do titular da prestação do serviço de operação destes sistemas. Na RMGSL, os 
responsáveis são a CAEMA, os Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAEs) municipais 
e a empresa BRK Ambiental, que opera os sistemas de água e esgoto em Paço do Lumiar e 
São José de Ribamar. 

Para os Resíduos de Logística Reversa, que são os pneus, pilhas, baterias, lâmpadas 
fluorescentes e embalagens de agrotóxicos, a responsabilidade pela destinação final é do 
fabricante, entretanto, para o gerenciamento dos mesmos após o término do ciclo de vida do 
produto deve haver responsabilidade compartilhada entre os diversos elos da corrente 
produtiva (consumidor final, comerciantes, armazéns, transportadores e distribuidores, 
importadores, fabricante e Poder Público), a fim de assegurar o retorno ao fabricante ou 
outra destinação adequada. 

Por fim, ressalta-se a importância do consumidor final/cidadão na escolha pelos produtos 
que decide adquirir bem como no gerenciamento dos resíduos gerados, pós-consumo. Entre 
as responsabilidades do cidadão/consumidor, destacam-se: 

 Aquisição de produtos com baixo impacto ambiental na fabricação; 

 Priorização pela compra de produtos com menor impacto ambiental associado ao seu 
descarte e com possibilidade de reaproveitamento e/ou reciclagem; 

 Segregação e acondicionamento adequado dos resíduos sólidos; 

 Disponibilizar adequadamente os resíduos recicláveis para a coleta seletiva. 

A seguir serão detalhadas as responsabilidades no gerenciamento de resíduos para todas 
as tipologias previstas na PNRS. 

10.7.2. Resíduos Sólidos Urbanos 

O poder público municipal é responsável, diretamente ou através da delegação/contratação 
dos serviços, pela organização e prestação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU).  

No âmbito da responsabilidade compartilhada, cabe ao titular pelos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, conforme baseado nos artigos 25 a 35 da 
Lei 12.305/2010 (PNRS): 

a) Adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis 
oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  
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b) Estabelecer sistema de coleta seletiva;  

c) Articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao ciclo 
produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

d) Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na, 
mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

e) Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os 
agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  

f) Dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. 

No âmbito da gestão consorciada, é importante destacar que as responsabilidades do 
Consórcio Público Intermunicipal são definidas no Estatuo Social, caso se opte por este 
modelo de gestão. Em alguns casos este pode prestar parcial ou integralmente todos os 
serviços limpeza pública e de manejo de RSU por meio de contratos de programa que 
celebre com os titulares interessados. Além disso, o consórcio pode exercer as atividades de 
planejamento, de regulação e de fiscalização dos serviços públicos de manejo de resíduos 
sólidos no território dos Municípios consorciados. 

Assim, é fundamental que haja articulação e divisão clara de atividades e responsabilidades 
entre o Consórcio Público Intermunicipal e os órgãos municipais titulares, a fim de evitar 
sobreposição de atividades na regulação, fiscalização, prestação, e demais funções de 
gestão de resíduos na RMGSL. 

10.7.3. Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviço 

O poder público municipal é responsável, diretamente ou através de delegação, pela 
organização e prestação dos serviços de coleta e transporte de resíduos comerciais e de 
prestadores de serviços, desde que gerados por pequenos geradores e que os resíduos não 
sejam perigosos e estejam devidamente acondicionados. 

Os grandes geradores são responsáveis pelo gerenciamento de seus resíduos podendo 
delegar através da contratação de empresas especializadas devidamente licenciadas para a 
coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos. 

10.7.4. Resíduos da Construção Civil (RCC) 

O Poder Público Municipal é responsável, de forma direta ou através da delegação, pelo 
manejo dos RCC gerados em obras e ou reformas gerenciadas pela municipalidade. Caberá 
anda aos municípios, a elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, previsto na Resolução CONAMA nº 307/2002, devendo contemplar os 
seguintes aspectos: 

 As diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos 
pequenos geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de 
limpeza urbana local; 

 O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para recebimento, triagem e 
armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da 
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área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de 
pequenos geradores às áreas de beneficiamento; 

 O estabelecimento de processos de licenciamento para as áreas de beneficiamento e 
reservação de resíduos e de disposição final de rejeitos;  

 A proibição da disposição dos resíduos de construção em áreas não licenciadas;  

 O incentivo à reinserção dos resíduos reutilizáveis ou reciclados no ciclo produtivo; 

 A definição de critérios para o cadastramento de transportadores;  

 As ações de orientação, de fiscalização e de controle dos agentes envolvidos; 

 As ações educativas visando reduzir a geração de resíduos e possibilitar a sua 
segregação dos resíduos. 

No que se refere ao manejo integrado dos RCC, caberá ainda ao Poder Público Municipal, 
as seguintes ações e medidas: 

 Implantação de PEV (Ecopontos), Área de Transbordo e Triagem (ATT) conforme 
proposto nesse PGIRS com as devidas ações de informação e divulgação das 
unidades; 

 Ações para a informação e educação ambiental dos munícipes, dos transportadores 
de resíduos e das instituições sociais multiplicadoras; 

 Ações de incentivo ao reuso e redução dos resíduos na fonte de produção; 

 Incentivo à instalação no município de empresas recicladoras de resíduos Classe A e 
B, classificados segundo Resolução CONAMA nº 307/2007; 

 Identificação e o cadastramento dos grandes geradores e dos gerenciadores de 
resíduos. 

Cabe citar que a implantação de PEV, ATT e Aterros de Resíduos da Construção Civil 
(ARCC) poderá ser implementada em parceria com órgãos do Estado, no âmbito da gestão 
regionalizada dos resíduos. 

Dentre as ações listadas acima, destaca-se a identificação e o cadastro dos grandes 
geradores pela Secretaria de Meio Ambiente (ou secretaria semelhante com funções 
equivalentes). O cadastro deverá conter informações como a localização, tipologia, produção 
média de resíduos, existência de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC), dentre outras. Os gerenciadores de RCC, incluindo os transportadores, também 
deverão ser cadastrados na Secretaria citada.  

Os Grandes Geradores de RCC serão responsáveis por todo o manejo dos resíduos 
gerados em suas atividades, desde o acondicionamento ao destino final adequado. Além 
disso, os Grandes Geradores deverão elaborar e apresentar os PGRCC. 

 

 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         413  

10.7.5. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

O poder público municipal será responsável, diretamente ou através de contratação de 
empresas especializadas na coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSS dos 
resíduos gerados em suas unidades de saúde.  

Os geradores privados serão responsáveis por todo o manejo dos seus RSS, podendo 
contratar empresas especializadas na coleta, transporte, tratamento e disposição final 
destes resíduos.  

Os municípios, através da Secretaria de Meio Ambiente ou Secretaria Municipal de Saúde 
ou outra, deverão identificar e cadastrar os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde 
(RSS) contendo informações sobre a localização, tipologia, produção média de resíduos, 
existência do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) e etc. 
Tais cadastros possibilitarão o estudo das demandas pelos serviços de gerenciamento dos 
RSS por prestadores de serviços privados.  

A Resolução CONAMA nº 283/01 que dispõe sobre o tratamento e destinação final de RSS 
impõe responsabilidade aos estabelecimentos de saúde em operação e àqueles a serem 
implantados, a implementarem seus Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS), definindo os procedimentos gerais para o manejo dos resíduos a serem 
adotados na ocasião da elaboração do referido plano. 

Destacam-se algumas responsabilidades e ações atribuídas aos geradores privados de 
resíduos de serviços de saúde: 

 A elaboração do PGRSS obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, 
normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e outras 
orientações contidas na RDC ANVISA n° 222/2018 e na Resolução CONAMA nº 
358/2005;  

 Designação de profissional com atribuição, com registro ativo junto ao seu Conselho 
de Classe, apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou 
Certificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, quando couber, para 
exercer a função de Responsável Técnico pela elaboração, implantação e execução 
do PGRSS na unidade; 

 Prover a capacitação e o treinamento inicial e de forma continuada para o pessoal 
envolvido no gerenciamento de resíduos; 

 Fazer constar nos termos de contratação sobre os serviços referentes ao manejo de 
RSS, as exigências de comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários 
das firmas prestadoras de serviço de limpeza e conservação que pretendam atuar nos 
estabelecimentos de saúde, bem como no transporte, tratamento e disposição final 
destes resíduos; 

 Requerer às empresas prestadoras de serviços terceirizados a apresentação de 
licença ambiental para o transporte, tratamento e/ou disposição final dos resíduos 
sólidos de serviços de saúde, e documento de cadastro e autorização emitido pelo 
órgão responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos; 
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 Requerer aos órgãos públicos, quando responsáveis pela execução da coleta, 
transporte, tratamento e/ou disposição final dos RSS, documentação que identifique a 
conformidade com as orientações dos órgãos de meio ambiente pertinentes; 

 Manter registro de operação de venda ou de doação dos resíduos destinados à 
reciclagem ou compostagem (quando permitido). 

10.7.6. Resíduos Sólidos Industriais 

A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos industriais é do gerador (indústria), que 
deve elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e submeter à 
aprovação pelo órgão ambiental competente. Os resíduos industriais devem ser segregados 
na fonte geradora e acondicionados de forma adequada conforme suas características e 
seguindo as condições estabelecidas pelas normas da ABNT e nas respectivas Fichas de 
Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). 

Compete às Secretarias Municipais de Meio Ambiente identificar, cadastrar e fiscalizar os 
geradores considerando no cadastro informações como a localização do estabelecimento, 
tipologia dos resíduos gerados, produção (quantidade gerada), forma de disposição 
temporária (se houver), tratamento (se houver), transporte, destinação final adequada, 
existência de PGRS. De forma análoga, compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA) fiscalizar as indústrias licenciadas na esfera 
estadual.  

Caberá ainda a SEMA, a fiscalização e a cobrança das informações sobre os resíduos 
gerados nas indústrias para a elaboração do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 
Industriais, conforme a Resolução CONAMA nº 313/2002.  

As empresas especializadas em transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
de origem industrial devem possuir licença ambiental e sempre apresentar a documentação 
que comprove o manejo dos resíduos. Além disso, as pessoas jurídicas que operam com 
resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a se cadastrar 
no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos (CNORP), conforme o art. 38 
da Lei nº 12.305/2010 e a Instrução Normativa IBAMA nº 1 de 2013. 

Cabe ao IBAMA promover a integração do CNORP com o Cadastro Técnico Federal de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP) e 
disponibilizar os dados para a integração com o Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR). O CTF-APP é regulamentado pela Instrução 
Normativa IBAMA nº 6 de 2013. 

10.7.7. Resíduos Sólidos da Mineração 

Os resíduos da mineração, segundo a PNRS são aqueles gerados na atividade de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios, ou seja, a mineração é uma atividade similar a uma 
indústria, portanto as mineradoras estão sujeitas a elaboração do PGRS, como descrito no 
artigo 20, inciso I da Lei federal 12.305/2010 (PNRS). 

Caberá ao órgão ambiental competente o licenciamento da atividade mineradora aprovando 
a solução prevista para o tratamento e/ou destinação dos resíduos e rejeitos bem como 
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exigindo condições. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente será responsável pela 
fiscalização do gerenciamento de resíduos e rejeitos nas atividades minerárias.  

As mineradoras devem criar sistemas para facilitar possíveis fiscalizações de órgãos que 
regulamentam as suas ações, sendo os principais: 

 Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 

 Serviço Geológico do Brasil – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM);  

 Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 

 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA); 

 Secretarias Municipais de Meio Ambiente. 

10.7.8. Resíduos dos Serviços de Transportes  

De acordo com a PNRS, os responsáveis pelos portos, aeroportos, terminais rodoviários e 
ferroviários estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS). 

Segundo a Agência Nacional da Vigilância Sanitária (ANVISA), os resíduos gerados nos 
portos, aeroportos e terminais rodoferroviários possuem potencial de causar doenças devido 
ao trafego intenso de pessoas de várias regiões do país e do mundo, e através de cargas 
contaminadas como animais, plantas e carnes. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em estudo preliminar realizado para 
subsidiar a discussão e elaboração da PNRS, apontou que os setores ferroviários e 
rodoviários no Brasil, de maneira geral não dispõem de informações sobre o gerenciamento 
dos resíduos sólidos. Deste modo, os responsáveis pela administração dessas unidades, 
necessitam formar dispositivos que facilite a comunicação com os órgãos sobre as questões 
ambientais e no que tange especificamente os resíduos sólidos, vale também para os 
aeródromos privados, bem como aos aeroportos e portos. O licenciamento ambiental, 
também poderá subsidiar tais informações, caso essas unidades necessitem deste 
procedimento exigido pelos órgãos pertencentes ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA.  

Vala salientar que a Resolução CONAMA n° 358/05, no artigo 14 cita que “Os resíduos 
sólidos pertencentes ao grupo “D” serão coletados pelo órgão municipal de limpeza urbana e 
receberão tratamento e disposição final semelhante aos determinados para os resíduos 
domiciliares, desde que resguardadas as condições de proteção ao meio ambiente e à 
saúde pública”. Estes resíduos do grupo D possuem características semelhantes aos de 
limpeza urbana, conforme classificação da PNRS. 

É importante destacar que a Resolução Colegiada - RDC nº. 56 de 2008 dispõe, dentre 
outros, das obrigações à pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, sobre o 
Regulamento Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
nas áreas de Portos, Aeroportos, Passagens de Fronteiras e Recintos Alfandegados.  
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 Responsabilidades dos Resíduos de Terminais Rodoviários e Ferroviários 

Conforme mencionado anteriormente, o gerenciamento de resíduos sólidos em terminais 
rodoviários e ferroviários cabe às empresas responsáveis pelos mesmos. Esses 
estabelecimentos devem apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) à autoridade ambiental competente e caberá ao órgão público acompanhar, 
fiscalizar e cobrar a elaboração desse instrumento legal. 

Nestes equipamentos são gerados resíduos de menor complexidade que nos portos e 
aeroportos. Assim, os responsáveis pelos terminais ferroviários e rodoviários podem dispor 
de medidas de caráter educativo e estruturais visando a segregação dos resíduos e a 
destinação para associações e cooperativas de catadores. 

 Responsabilidades dos Resíduos de Portos e Aeroportos 

Os portos e aeroportos deverão ter seus Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS). Neste sentido, a Empresa de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) publicou a 
Instrução Normativa nº 1.406 de 2001 que dispõe sobre a elaboração e implementação do 
PGRS em seus aeroportos e aeródromos, que deve ser seguida. 

A implantação do PGRS visa o cumprimento das normas nacionais e estaduais para 
acondicionamento, coleta, transporte, valorização e disposição final dos resíduos sólidos 
gerados nos sítios. Para tanto é importante que sejam identificadas as responsabilidades e 
competências de todos os envolvidos e que devem ser adotados no PGRS, quais sejam: 

 À empresa administradora dos portos e aeroportos: estabelecer, implantar, manter e 
monitorar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da unidade; 

 Às empresas de transporte fluvial e aéreo: garantir que o acondicionamento e a 
operação de retirada dos resíduos sólidos gerados a bordo, atendam ao disposto no 
PGRS do porto e aeroporto; 

 Aos arrendatários, concessionários e locatários: elaborar seus PGRS e cumprir todas 
as medidas previstas, nas suas implementações. 

Ressalta-se que deve constar nos PGRS, o nome e razão social de todas as empresas 
contratadas para a limpeza dos portos e aeroportos e/ou para o gerenciamento dos 
resíduos, em qualquer de suas etapas. A terceirização dos serviços não exime os 
administradores de suas responsabilidades, cabendo a estes, inclusive, a fiscalização da 
prestação dos serviços.  

Os principais mecanismos de controle e avaliação do gerenciamento dos resíduos sólidos, 
que deverão ser utilizados na implementação dos PGRS, nos portos e aeroportos são: 

 Planilhas com registro das atividades previstas no PGRS utilizando de índices e 
indicadores de controle, gráficos e outros instrumentos que possibilitem uma melhor 
visualização do monitoramento da implementação do Plano; 

 Instrumentos de análise, controle ambiental e avaliações periódicas de tipos 
específicos de resíduos, considerando sua classificação quanto à periculosidade; 
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 Prognóstico dos impactos ambientais associado aos resíduos e análise comparativa 
entre o impacto previsto no PGRS e os resultados obtidos na operação com 
referência aos indicadores de acompanhamento relativos à prevenção, controle, 
mitigação e reparação dos efeitos negativos. 

Par um gerenciamento adequado dos resíduos, é fundamental que os responsáveis pela 
operação de portos e aeroportos adotem as seguintes medidas: redução da geração de 
resíduos sólidos nas unidades operacionais; programas de educação ambiental e de 
capacitação dos trabalhadores; programas de coleta seletiva e reciclagem, incluindo o 
púbico. 

10.7.9. Resíduos de Saneamento (lodos de ETAs e ETEs) 

O tratamento adequado e a disposição final dos resíduos (lodos) gerados nas estações de 
tratamento de água e esgoto representam um grande desafio na esfera municipal e aos 
operadores dos sistemas, por razões técnicas e econômicas. A disposição desses resíduos 
é uma operação complexa que geralmente ultrapassa os limites das estações e exige a 
interface com outras áreas de manejo.    

A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos de saneamento é toda da empresa 
pública e privada que detêm a concessão dos serviços de saneamento da localidade ou 
região. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou órgão similar deverá fiscalizar o gerenciamento 
dos lodos pelo prestador de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
identificando os seguintes aspectos: 

 Características físico-químicas e microbiológicas dos lodos; 

 Tipo do tratamento do lodo, incluindo eficiência de remoção de umidade e patógenos; 

 Monitoramento periódico da qualidade e biodegradabilidade do lodo, principalmente 
quando disposto em Aterros Sanitários; 

 Transporte do lodo, verificando o tipo de equipamento de transporte e a umidade do 
lodo transportado; 

 Destinação/disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados nas ETAs e 
ETEs. 

Caberá ainda à Secretaria de Meio Ambiente a verificação e cobrança do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) para as empresas de serviços de saneamento 
conforme preconiza o Art. 20 da Lei nº 12.305/2010. 

É importante destacar que previamente à disposição final (principalmente em Aterro 
Sanitários), os lodos de ETAs e ETEs devem passar por tratamento para a remoção de 
umidade, e consequentemente de volume (adensamento, desaguamento, desidratação), 
remoção de matéria orgânica, consequentemente dos sólidos voláteis e odores 
(estabilização), e remoção de organismos patogênicos (higienização). 

O gerador do lodo deverá inspecionar as instalações de armazenamento e transporte de 
modo a prevenir deteriorações, erros de operação e descarte, os quais poderiam causar ou 
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facilitar vazamentos de lodos no meio ambiente e apresentar riscos ou desconforto à saúde 
humana. Deverá ser mantido registro de inspeção ou sumário, que inclua, no mínimo, a data 
e hora da inspeção, as observações realizadas e quaisquer manutenções, reparos e/ou as 
ações corretivas tomadas pelo requerente. Este registro de inspeções deve ser mantido pelo 
responsável por um período de 3 anos contados a partir da data de inspeção, devendo estar 
disponível para consulta do Órgão Público de Controle Ambiental, ou de outra autoridade, 
quando solicitado. 

Vale reforçar que, se contratarem empresas especializadas no transporte de lodos até o 
local de disposição final ou aproveitamento, os titulares deverão exigir documentação do 
prestador de serviço, bem como fiscalizar os equipamentos e a operação de transporte 
adequado dos resíduos de forma a evitar derramamentos, problemas de odor e incômodos à 
população, dentre outros. 

Os transportadores de lodos de fossas sépticas deverão estar cadastrados pelas prefeituras 
municipais e pelos titulares na operação dos sistemas, devendo sempre apresentar 
documentação referente ao local de destinação dos lodos. Caso o local seja ETE caberá o 
estabelecimento de critérios de aceitação, fiscalização e recebimento dos resíduos bem 
como de cobrança do transportador. 

10.7.10. Resíduos Agrossilvopastoris 

A responsabilidade inicial pelo gerenciamento dos resíduos agrossilvopastoris é do produtor 
rural, porém, no caso das embalagens rígidas de agrotóxicos, que são classificadas como 
resíduos perigosos (Classe I) há a responsabilidade compartilhada para a sua logística 
reversa, mostrada na Figura 10.1. 

 

Figura 10.1 – Responsabilidade compartilhada pelo gerenciamento dos resíduos de embalagem. 

Fonte: INPEV. Acesso em 2016: http://www.inpev.org.br 

No ato da venda do agrotóxico, o comerciante deverá informar os locais para devolução das 
embalagens vazias. Além disso, essa informação deve constar na Nota Fiscal. O 
comerciante deverá orientar os agricultores para a realização correta da tríplice lavagem, 
acondicionamento e o transporte das embalagens vazias até os postos aptos ao 

http://www.inpev.org.br/
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recebimento desses resíduos de forma adequada. Após a devolução das embalagens, o 
agricultor deve receber um documento comprobatório.   

Os fabricantes são responsáveis por recolher os materiais devolvidos nos postos de 
recebimento, e por enviar para os locais de destinação, onde as embalagens serão 
classificadas, separadas e/ou prensadas, devem ter como fase final a reciclagem (quando 
possível) ou incineração (Figura 10.2). 

 

Figura 10.2 – Fluxo de venda a devolução de embalagens de agrotóxicos. 

Fonte: INPEV. Acesso em 2016: http://www.inpev.org.br 

No âmbito nacional, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV) 
foi criado com foco na destinação final de embalagens vazias de defensivos agrícolas. 
Entretanto, não existem unidades do INPEV nos municípios da RMGSL, carecendo de 
esforços do Poder Público visando a implantação dos postos de recebimento. 

Resumindo, a seguir destaca-se o papel de cada agente envolvido no manejo das 
embalagens de agrotóxicos: 

Agricultor: lavar as embalagens, armazenar temporariamente na propriedade rural, 
devolver no local indicado na nota fiscal de venda e guardar o comprovante por um ano. 

Canais de distribuição: ao vender o produto, indicar o local de devolução na nota fiscal de 
venda, dispor e gerenciar local de recebimento, emitir comprovante de entrega para 
agricultores, orientar e conscientizar agricultores. 

Indústria fabricante: Representada pelo INPEV, a indústria fabricante de defensivos 
agrícolas é responsável por toda a logística de transporte, promovendo a coleta e a 
destinação final das embalagens às recicladoras ou incineradoras. O resultado da 
reciclagem é a produção de 17 tipos de materiais, como conduítes, duto corrugado, barricas 
de papelão e embalagens para os defensivos agrícolas. 

Poder público: As instituições do poder público na esfera municipal e, principalmente 
estadual, são responsáveis por: 

 Articular com o INPEV visando a implantação de pontos de devolução na RMGSL; 

 Fiscalizar o funcionamento do sistema de destinação final; 

 Emitir as licenças de funcionamento para as Unidades de Recebimento, de acordo 
com os órgãos competentes de cada Estado, ou se for o caso, dos municípios; 

 Colaborar, em conjunto com as empresas produtoras e comercializadoras de 
agrotóxicos em programas educativos, mecanismos de controle e estímulo à 

http://www.inpev.org.br/
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devolução das embalagens vazias por parte dos usuários e esforços de educação e 
conscientização do agricultor quanto às suas responsabilidades dentro do processo. 

10.7.11. Responsabilidades relacionadas aos Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) 

Os geradores privados de resíduos, especialmente os grandes geradores, são responsáveis 
pela elaboração e implantação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
que deverão ser submetidos à aprovação do órgão ambiental local ou Estadual. É o caso 
das empreiteiras, indústrias, mineradoras, estabelecimentos de saúde e comerciantes. 

Os grandes geradores de resíduos serão responsáveis pelas seguintes ações:  

 Manejo de resíduos gerados em seus estabelecimentos, incluindo a armazenamento, 
coleta, transporte, destinação final ambientalmente adequada, através de contratação 
de empresa especializada e habilitada em serviços dessa natureza;  

 Responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento e 
manejo inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos;  

 Elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos (PGRS), 
obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental, normas de coleta e transporte 
dos serviços locais de limpeza urbana e atendimento à Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010);  

 Implementação e operacionalização integral do PGRS aprovado pelo órgão ambiental 
competente.  

10.7.12. Outras responsabilidades no gerenciamento de resíduos 

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 
9.605/98) responsabilizam administrativa, civil e criminalmente as pessoas físicas e jurídicas, 
autoras e coautoras de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente.  

Segundo a teoria da responsabilidade objetiva, no âmbito administrativo, pouco importa a 
análise de dolo do agente poluidor para que lhe seja imposta a sanção, portanto, segundo 
essa conjectura, a demonstração da existência de um nexo de causalidade entre a sua 
conduta e o dano que dela decorreu é suficiente para responsabilizá-lo por certo dano 
ambiental. Assim, a contratação de empresa(s) terceirizada(s) para desempenhar(em) 
qualquer etapa do gerenciamento de resíduos, não isenta a pessoa física ou jurídica 
(gerador) das responsabilidades por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 
e/o manejo inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.  

Recomenda-se, portanto, ao contratar empresas especializadas no gerenciamento de 
resíduos, que o gerador pesquise sobre à situação de licença para funcionamento e a 
qualidade dos serviços prestados pela empresa, conhecendo seus equipamentos e 
instalações, acompanhando frequentemente a prestação dos serviços e exigindo destas a 
documentação que comprove a movimentação, tratamento e destinação dos resíduos.  

Cabe às empresas que promovem o transporte de resíduos, a manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos e equipamentos, o treinamento dos trabalhadores para situações de 
emergência, especialmente para o transporte de resíduos perigosos (Classe I), e manter 
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todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletivos (EPC) necessários para a 
operação de transporte dos resíduos e nas situações de emergência. Além disso, é 
fundamental que o transportador (motorista) apresente o Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR) e o certificado de disposição final (CDF). 

A fiscalização pelo transporte de resíduos incumbe ao Ministério dos Transportes, sem 
prejuízo da competência das autoridades com jurisdição sobre a via por onde transite o 
veículo transportador de produtos perigosos. Portanto, para que a Polícia Rodoviária possa 
efetuar a fiscalização, é necessário que o dirigente do órgão de trânsito rodoviário delegue 
sua competência, mediante convênio ou outro instrumento legal. 

Cabe aos órgãos públicos municipais a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento das 
legislações pertinentes e o porte dos documentos e informações supramencionadas. 

10.8. Mecanismos de monitoramento e avaliação do PGIRS  

A fim de verificar a implementação do PGIRS é necessário estabelecer instrumentos que 
possibilitem monitorar e avaliar a evolução da gestão e manejo de resíduos sólidos na 
RMGSL, tendo como cenário de referência o próprio planejamento estabelecido neste 
PGIRS. Assim, o PGIRS deverá ser monitorado durante todo o horizonte de 20 anos da sua 
implementação, subsidiando, inclusive, o replanejamento nas revisões a cada quatro (04) 
anos. 

O monitoramento é um exame contínuo efetuado a partir do levantamento e sistematização 
de dados e informações para se verificar como estão sendo executados os serviços de 
limpeza pública e demais ações de gestão, alimentando desta forma, o processo de 
avaliação e tomadas de decisões que forem necessárias. 

A avaliação se dará pela comparação entre o que está sendo previsto neste Produto e o que 
está acontecendo a partir dos dados do monitoramento, que serão confrontados com os 
percentuais de evolução das metas e diretrizes traçadas no Capítulo 7 deste Produto. A 
partir da avaliação será feito o replanejamento de programas, metas e ações, inclusive nas 
revisões do PGIRS. 

Resumindo, estes dois processos que integram o sistema de controle e fiscalização da 
gestão de resíduos, são fundamentais para verificar possíveis desvios em relação aos níveis 
de atendimento definidos para as metas, facilitando a tomada de decisões para assegurar a 
funcionalidade operacional do Plano e a concretização das ações para o sistema de gestão 
de resíduos sólidos da RMGSL. 

A seguir, são listados os instrumentos que compõem o sistema de monitoramento e 
avaliação do PGIRS:  

 Ouvidoria; 

 Indicadores de desempenho; 

 Índices de desempenho. 

Recomenda-se que estes instrumentos sejam utilizados e aplicados pelo órgão titular da 
limpeza pública, que deve centralizar as ações e informações de gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos no nível municipal. 
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A Figura 10.3 apresenta um fluxograma da estrutura composta pelos mecanismos de 
monitoramento e avaliação utilizados no PGIRS da RMGSL, que possibilitam mensurar a 
implementação do planejamento proposto. 

Nesta estrutura destaca-se a implantação de ouvidoria, órgão que serve como instrumento 
de apoio para o monitoramento e avaliação, a partir da participação social, pelo recebimento 
de reclamações, avaliações, denúncias, sugestões e ideias da comunidade referentes aos 
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Outros instrumentos de monitoramento são os indicadores e índices que proporcionarão 
informações periódicas e mensuráveis dos aspectos operacionais, ambientais e do grau de 
conhecimento e satisfação dos usuários relacionados ao desempenho do istema de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos. 

Por fim, é fundamental a publicação do Relatório de Acompanhamento, instrumento que 
consolidará os resultados obtidos nos monitoramentos e avaliações realizados, que deverá 
ser elaborado periodicamente, possibilitando visualizar a evolução da gestão de resíduos na 
RMGSL. 

Os resultados sistematizados deverão ser divulgados, promovendo o controle social, e 
analisados para eventuais tomadas de decisões. A importância da divulgação dos dados 
gerados está relacionada com a asseguração da ampla publicidade e do controle social, 
princípios essenciais estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituídos 
pela Lei Federal nº 12.305/2010 e regulamentados pelo Decreto nº 7.404/2010. Isto garante 
à sociedade informações e participação nos processos de implementação, avaliação e 
operacionalização das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Controle Social é definido como o 
conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 
participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas públicas 
relacionadas aos resíduos sólidos. 
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Figura 10.3 – Fluxograma dos mecanismos de monitoramento e avaliação do PGIRS. 

Fonte: FLORAM (2019). 
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10.8.1. Implantação da Ouvidoria como forma de Controle Social 

Dentre os mecanismos de avaliação da implementação do PGIRS, são de grande 
importância, aqueles que preveem a participação social. Neste sentido, deverão ser criadas 
as Ouvidorias que são órgãos para recebimento de reclamações, avaliações, sugestões, 
críticas, queixas e denúncias, funcionando como canais permanentes de comunicação direta 
com a população residente nos municípios da RMGSL.   

Recomenda-se que a ouvidoria seja integrada ao órgão municipal titular da limpeza pública e 
manejo de resíduos e/ou ao Consórcio Público Intermunicipal, e que possua as atribuições 
de atender, registrar, sistematizar os processos, encaminhando-os, posteriormente, ao setor 
responsável e competente por tratar o assunto. 

Para cada contato (queixa, denúncia, etc.) deve ser instaurado um processo com numeração 
sequencial, registrando o nome do solicitante, caso este queira se identificar, data da 
reclamação e o motivo do contato para facilitar a sistematização das informações. 

O setor de ouvidoria deve ainda, acompanhar as providências tomadas, fornecendo o devido 
retorno (feedback) aos interessados nos processos. A seguir, é proposto um fluxograma da 
rotina de operacionalização da ouvidoria para visão geral do processo. 

 

Figura 10.4 – Fluxograma da rotina de operacionalização da Ouvidoria. 

Fonte: FLORAM (2019). 

Visando proporcionar melhor resultado no mecanismo de controle da ouvidoria, 
principalmente quanto ao acompanhamento dos processos, recomenda-se a criação de um 
software (programa computacional) ou sistema on line (página de internet/intranet) para o 
gerenciamento das reclamações, avaliações, sugestões e/ou denúncias, possibilitando a 
rastreabilidade do processo, por parte dos operadores e do interessado (denunciante). 

É importante, no desenvolvimento deste tipo de sistema, a definição das informações que 
deverão estar disponíveis ou acessíveis aos usuários bem como àquelas com visualização 
restrita aos funcionários da ouvidoria. 

Recomenda-se que todos os processos encerrados deverão ser divulgados semestralmente 
nos meios de comunicação do poder público municipal (ex: site virtual da Prefeitura 
Municipal) bem como nos meios de divulgação regional, incluindo jornal impresso e eventual 
site ou informativo publicado pelo Consórcio Público Intermunicipal. Caso o uso da ouvidoria 
pela população seja elevado, esta frequência de divulgação dos resultados do 
monitoramento poderá ser reduzida a critério do responsável, salientando-se, que 
frequências inferiores às trimestrais não são indicadas. 
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Destaca-se que os processos deverão ser registrados no Relatório de Acompanhamento, 
que é o documento elaborado e publicado anualmente com todo o registro dos instrumentos 
de monitoramento e avaliação do PGIRS. 

10.8.2. Indicadores e índices de Desempenho dos Serviços de Limpeza Urbana e 
Gerenciamento de Resíduos, da Sustentabilidade Ambiental e do Grau de 
Conhecimento e Satisfação dos Usuários  

Os indicadores de desempenho da limpeza pública e do gerenciamento de resíduos sólidos 
são ferramentas que possibilitam o monitoramento e a avaliação da cobertura, da qualidade 
e da eficiência dos serviços prestados, devendo ser empregados a partir da implementação 
do PGIRS, para o monitoramento permanente da evolução da gestão integrada dos resíduos 
nos municípios da RMGSL. 

Os índices são construídos a partir do agrupamento de dois ou mais indicadores em virtude 
do grande número de dados e informações disponíveis referidos a uma mesma dimensão, 
ou a diferentes dimensões, visando facilitar ou simplificar a comunicação e a análise dos 
dados sobre a gestão (JANNUZZI, 2004).  

Ressalta-se que a utilização de indicadores e índices só é possível se houver um sistema de 
informações com mecanismos para coleta e armazenamento dos dados gerados pelos 
prestadores de serviços e pelos agentes da fiscalização da limpeza pública. Vale lembrar 
ainda a importância da divulgação dos indicadores básicos da qualidade dos serviços aos 
usuários, visando o controle social e a transparência na gestão de resíduos.  

Os indicadores e índices de desempenho foram apresentados no item 5.5 desta versão 
consolidada. No referido Produto também foram abordados os indicadores e índices da 
Sustentabilidade Ambiental e do Grau de Conhecimento e Satisfação dos Usuários. 

10.8.3. Relatórios de Acompanhamento 

Dentre os instrumentos previstos de avaliação e, especialmente monitoramento e controle, 
tem-se o Relatório de Acompanhamento. Esse relatório tem como objetivo principal, 
caracterizar a situação e a qualidade da gestão e dos serviços de limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos oferecidos, relacionando-as com as condições econômicas, operacionais 
e de proteção ambiental, de forma a verificar a efetividade das ações, o cumprimento das 
metas estabelecidas no PGIRS da RMGSL e a evolução temporal de sua implementação. 

Recomenda-se que este relatório seja elaborado anualmente pelo órgão titular da limpeza 
urbana, levando em consideração todos os mecanismos de avaliação e monitoramento 
sugeridos, contemplando assim as informações sistematizadas dos indicadores, da 
avaliação da eficiência e eficácia das ações programadas e do sistema de ouvidoria dos 
municípios, conforme ilustra a Figura 10.5.  
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Figura 10.5 – Fluxograma da operacionalização e aplicação do Relatório de Acompanhamento de 
implementação do PGIRS e da qualidade dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Fonte: FLORAM (2019). 

O Quadro 10.4 apresenta as sugestões das principais informações que devem constar no 
Relatório de Acompanhamento, contemplando seu conteúdo mínimo, principal meio de 
divulgação e o órgão responsável pela elaboração e divulgação dos resultados. 

O relatório deve ser redigido em linguagem que facilite a compreensão das informações para 
que todos possam contribuir durante a implementação do PGIRS. Valorizar a participação da 
sociedade e suas instituições representativas, contribui para que se construam os 
mecanismos de controle social dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos de forma segura. 

Sugere-se ainda, na confecção do relatório, a apresentação das informações e indicadores 
considerando uma perspectiva histórica (série histórica) para possibilitar a verificação dos 
avanços na gestão e expor a realidade sobre a prestação dos serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos à população. 

Destaca-se, no âmbito regional, o papel do Consórcio Público Intermunicipal na divulgação 
do Relatório de Acompanhamento conjuntamente com os órgãos municipais, fundamental 
para dar maior visibilidade e transparência à gestão de resíduos sólidos.  
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Quadro 10.4 – Principais informações para a elaboração do Relatório de Acompanhamento de implementação do PGIRS. 

Conteúdo mínimo do Relatório de Acompanhamento 

1) Introdução: apresentar resumidamente ao leitor o tema que será desenvolvido e de que forma será apresentado ao 

longo do trabalho; 

 

2) Avaliação da eficiência e eficácia das ações e programas: consolidar todos os resultados já sistematizados, 

apresentando-os em forma de gráficos, tabelas e/ou quadros resumos. Expor de forma sintetizada, uma breve 

conclusão dos resultados com relação à eficácia da implementação das ações do Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PGIRS). 

 

3) Indicadores e Índices: consolidar todos os resultados já sistematizados, apresentando-os em forma de gráficos, 

tabelas e/ou quadros resumos. Recomenda-se que sejam criados subitens específicos para cada indicador, expondo 

de forma sintetizada, uma breve conclusão dos resultados, quando possível, podendo compará-los, com resultados de 

anos anteriores, demonstrando a evolução das atividades propostas no PGIRS; 

a) Desempenho operacional; 

b) Desempenho ambiental; 

c) Grau de conhecimento e satisfação dos usuários. 

 

4) Processos encerrados da Ouvidoria: consolidar as manifestações recebidas durante o período, separando-as por 

grupos de usuários (bairros) e demandas por categorias (sugestões, ideias, denúncias, reclamações, elogios, etc.). 

Destaca-se a importância de serem apresentados os quantitativos de manifestações por setores do serviço de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos (varrição, coleta, capina e roçada, etc.) e os procedimentos e encaminhamentos 

conduzidos. Os resultados podem ser apresentados graficamente. Em anexo, podem ser apresentadas as eventuais 

sugestões dos populares para a melhoria do sistema e serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

5) Conclusão: a partir dos resultados obtidos, deve-se elaborar uma síntese do assunto abordado e das conclusões a 

que se chegou, expondo o correto cumprimento ou não, da implementação do PGIRS e as recomendações para as 

posteriores revisões e atualizações do Plano. 

 

Responsável pela elaboração  

Órgão Municipal Titular da Limpeza Pública e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Principais meios de divulgação 

Sites da prefeitura e do Consórcio Público Intermunicipal; 

Jornais regionais e das prefeituras que possuírem. 

Fonte: FLORAM (2019). 

10.9. Ações preventivas e corretivas 

É importante destacar a participação da população na implementação do PGIRS, uma vez 
que a sociedade funciona como catalizador no processo de identificação de problemas e 
soluções no gerenciamento de resíduos sólidos, atuando assim, na possibilidade de 
tomadas de ações preventivas e corretivas durante a implementação do Plano. 

Assim, destaca-se a função do Conselho de Resíduos Sólidos na identificação de eventuais 
falhas, problemas e desvios em relação ao planejado na implementação deste PGIRS e 
ajudar a apontar as ações preventivas e corretivas. 

Os mecanismos do Sistema de Monitoramento e Avaliação do PGIRS apresentados no 
subcapítulo anterior também envolvem, de uma forma geral, o Controle Social já que 
possibilitam a tomada de ações preventivas e corretivas no PGIRS. 
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A implantação da Ouvidoria no sentido de elaboração de denúncias pela sociedade e 
acompanhamento da queixa bem como a aplicação de indicadores de verificação do Grau 
de Satisfação dos Usuários e até mesmo a publicação dos Relatórios de Acompanhamento, 
que permite entendimento da qualidade da gestão por parte do usuário, fornece condições a 
este para identificação de problemas e acompanhamento da resolução. 

Portanto, as ações preventivas e corretivas a serem aplicadas no PGIRS só podem ser 
definidas após aplicação dos instrumentos de monitoramento e avaliação, que identificam os 
desvios da implementação em relação ao planejado.  

10.10. Diretrizes, estratégias e metas 

Neste Capítulo serão apresentadas as diretrizes, estratégias e metas previstas para a 
melhoria da gestão de resíduos sólidos na RMGSL.  

10.10.1. Diretrizes e Estratégias 

A definição de diretrizes e estratégias tem como objetivo subsidiar o estabelecimento das 
metas e ações voltadas para a efetiva gestão dos resíduos sólidos. Para cada diretriz proposta 
serão consideradas várias estratégias. Foram definidas as seguintes diretrizes neste PGIRS:  

- Gestão de resíduos sólidos e limpeza pública; 

- Não geração, Redução e Reutilização de resíduos; 

- Coleta Seletiva e Reciclagem; 

- Inserção e fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis; 

- Tratamento de resíduos sólidos; 

- Disposição final ambientalmente adequada; 

- Logística Reversa. 

Apesar de não ter sido criada uma diretriz específica para a Educação Ambiental (EA), este 
tema estará presente nas estratégias vinculadas às diretrizes e nas metas, já que se 
configura como um tema transversal à temática de resíduos sólidos e se relaciona com a 
maioria das diretrizes listadas acima.  

a) Gestão de resíduos sólidos e limpeza pública 

As estratégias propostas neste item visam a criação, o desenvolvimento e a melhoria das 
diversas funções públicas inerentes à gestão de resíduos abordadas neste PGIRS, por 
exemplo: fiscalização, criação de estrutura de monitoramento da implementação do Plano, 
estabelecimento da cobrança, capacitação dos técnicos, criação do sistema de informação 
de resíduos sólidos, cadastramento dos geradores de resíduos perigosos e Controle Social. 

Estratégias: 

 Desenvolver sistema de informações sobre o gerenciamento municipal de 
resíduos sólidos; 

 Criar cadastro dos geradores de resíduos perigosos (RSS, Resíduos Industriais e 
de outras fontes); 
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 Criar equipe e desenvolver sistema de fiscalização integrada, abrangendo a 
prestação dos serviços, condições de trabalho dos funcionários da limpeza 
urbana, cobrança dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), 
destinação e disposição adequada dos resíduos, dentre outras funções; 

 Conceber o sistema de monitoramento e avaliação do PGIRS incluindo a 
Ouvidoria e os Indicadores de desempenho e ambientais propostos neste Plano; 

 Promover a capacitação continuada dos técnicos e gestores envolvidos na 
limpeza pública; 

 Promover a capacitação dos técnicos da administração pública municipal em 
elaboração de projetos para captação de recursos financeiros para resíduos 
sólidos; 

 Captar e alocar recursos financeiros para melhoria dos serviços de limpeza urbana 
dos municípios; 

 Fortalecer e apoiar a atuação da sociedade, em especial quanto ao 
acompanhamento das ações previstas no PGIRS; 

 Estimular a cobrança como forma de busca pela sustentabilidade financeira e 
econômica da gestão de resíduos sólidos; 

 Ampliar a cobertura da coleta de resíduos domiciliares em áreas urbanas e rurais; 

 Promover a melhoria e fortalecimento da gestão e gerenciamento dos serviços de 
limpeza urbana. 

b) Não geração, Redução e Reutilização de resíduos 

De acordo com a PNRS, a gestão adequada dos resíduos deve priorizar a Não geração, a 
Redução e a Reutilização antes de considerar as práticas voltadas para a reciclagem, 
tratamento e, finalmente, a disposição final dos resíduos que não apresentam outras 
alternativas senão o descarte, chamados de rejeitos.  

Sabe-se que a geração de resíduos sólidos se relaciona com o porte do município, poder 
aquisitivo, aspectos culturais, contexto regional, nível de educação ambiental, entre outros 
fatores. Logo, a Não geração de resíduos e a sua Redução dependem diretamente das 
estratégias e ações de Educação Ambiental visando o consumo consciente. Já a Reutilização 
deve ser compreendida pelo uso dos resíduos sem alteração de suas características físicas, 
químicas e biológicas, dispensando a necessidade do descarte dos mesmos para a coleta.  

Além dos benefícios de uma população mais consciente e saudável, a minimização da 
geração de resíduos e a Reutilização implicam na redução significativa dos custos do 
gerenciamento de resíduos em todas as suas etapas, a saber: coleta, transporte, tratamento e 
disposição final. 

Estratégias: 

 Desenvolver programas e ações para estimular a redução do consumo e 
incentivar a reutilização de resíduos; 
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 Estimular a elaboração de programas de Educação Ambiental pelas Secretarias 
Municipais de Meio Ambiente e/ou Educação tendo como foco o consumo 
consciente, a não geração e a reutilização de resíduos sólidos; 

 Promover medidas que incentivem o consumo responsável e sustentável em 
instituições, escolas, órgãos governamentais e condomínios atendidos pela coleta 
seletiva; 

 Estimular, através de programas de educação ambiental continuada, a prática de 
reutilização de resíduos diretamente na fonte, tendo como público alvo as 
instituições públicas e privadas; 

 Priorizar nas aquisições governamentais os produtos recicláveis, reciclados e com 
design que favoreça sua reutilização; 

 Incentivar a adoção de práticas de compostagem caseira para reduzir a 
quantidade de resíduos orgânicos na massa total de RSU encaminhados para 
disposição final. 

c) Coleta Seletiva e Reciclagem 

A Coleta Seletiva está ligada à pratica de separação dos resíduos recicláveis diretamente na 
fonte pelo gerador. Já a Reciclagem, diz respeito ao processo de transformação dos 
resíduos sólidos através da alteração de suas características físicas, químicas e/ou 
biológicas, tendo como objetivo transformar um insumo (resíduos sólidos) em um novo 
produto.  

O bom desempenho da Coleta Seletiva depende das ações de Educação Ambiental visando 
a ampla participação popular bem como do incentivo à adesão de condomínios residenciais, 
órgãos públicos, instituições particulares e principalmente do comércio, que contribuem com 
expressiva quantidade de resíduos à coleta. 

Estratégias: 

 Implantar a coleta seletiva nos municípios; 

 Monitorar e estimular o avanço da coleta seletiva; 

 Fiscalizar a atuação dos diversos atores envolvidos na coleta seletiva; 

 Divulgar, através de ações de mobilização e comunicação social, a 
obrigatoriedade da realização da segregação dos resíduos, levando em conta o 
princípio da responsabilidade compartilhada prevista na PNRS; 

 Implantar as Unidades de Triagem (UT) para a destinação de resíduos 
segregados no âmbito dos programas de coleta seletiva nos municípios; 

 Implantar os Pontos de Entrega Voluntária (PEV) para recebimento dos resíduos 
recicláveis; 

 Desenvolver campanhas de educação ambiental e ações visando incentivar a 
segregação de resíduos e destinação à coleta seletiva, na sociedade; 

 Implementar Programas de Coleta Seletiva nas unidades de ensino, com 
atividades continuadas de educação ambiental; 
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 Estimular, através de programas de educação ambiental continuada, as práticas 
de segregação de resíduos nas instituições públicas e privadas; 

 Priorizar nas aquisições governamentais os produtos recicláveis e reciclados; 

 Incentivar a adoção de práticas de compostagem caseira para reduzir a presença 
de resíduos orgânicos misturados aos recicláveis encaminhados para as Unidades 
de Triagem; 

 Realizar diagnóstico da cadeia produtiva de resíduos recicláveis na RMGSL; 

 Induzir o encaminhamento prioritário dos resíduos recicláveis gerados no 
comércio, em especial aqueles provenientes de grandes atacadistas e de órgãos 
vinculados à administração pública, ao sistema oficial de coleta seletiva; 

 Exigir, como contrapartida de incentivos fiscais a grandes atacadistas e varejistas, 
a doação dos materiais recicláveis destinados à coleta seletiva; 

 Incentivar à implantação de indústrias recicladoras na RMGSL. 

d) Inserção e fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis 

A inserção social de catadores aplica-se principalmente aos agentes que realizam o trabalho 
de forma individual, que geralmente desempenham suas atividades em condições precárias. 
Por estarem inseridos na base da cadeia de reciclagem estes trabalhadores estão mais 
sujeitos a desigualdades na comercialização dos resíduos, vendendo as pequenas 
quantidades de recicláveis a preços muito baixos, quando comparado aos que são 
revendidos pelos médios e grandes sucateiros às empresas recicladoras. Assim, as 
diretrizes e estratégias devem prever mecanismos para inclusão destes trabalhadores de 
forma mais equitativa e justa na cadeia da reciclagem e/ou absorção em outras alternativas 
de renda e emprego. 

Estratégias: 

 Implantar a coleta seletiva, priorizando a participação de catadores organizados 
em associações e cooperativas a partir da contratação direta sob dispensa de 
licitação, garantindo a remuneração pelos serviços prestados; 

 Apoiar na busca pela adoção de procedimentos simplificados para a formalização 
da pessoa jurídica das organizações de catadores; 

 Criar e manter atualizado o cadastro de catadores informais e organizados; 

 Incentivar e realizar o apoio técnico e administrativo às organizações de 
catadores; 

 Realizar capacitações dos catadores organizados quanto ao planejamento 
financeiro e finanças pessoais; 

 Mediar e/ou prover financiamento para associações e cooperativas de catadores 
visando a aquisição de equipamentos para o manejo e o transporte dos resíduos; 

 Promover a articulação das organizações de catadores em rede; 
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 Desenvolver estudos de viabilidade econômica para a implantação de 
mecanismos de garantia de preço mínimo para a venda de materiais recicláveis, 
considerando o contexto da cadeia de reciclagem na RMGSL; 

 Avaliar sistema de tributação simplificado e diferenciado, em âmbito municipal, 
referente aos serviços prestados pelas cooperativas e associações de catadores; 

 Exigir, conforme a competência, que os Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) de órgãos da administração pública direta e indireta e dos 
geradores privados contemplem a segregação dos resíduos recicláveis e o 
encaminhamento às cooperativas e associações de catadores. 

e) Tratamento de resíduos sólidos 

A tecnologia mais comum para o tratamento da fração orgânica dos RSU é a compostagem, 
por isso previu-se, na Etapa 2 deste Plano, a implantação de Unidades de Compostagem 
(UC) para atender aos municípios da RMGSL. Portanto, uma vez implantadas as UC, deve 
haver estratégias para assegurar a destinação dos resíduos para estas unidades, como a 
busca por fontes potenciais de resíduos orgânicos de qualidade e em quantidade 
significativa além do estimulo à coleta seletiva. Além disso, deve haver estímulo à 
compostagem descentralizada. 

 Implantar as Unidades de Compostagem previstas na Etapa 2 deste PGIRS; 

 Estimular a compostagem caseira como forma de compostagem descentralizada e 
que reflete na redução dos custos do gerenciamento dos resíduos orgânicos; 

 Monitorar e estimular o avanço da coleta seletiva, pois quanto melhor a 
segregação e o aproveitamento dos resíduos recicláveis, maior a possibilidade do 
desvio de resíduos orgânicos da coleta convencional para as UC; 

 Fiscalizar as indústrias, estabelecimentos de atendimento à saúde humana e 
animal e demais geradores de resíduos perigosos no sentido de destiná-los às 
unidades para tratamento de resíduos Classe I existentes na RMGSL. 

f) Disposição final ambientalmente adequada incluindo a eliminação e a recuperação de 
lixões 

Os avanços na gestão em relação à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 
sólidos dependem da implantação ou uso das unidades já existentes para o aterramento de 
resíduos como Aterros Sanitários (AS), Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP) e 
Aterros de Resíduos da Construção Civil (ARCC).   

É importante citar que a RMGSL já conta com Aterro Sanitário privado (CGA Titara) capaz 
de atender a todos os municípios, não recomendado para Alcântara pela elevada distância 
de transporte, ainda que em caráter emergencial até que outros AS sejam implantados, caso 
necessário. Nesse sentido, a Agência Executiva Metropolitana (AGEM) contratou no dia 
24/07/2018 a disposição final dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no aterro sanitário 
existente, com o Governo do Estado custeando a disposição dos resíduos coletados nos 
municípios da RMGSL. Entretanto, até agora Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, 
Presidente Juscelino e Santa Rita ainda não estão promovendo o transporte dos RSU para 
este aterro, dispondo-os ainda nos lixões municipais. 
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Somente após a adequação da situação da disposição final em aterros sanitários é que os 
lixões devem ser encerrados e recuperados. Logo, é fundamental o esforço do Governo do 
Estado, inclusive envolvendo outros órgãos além da AGEM, para que os cinco municípios 
citados no parágrafo anterior, regularizem a situação da disposição de resíduos. 

A CGA Titara ainda conta com aterro de resíduos perigosos (Classe I) para o recebimento 
de resíduos industriais e as cinzas dos processos térmicos de tratamento de RSS, 
dispensando a necessidade de implantação de outros aterros Classe I. Já que a RMGSL 
conta com solução, basta intensificar as ações de fiscalização para verificar se os geradores 
de resíduos perigosos estão promovendo a destinação adequada. 

Outro fator a ser considerado diz respeito ao estabelecimento de diretrizes e metas para o 
aproveitamento energético dos gases gerados pela degradação dos resíduos orgânicos nos 
aterros sanitários, prevista no artigo 17 da PNRS. Nesse sentido é importante esclarecer que 
o aproveitamento só é considerado viável técnica e economicamente para AS que recebem 
resíduos acima de 500 t/dia. Cita-se ainda a previsão de início do aproveitamento energético 
no aterro sanitário Titara ainda no primeiro semestre de 2019. 

 Estratégias: 

 Estimular o uso do aterro sanitário Titara em caráter emergencial pelos municípios 
de Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Presidente Juscelino e Santa Rita; 

 Implantar os Aterros de Resíduos da Construção Civil (ARCC) propostos na Etapa 
2 deste PGIRS; 

 Fiscalizar as indústrias e demais geradores de resíduos perigoso no sentido de 
destinar seus resíduos ao aterro Classe I ou outra tecnologia aceita para 
tratamento de resíduos perigosos. 

 Elaborar Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) dos lixões 
encerrados em decorrência de passivos ambientais decorrentes da disposição 
irregular de resíduos sólidos; 

 Implementar esforços para mediar ou fomentar recursos técnicos e financeiros 
para o encerramento e remediação dos lixões. 

g) Logística Reversa 

A Logística Reversa é um “instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada”. 

A gestão da LR envolve a participação de diferentes atores como fabricantes, revendedores, 
consumidores, cooperativas, sucateiros, empresas especializadas em coleta de resíduos de 
logística e o poder público. Assim, a gestão de LR no âmbito de atuação nos municípios 
deve estar voltada para a mediação e regulamentação de procedimentos que favoreçam a 
implementação de sistemas e alternativas eficientes para seu desenvolvimento. 
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Estratégias: 

 Promover acordos setoriais para implementação da logística reversa nos 
municípios e estado; 

 Mediar e promover mecanismos que permitam ao consumidor final a 
disponibilidade de locais para devolução/entrega de produtos/resíduos passíveis 
de logística reversa; 

 Incentivar a implantação de equipamentos para devolução de resíduos passives 
de logística reversa em instituições e órgão públicos municipais; 

 Intensificar as ações de fiscalização quanto ao manejo dos resíduos de logística 
reversa obrigatória, em especial aqueles considerados como resíduos perigosos; 

 Prever envolvimento dos municípios na mediação e possível fomento de práticas 
de gestão para implementação da logística reversa; 

 Promover ações para incentivo da reciclagem dos resíduos de logística reversa; 

 Incentivar ações e campanhas de educação ambiental para desenvolver a 
conscientização de revendedores e usuários sobre a importância da logística 
reversa; 

 Incentivo a implantação de empresas/industrias de reciclagem de resíduos de 
logística reversa nos municípios. 

10.10.2. Metas  

As metas estabelecidas para o PGIRS foram concebidas a partir da análise integrada do 
diagnóstico da situação dos resíduos sólidos e das diretrizes e estratégias propostas neste 
Capítulo. 

Sempre que possível, buscou-se definir metas quantificáveis o que permite o monitoramento 
da evolução ao longo do horizonte temporal de 20 anos do PGIRS. Para tanto, foram 
considerados quatro estratos temporais relacionados ao prazo de atendimento das metas: 

- Imediato: 2019 - 2020; 

- Curto: 2021 - 2022; 

-  Médio: 2023 - 2028; 

- Longo: 2029 - 2038.  

As metas foram estruturadas em quadros de referência para cada diretriz contendo os 
percentuais esperados de atendimento conforme o prazo de execução previsto. Para facilitar a 
identificação das metas, elas foram enumeradas sequencialmente, mantendo-se a ordem 
numérica ao longo de todas as diretrizes previamente adotadas.  

a) Gestão de resíduos sólidos e limpeza pública 

O Quadro 10.5 apresenta as metas que proporcionarão a melhoria da gestão de resíduo 
sólidos e dos serviços de limpeza pública na RMGSL. 
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Quadro 10.5 – Metas para a gestão dos resíduos sólidos e limpeza pública na RMGSL. 

DIRETRIZ Nº META 

PRAZOS (%) 

IMEDIATO                              
(2019-2020)  

CURTO                                     
(2021-2022)  

MÉDIO                                       
(2023-2028)  

LONGO                                    
(2029-2038)  

Gestão de 
resíduos sólidos 

e limpeza 
pública 

1 

Elaborar legislação 
municipal para a limpeza 
pública e o manejo de 
resíduos sólidos 

31 69 100 100 

2 

Desenvolver sistema de 
informações sobre o 
gerenciamento municipal de 
resíduos sólidos 

23 69 100 100 

3 
Criar equipe e sistema de 
fiscalização municipal 

23 69 100 100 

4 
Criar e aprimorar a 
Ouvidoria 

23 69 100 100 

5 
Aplicação dos indicadores e 
índices de desempenho e 
ambiental 

23 69 100 100 

6 

Criar Conselhos Municipais 
de Resíduos Sólidos para 
assegurar a participação da 
sociedade na gestão  

23 69 100 100 

7 
Estabelecer a cobrança 
pelos serviços de manejo 
de RSU e limpeza urbana 

23 46 100 100 

Fonte: FLORAM (2019). 

A definição dos valores percentuais para as metas do Quadro 10.5, considerou a sua 
equivalência à quantidade de municípios que se adequam as metas nos respectivos estratos 
temporais em relação ao total de municípios da RMGSL.  

Logo, para as Metas 2 a 7 considerou-se alcance em prazo imediato apenas em Paço do 
Lumiar, São José de Ribamar e São Luís em função da maior capacidade de estruturação e 
corpo técnico mais qualificado em relação aos demais municípios. Nesses casos, o percentual 
previsto para o prazo imediato será de 23 %, referente ao alcance em 3 dos 13 municípios da 
RMGSL (3/13 = 0,23).  

Seguindo a mesma lógica, Bacabeira, Icatu, Morros, Raposa, Rosário e Santa Rita 
conseguem estruturar a gestão de resíduos em curto prazo. Assim, considerou-se 69 % (9/13 
= 0,69), referente aos 6 municípios citados além dos três maiores propostos para prazo 
imediato, considerando metas progressivas ao longo do Plano. 

Por fim, os municípios de Alcântara, Axixá, Cachoeira Grande e Presidente Juscelino 
conseguirão estruturar a gestão em médio prazo, totalizando o cumprimento de 100 % das 
metas nesse período, já que os treze municípios da RMGSL terão promovido a melhoria da 
gestão. Caso os quatro municípios citados consigam cumprir as metas em prazo imediato, 
anteciparão a melhoria da gestão na região.  
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A definição do valor de 31 % no prazo imediato para a Meta 1, partiu do pressuposto que São 
Luís e Morros já contam com legislação e que Paço do Lumiar e São José de Ribamar têm 
condições de elaborar suas respectivas leis sobre gestão de resíduos nesse estrato temporal. 

Em relação à Meta 5 sobre o uso dos indicadores e índices de desempenho no 
monitoramento do PGIRS, destaca-se que no Produto 7.3 foram propostos vários indicadores 
com diferentes graus de complexidade na sua aplicação, sendo que nenhum município da 
RMGSL conseguirá monitorar todos os indicadores em prazo imediato. Porém, os indicadores 
mais simples, como aqueles relacionados à quantificação da destinação adequada de 
resíduos em aterro sanitário, serão aplicados para os municípios (exceto Alcântara) em prazo 
imediato, tão logo passem a destinar seus resíduos ao aterro Titara. 

Sobre a Meta 6, além da criação de novos Conselhos para a Gestão de Resíduos na região, 
poderão ser aproveitados conselhos existentes na Região Metropolitana da Grande São Luís, 
o que antecipa a melhoria da gestão.  

O estabelecimento da cobrança é fundamental para a busca da sustentabilidade financeira da 
gestão. Dessa forma, a Meta 7 prevê que em médio prazo todos os municípios da RMGSL 
deverão estar cobrando dos munícipes pela prestação dos serviços de limpeza pública.  

b) Não geração, Redução e Reutilização de resíduos 

O Quadro 10.6 apresenta a Meta 8 relacionada à diretriz de não geração, redução e 
reutilização dos resíduos.  

A definição do valor percentual dessa meta não se relaciona com a quantidade de municípios, 
mas sim à quantidade de Programas de Educação Ambiental desenvolvidos na RMGSL. 
Assim, espera-se que a metade dos programas implementados em prazo imediato tenham 
medidas voltadas para o cumprimento da sua respectiva diretriz. 

Quadro 10.6 – Metas para a Não geração, Redução e Reutilização de resíduos na RMGSL. 

DIRETRIZ Nº META 

PRAZOS (%) 

IMEDIATO                              
(2019-2020)) 

CURTO                                     
(2021-2022)) 

MÉDIO                                       
(2023-2028)) 

LONGO                                    
(2029-2038)  

Não Geração, 
Redução e 

Reutilização de 
Resíduos  

8 

Prever que os programas 
de Educação Ambiental 
tenham medidas voltadas 
para a Não geração, 
Redução da geração e 
Reutilização de resíduos 
sólidos 

50 65 100 100 

Fonte: FLORAM (2019). 

c) Coleta Seletiva e Reciclagem 

O Quadro 10.7 mostra as sete metas para a implantação e o bom desempenho da coleta 
seletiva e reciclagem na RMGSL.   

Os valores percentuais das Metas 9 e 10 foram definidos considerando o cronograma de 
implantação das Unidades de Triagem e dos Pontos de Entrega Voluntária proposto neste 
PGIRS. 
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Quadro 10.7 – Metas para a Coleta Seletiva e Reciclagem na RMGSL. 

DIRETRIZ Nº META 

PRAZOS (%) 

IMEDIATO                              
(2019-2020)  

CURTO                                     
(2021-2022)  

MÉDIO                                       
(2023-2028)  

LONGO                                    
(2029-2038)  

Coleta Seletiva 
e Reciclagem 

9 
Implantar as Unidades de 
Triagem 

80 100 100 100 

10 
Implantar os Pontos de 
Entrega Voluntárias (PEV 
ou Ecopontos) 

34 89 100 100 

11 
Elaborar legislação para 
implementar a coleta 
seletiva municipal 

31 100 100 100 

12 

Elaborar diagnóstico da 
cadeia produtiva de 
resíduos recicláveis na 
RMGSL 

30 100 100 100 

13 
Implantar a Coleta Seletiva 
municipal   

23 100 100 100 

14 
Reduzir a quantidade de 
resíduos recicláveis na 
disposição final  

3 10 20 30 

15 
Incentivar a instalação de 
indústrias de reciclagem na 
região 

0 0 23 100 

Fonte: FLORAM (2019). 

A definição do valor de 31 % no prazo imediato para a Meta 11 partiu do pressuposto que São 
Luís e Rosário já contam com legislação sobre a Coleta Seletiva e que Paço do Lumiar e São 
José de Ribamar têm condições de elaborar suas respectivas leis sobre gestão de resíduos 
nesse estrato temporal. 

Para a Meta 12 previu-se alcance de 30 % em prazo imediato e cumprimento total em curto 
prazo, já que a cadeia da reciclagem se caracteriza pelo elevado grau de informalidade e 
complexidade, necessitando de certo tempo para a realização de um diagnóstico completo e 
de qualidade.   

A Meta 13 considera a implantação da coleta seletiva municipal, em prazo imediato, em São 
Luís, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Em curto prazo todos os municípios deverão ter 
implantado a coleta seletiva, ainda que na modalidade Ponto de Entrega Voluntária 
(Ecoponto). 

O valor de 30 % previsto para a Meta 14 no horizonte do PGIRS foi definido pela dificuldade 
de universalização do acesso à coleta seletiva bem como pela contribuição parcial dos 
cidadãos com esta modalidade de coleta em áreas atendidas, como observado em capitais 
estaduais e cidades brasileiras com coleta seletiva há mais de duas décadas. Por mais que os 
aterros sanitários devam receber somente rejeitos, na prática, ainda receberão resíduos 
recicláveis por décadas, em função do longo período que se negligenciou a gestão de 
resíduos nos Brasil. Mesmo quase nove anos após a implementação da PNRS, as iniciativas 
para a segregação de resíduos na região são poucas e essa realidade não muda 
rapidamente. 
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Em relação a Meta 15, como abordado anteriormente neste Plano, os empresários só se 
sentirão seguros para instalar suas indústrias de reciclagem na RMGSL, após a implantação e 
estabilidade da coleta seletiva na região, o que garantirá resíduos em quantidade e qualidade 
adequada para viabilizar o negócio. Dessa forma, recomenda-se o incentivo à atratividade de 
indústrias em médio prazo, priorizando a instalação dentro da Ilha do Maranhão, onde há 
maior geração de resíduos e potencial para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 
processamento de recicláveis. 

d) Inserção e fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis  

O Quadro 10.8 apresenta quatro metas para a inserção dos catadores nos sistemas oficiais de 
gestão de resíduos e o seu fortalecimento durante a implementação do PGIRS. 

Quadro 10.8 – Metas para a inserção e fortalecimento dos catadores de materiais recicláveis na RMGSL. 

DIRETRIZ Nº META 

PRAZOS (%) 

IMEDIATO                              
(2019-2020)  

CURTO                                     
(2021-2022)  

MÉDIO                                       
(2023-2028)  

LONGO                                    
(2029-2038)) 

Inserção e 
fortalecimento 
dos catadores 
de materiais 
recicláveis 

16 
Criar e manter atualizado o 
cadastro de catadores 
informais e organizados 

80 100 100 100 

17 

Contratar as 
associações/cooperativas 
de catadores para a coleta 
seletiva municipal 

0 15 30 60 

18 
Capacitar os catadores de 
resíduos recicláveis  

26 60 100 100 

19 

Criar no âmbito dos 
Conselhos Municipais de 
Resíduos Sólidos as 
Câmaras Técnicas 
relacionadas à inclusão 
social de catadores 

23 69 100 100 

Fonte: FLORAM (2019). 

Os valores percentuais previstos para a Meta 16 consideram que a SETRES já possui o 
cadastro dos catadores que atuam na RMGSL. Porém, este cadastro está desatualizado, 
devendo ser atualizado durante todo o horizonte do PGIRS.   

A Meta 17 considera que a contratação das organizações de catadores não ocorrerá 
imediatamente, já que depende da implementação da coleta seletiva oficial nos municípios. 
Como nos municípios do continente ainda não existem associações e cooperativas de 
catadores, é preciso organizar os catadores para depois contratá-los.  

A capacitação dos catadores (Meta 18) deverá ser contínua durante a implementação do 
Plano, devendo ser priorizada inicialmente a capacitação dos catadores de associações e 
cooperativas que já atuam nos municípios da Ilha do Maranhão, visando a sua inserção no 
sistema oficial de gestão de resíduos. 
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A Meta 19 foi construída igualando os valores percentuais da Meta 6 sobre a criação dos 
Conselhos Municipais de Resíduos, já que só é possível criar as Câmaras Técnicas nos 
municípios que já contam com Conselhos instituídos. 

e) Tratamento de resíduos sólidos 

O Quadro 10.9 mostra as metas para o tratamento de resíduos sólidos nos municípios da 
Região Metropolitana da Grande São Luís. 

Quadro 10.9 – Metas para o tratamento de resíduos sólidos na RMGSL. 

DIRETRIZ Nº META 

PRAZOS (%) 

IMEDIATO                              
(2019-2020)  

CURTO                                     
(2021-2022)  

MÉDIO                                       
(2023-2028)  

LONGO                                    
(2029-2038)  

Tratamento de 
resíduos 

20 
Implantar as Unidades de 
Compostagem 

0 100 100 100 

21 

Reduzir o percentual de 
resíduos orgânicos 
encaminhados para 
disposição final   

0 5 15 20 

22 

Intensificar fiscalização para 
ampliar o tratamento de 
RSS, de resíduos perigosos 
industriais e de outras 
fontes  

11,5 35 100 100 

Fonte: FLORAM (2019). 

Os valores percentuais da Meta 20 foram definidos considerando o cronograma de 
implantação das Unidades de Compostagem proposto neste PGIRS. 

O valor de 20 % previsto para a Meta 21 no horizonte do PGIRS foi definido pela dificuldade 
de universalizar o acesso da coleta seletiva na RMGSL. Os sistemas eficientes de coleta 
seletiva e logística reversa desviam o máximo de resíduos recicláveis e perigosos (pilhas, 
baterias, lâmpadas) da coleta convencional, consequentemente, possibilitando menor nível de 
contaminação dos resíduos orgânicos. Além disso, por mais que os aterros sanitários devam 
receber somente rejeitos, na prática, ainda receberão resíduos orgânicos por décadas. 

A Meta 22 foi construída com base na Meta 3, sobre a criação de estrutura e equipe de 
fiscalização municipal, considerando a metade dos valores percentuais desta. 

f) Disposição final ambientalmente adequada incluindo a eliminação e a recuperação de 
lixões 

O Quadro 10.10 apresenta as metas para a disposição final de resíduos sólidos na Região 
Metropolitana da Grande São Luís, incluindo o encerramento e a recuperação ambiental dos 
lixões existentes. 
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Quadro 10.10 – Metas para a disposição final de resíduos sólidos na RMGSL. 

DIRETRIZ Nº META 

PRAZOS (%) 

IMEDIATO                              
(2019-2020)  

CURTO                                     
(2021-2022)  

MÉDIO                                       
(2023-2028) 

LONGO                                    
(2029-2038)  

Disposição Final 
dos Resíduos 

Sólidos 

23 
Implantar a Disposição final 
adequada dos RSU (AS e 
ASPP) 

92 100 100 100 

24 
Eliminar a disposição final 
de resíduos sólidos nos 
lixões 

100 100 100 100 

25 

Elaborar os Planos de 
Recuperação das Áreas 
Degradadas (PRAD) dos 
lixões  

40 100 100 100 

26 

Recuperar as áreas 
degradadas dos lixões 
(encerramento ou 
remediação) 

0 40 100 100 

27 
Implantar a Disposição final 
adequada de RCC (ARCC) 

0 100 100 100 

28 

Intensificar fiscalização para 
ampliar a disposição 
adequada de resíduos 
perigosos industriais e de 
outras fontes no Aterro 
Classe I 

11,5 35 100 100 

29 
Aproveitamento energético 
dos gases gerados nos 
Aterros Sanitários 

99,55 99,55 99,55 99,55 

Fonte: FLORAM (2019). 

A definição dos valores percentuais das Metas 23 e 24 partiu da necessidade de adequar a 
disposição final de resíduos sólidos à PNRS, portanto, exceto Alcântara, os municípios da 
RMGSL deverão cessar a disposição dos resíduos nos lixões passando a destinar os resíduos 
no Aterro Sanitário Titara. No caso de Alcântara, que contará com solução individualizada, o 
processo de seleção de áreas para implantação do ASPP considerando as restrições 
locacionais existentes em seu território e o prazo de construção do aterro impossibilitará o 
alcance da meta em prazo imediato. 

A Meta 25 se refere à elaboração dos Planos de Recuperação de Áreas Degradas dos lixões, 
sendo que os municípios de Axixá, Morros, Paço do Lumiar e São José de Ribamar já podem 
elaborar seus respectivos PRAD, pois já enceraram a disposição dos resíduos nos lixões. Os 
demais municípios só poderão elaborar os PRAD após passarem a dispor integralmente seus 
resíduos no Aterro Sanitário Titara. Cabe ressaltar que Raposa, Rosário e São Luís já 
recuperaram os lixões desativados, não sendo considerados nessa meta. 

A Meta 26 é consequência da anterior, logo, nenhum município iniciará as ações de 
recuperação dos lixões em prazo imediato, necessitando da elaboração de seus respectivos 
PRAD.  

Os valores percentuais da Meta 27 foram definidos considerando o cronograma de 
implantação dos Aterros de Resíduos da Construção Civil (ARC)) proposto neste PGIRS, 
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todos em curto prazo, já que em prazo imediato deverão ser elaborados os projetos de 
engenharia e submetidos ao processo de licenciamento ambiental. 

A Meta 28 foi construída com base na Meta 3, sobre a criação de estrutura e equipe de 
fiscalização municipal, considerando a metade dos valores percentuais desta. 

Os valores percentuais da Meta 29 foram definidos considerando que, exceto Alcântara, os 
demais municípios passarão a dispor os seus resíduos no aterro sanitário Titara que iniciará o 
aproveitamento energético dos gases ainda em 2019. Este tipo de aproveitamento é inviável 
num ASPP, portanto os resíduos de Alcântara não serão aproveitados energeticamente 
durante o horizonte do PGIRS.  

g) Logística Reversa 

O Quadro 10.11 mostra as metas necessárias para a implementação da Logística Reversa 
nos municípios da RMGSL. A definição dos valores percentuais dessas metas conta com certa 
subjetividade, pois se tratam de medidas de difícil mensuração mas indicam os esforços que o 
Estado e os municípios devem fazer para a efetivação da Logística Reversa na região.  

Quadro 10.11 – Metas para a Logística Reversa na RMGSL. 

DIRETRIZ Nº META 

PRAZOS (%) 

IMEDIATO                              
(2019-2020) 

CURTO                                     
(2021-2022)  

MÉDIO                                       
(2023-2028)  

LONGO                                    
(2029-2038)  

  
  

Logística 
Reversa 

30 
Promover os Acordos 
Setoriais na RMGSL 

20 50 100 100 

31 

Disponibilizar locais para 
entrega ou devolução de 
resíduos de logística 
reversa.  

20 30 50 100 

32 

Reunir esforços para 
intensificar a atuação dos 
órgãos e Institutos 
Nacionais relacionados à 
Logística Reversa na 
RMGSL 

40 60 100 100 

Fonte: FLORAM (2019). 

A Meta 30 se refere a efetivação dos Acordos Setoriais na região. Dada a complexidade da 
negociação de acordos entre diversos atores, com a definição das responsabilidades e 
esforços para que se cumpram, acredita-se que somente em médio prazo todos os acordos 
serão estabelecidos (pilhas e baterias, embalagens de agrotóxicos, embalagens de óleos 
lubrificantes veiculares, lâmpadas de vapor de mercúrio, pneus e resíduos eletroeletrônicos), 
observando inclusive a evolução dos acordos na esfera federal. 

Como se espera que a logística reversa esteja bem estruturada em médio prazo, com os 
acordos setoriais vigorando, somente em longo prazo haverá boa distribuição de pontos de 
entrega ou devolução dos resíduos (Meta 31). 

Os valores percentuais da Meta 32 foram definidos considerando a necessidade de 
articulação entre o Estado e os municípios com as entidades nacionais que já estão 
promovendo a logística reversa, como o INPEV e o Programa Jogue Limpo.  
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10.11. Programas, projetos e ações 

Neste Capítulo serão apresentados os programas, projetos e ações para o cumprimento das 
metas estabelecidas no Capítulo 8. 

Ressalta-se o papel das Prefeituras Municipais e do Consórcio Público (caso incluído na 
gestão) como protagonistas na gestão dos resíduos sólidos na RMGSL, responsáveis pela 
implementação dos programas, projetos e ações. Além disso, para que as iniciativas sejam 
de fato efetivas, precisam transpor os limites institucionais das secretarias nas três esferas 
de poder e serem tratadas como uma Política Pública. Nesse sentido, a articulação entre os 
diferentes setores do governo presentes na RMGSL (União, Estado e Municípios) precisa 
ser buscada.  

Espera-se com a implementação dos programas, projetos e ações, a mudança gradativa da 
relação dos munícipes com os resíduos sólidos. Assim, além dos aspectos de ordem 
estrutural, é crucial que sejam trabalhados os subjetivos, para que os cidadãos se 
enxerguem como protagonistas na problemática dos resíduos sólidos e não somente como 
beneficiados dos serviços oferecidos pelo poder público. 

A seguir são apresentados os cinco programas propostos: 

 Programa de Capacitação em Resíduos Sólidos (PCRS) 

Tem como foco a capacitação continuada dos agentes envolvidos direta ou indiretamente 
com a gestão de resíduos sólidos. 

 Programa de Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS) 

Visa a informatização da gestão dos resíduos nos municípios da RMGSL, incluindo a 
sistematização das informações já existentes em diversas fontes, como o diagnóstico deste 
PGIRS. 

 Programa de Fiscalização Integrada da Gestão Resíduos Sólidos (PFIGRS) 

Tem como foco intensificar as ações de fiscalização na RMGSL e integrar a fiscalização 
ambiental dos entes federados que atuam na RMGSL, em especial a Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA), o Ministério Público Estadual e 
as Secretarias Municipais de Meio Ambiente.   

 Programa de Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS) 

Está alicerçado na necessidade de melhoria da relação das pessoas com os resíduos 
sólidos. Volta-se, portanto, para as práticas de Educação Ambiental. 

 Programa de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS) 

Aborda as atividades voltadas para a estruturação dos municípios no que diz respeito às 
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em especial para a não geração, 
redução, reutilização, reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 
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Os cinco programas do PGIRS mantêm a relação transversal prevista na PNRS e, portanto, 
devem ser desenvolvidos de forma integrada a fim de melhorar a gestão como um todo 
(Figura 10.6). Aspectos como capacitação, fiscalização, informatização, educação ambiental 
são interdependentes.  

 

Figura 10.6 – Relação entre os programas estabelecidos neste PGIRS para a melhoria da gestão de resíduos. 

Fonte: FLORAM (2019). 

Para cada programa foram elaborados Projetos Temáticos que tem como objetivo orientar, 
implantar e avaliar as práticas para a consecução dos programas previstos. Para todos os 
projetos foram previstas Ações Gerais para sua implementação, as quais encontram-se 
enumeradas sequencialmente ao longo dos diferentes programa e projetos. Este tipo de 
identificação foi adotada para facilitar a localização e avaliação das ações no âmbito do 
PGIRS.  

A seguir, apresenta-se a descrição dos programas e projetos previstos no PGIRS, 
destacando o papel dos atores municipais e do Estado para a sua efetiva implantação.  

10.11.1. Programa 01: Capacitação em Resíduos Sólidos (PCRS)  

Justificativa 

Este programa se justifica pela necessidade de capacitar os agentes envolvidos na gestão 
de resíduos sólidos nos municípios da RMGSL e formar agentes socioambientais para 
disseminar as boas práticas de gerenciamento de resíduos na região. Como visto no 
Diagnóstico deste PGIRS, um dos principais problemas atuais na região, diz respeito ao 
baixo nível de conhecimento dos técnicos municipais que atuam com a temática resíduos 
sólidos.   

A gestão de resíduos sólidos possui diversas facetas, envolvendo aspectos técnicos, como 
normas e procedimentos para implantação e operação das Unidades de Gerenciamento de 
Resíduos (UGR), e subjetivos, relacionados à conscientização dos geradores de resíduos.  

Considerando as responsabilidades dos agentes municipais, espera-se que o poder público 
municipal incentive a participação de seus servidores (gestores e técnicos) nos cursos e 
outras formas de capacitação a serem desenvolvidas no âmbito do programa. Espera-se 
ainda o desenvolvimento de ações para viabilizar a capacitação de seus servidores, tais 

Gestão

PCRS

PINGRS

PFIGRSPDSRS

PEGRS



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         444  

como celebração de convênios, concessão de benefícios aos servidores que busquem 
capacitação autônoma, entre outras.  

Espera-se que o Consórcio Público, se considerado na gestão, mantenha-se seus 
servidores devidamente capacitados e atualizados quanto às boas práticas de gestão e 
manejo dos resíduos sólidos. O Consórcio também poderá proporcionar capacitações junto 
aos municípios com vistas a otimizar o sistema de gestão regionalizada de resíduos sólidos. 

Objetivo 

Capacitar continuamente os agentes que atuam direta ou indireta com a gestão de resíduos 
sólidos na RMGSL. 

Público-Alvo 

 Gestores e técnicos dos órgãos estaduais e municipais relacionados direta ou 
indiretamente com a gestão de resíduos sólidos, tais como a SEMA, Secretarias de 
Meio Ambiente; Educação; Planejamento e Obras, Saúde e Assistência Social, entre 
outros; 

 Gestores e técnicos do Consórcio Público, se considerado na gestão regional; 

 Representantes da sociedade civil organizada que atuem direta ou indiretamente com 
resíduos sólidos. 

Prazos 

O PCRS deve ser executado continuamente durante os 20 anos de horizonte do PGIRS. Em 
relação ao nível de conhecimento dos técnicos e gestores da RMGSL, espera-se, em curto 
prazo (até 2022), uma melhoria em relação ao cenário atual, em especial no que concerne a 
fiscalização e monitoramento dos serviços de limpeza pública e manejo de RSU. 

 Projeto 1.1 – Capacitação de Agentes Públicos para a Gestão de Resíduos 
Sólidos  

Contextualização 

Este projeto deverá ser norteado pela identificação das carências de formação e 
conhecimento técnico dos agentes públicos dos municípios. Espera-se, assim, desenvolver 
trilhas de aprendizagem que possam sanar ou reduzir as carências identificadas.  

Os cursos oferecidos pelo poder público deverão considerar temas conectados com a 
realidade de formação dos técnicos e da necessidade de atuação dos agentes públicos. 
Cabe alertar que os temas de cursos a serem ofertados com as respectivas ementas foram 
apresentados no Produto 10 que integra a Etapa 3 deste PGIRS. 

Ações  

O Quadro 10.12 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto de Capacitação de Agentes Públicos para a Gestão de Resíduos Sólidos. 



 

Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana da Grande São Luís. 
Produto 16 – Consolidação do PGIRS, Volume II.                         445  

Quadro 10.12 – Ações a serem realizadas no Projeto de Capacitação de Agentes Públicos para a Gestão 
de Resíduos Sólidos.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios  

A1 

Firmar convênios com as 
universidades, institutos de pesquisa 
e Ministério Público para a 
identificação de profissionais para 
proferir cursos e palestras. 

Promover a articulação institucional para viabilização 
dos convênios com as diversas instituições.  

A2 Desenvolver agenda de capacitação 

Mapear durante todo o PGIRS os cursos e capacitações 
necessários à melhoria da formação técnica de seus 
servidores, considerando os diferentes níveis de 
atribuição e atuações dos servidores envolvidos direta 
ou indiretamente com a temática dos resíduos sólidos 
em suas diferentes abordagens.  

O Estado deverá ajudar os municípios a identificar as 
principais carências quanto à formação do pessoal 
responsável pela gestão dos resíduos nos municípios. 

Definir programação anual com datas agendadas 
previamente para a realização das capacitações. 

A3 
Promover cursos presenciais, 
palestras e Workshops 

Estimular a participação de seus servidores nos cursos 
presenciais, palestras e workshops promovidos pelo 
Estado e Municípios. 

Recomenda-se considerar os cursos sugeridos no 
Produto 10 deste Plano. 

A4 Promover cursos EAD 

Orientar e incentivar a participação de seus servidores 
nos eventuais cursos de EAD que venham a ser 
promovidos pelo Estado. 

Deve haver cuidado na definição de temas de cursos 
EAD, pois aspectos muito técnicos da gestão e os 
aspectos práticos da Educação Ambiental devem ser 
abordados somente em cursos presenciais.  

A5 
Elaborar materiais didáticos e 
distribuir nos órgãos envolvidos com 
a gestão de resíduos 

Elaborar materiais didáticos com orientações técnicas, 
normas e procedimentos para facilitar o trabalho dos 
técnicos e gestores da região.  

Se considerado na gestão, o Consórcio Público também 
deverá prever, na medida do possível, a publicação de 
cartilhas e manuais técnicos abordando os aspectos da 
gestão regionalizada de resíduos sólidos. 

A6 
Estimular a formação continuada de 
servidores efetivos em cursos de 
graduação e/ou pós-graduação 

Prever benefícios ou bonificações para servidores 
efetivos que complementem sua formação profissional 
com cursos de graduação e/ou pós-graduação 
relacionados a gestão de resíduos sólidos.  

   Fonte: FLORAM (2019). 

 Projeto 1.2 – Formação de Agentes Socioambientais para a Gestão de Resíduos 
Sólidos  

Contextualização 

Esse projeto prevê a oferta de cursos e oficinas de Educação Ambiental para agentes 
públicos ou privados que apresentem potencial de serem multiplicadores das boas práticas 
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de gestão de resíduos sólidos. As capacitações poderão ser oferecidas diretamente através 
de convênios com ONGs, Universidades, Institutos de Pesquisa, entre outros. São exemplos 
de três cursos/oficinas que poderão ser desenvolvidos, sendo listados todos no Produto 10 
deste Plano: 

- Oficinas de reuso e reciclagem de resíduos sólidos; 

- Segregação correta de resíduos para a coleta seletiva; 

- Consumo Consciente; 

- Compostagem caseira. 

Ações 

O Quadro 10.13 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto de Formação de Agentes Socioambientais para a Gestão de Resíduos Sólidos. 

Quadro 10.13 – Ações a serem realizadas no Projeto de Formação de Agentes Socioambientais para a 
Gestão de Resíduos Sólidos.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios  

A1 

Firmar convênios com as 
universidades, institutos de pesquisa 
e Ministério Público para a 
identificação de profissionais para 
proferir cursos e oficinas. 

Promover a articulação institucional para viabilizar a 
realização dos cursos, oficinas, palestras e 
capacitações para o público em geral 

A2 Desenvolver agenda de capacitação 

Mapear durante todo o PGIRS os cursos, oficinas, 
palestras e capacitações voltadas para a temática dos 
resíduos sólidos e que sejam relevantes no contexto 
da RMGSL. 

Definir programação anual com datas agendadas 
previamente para a realização das capacitações. 

A3 
Promover cursos presenciais, oficias 
de Educação, palestras e Workshops 

Estimular a participação da população nos cursos 
presenciais, oficinas de Educação, palestras e 
workshops promovidos pelo Estado e Municípios. 

Recomenda-se considerar os temas sugeridos no 
Produto 10 deste Plano. 

A4 
Desenvolver materiais didáticos com 
caráter educacional 

Prever a elaboração de material didático para distribuir 
em campanhas e eventos relacionados a temática de 
resíduos e/ou meio ambiente.  

   Fonte: FLORAM (2019). 

10.11.2. Programa 02: Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS) 

Justificativa  

A ausência de informações sistematizadas sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos de 
responsabilidade pública e privada se configura como um dos principais problemas 
observados no diagnóstico deste Plano. Esse cenário dificulta os processos de análise e 
decisão para a melhoria da gestão na RMGSL.  
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O levantamento e organização das informações sobre o gerenciamento de resíduos se 
justifica não somente por possibilitar planejamento e tomada de decisões mais assertivos, 
mas também para subsidiar o trabalho dos técnicos que atuam no licenciamento ambiental 
de empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, na esfera municipal e 
estadual. 

Objetivo  

Informatizar e sistematizar as informações sobre o gerenciamento de resíduos sólidos nos 
municípios da RMGSL.  

Público-Alvo 

 Órgãos responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos, pela fiscalização do 
gerenciamento dos resíduos e os órgãos de licenciamento ambiental; 

 Geradores públicos e privados de resíduos sólidos. 

Prazos 

Em decorrência da ausência de informações sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos na 
região e da necessidade de se gerar, sistematizar e organizá-las para subsidiar o 
planejamento e, consequentemente, a melhoria da gestão na RMGSL, recomenda-se que os 
sistemas de informação sejam implantados no horizonte de curto prazo. Obviamente, esse 
programa deverá ser implantado de forma contínua, acompanhando a evolução do 
gerenciamento dos resíduos na região.  

Espera-se uma melhoria do sistema de informações durante o horizonte do PGIRS. Para 
isso, é preciso que o sistema seja submetido a avaliações constantes pelos seus 
operadores, técnicos dos órgãos públicos, além da fase de teste comum ao desenvolvimento 
de sistemas na área de Tecnologia da Informação. 

 Projeto 2.1 – Resíduos Sólidos na Rede - RSR 

Contextualização 

O projeto RSR tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de informações sobre a 
gestão de resíduos na RMGSL, envolvendo todas as informações sobre as diferentes 
tipologias de resíduos sólidos e seus geradores, públicos ou privados. 

O sistema informatizado deverá ser concebido numa lógica semelhante à do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), porém incluindo campos para a 
declaração e o cadastro dos geradores privados e públicos que exerçam serviços privados.  

Para tanto, deverá se desenvolvido um sistema eletrônico onde os geradores carreguem as 
informações aplicadas à gestão (relatório anual de resíduos, cadastro), tais como: tipo e 
quantidade de resíduos gerados (conforme Lista Nacional dos Resíduos Sólidos publicada 
pelo IBAMA, disponível em http://www.ibama.gov.br/areas-tematicas-qa/controle-de-
residuos), destinação final adotada, treinamentos, entre outras informações aplicáveis. 
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Caberá às prefeituras com apoio do Estado assumir o compromisso de melhorar sua 
estrutura de Tecnologia da Informação, além de fornecer formação e treinamento aos 
servidores que irão alimentar o sistema com dados e informações. 

Ações 

O Quadro 10.14 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto Resíduos Sólidos na Rede. 

Quadro 10.14 – Ações a serem realizadas no Projeto Resíduos Sólidos na Rede.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 

Apoiar no fornecimento de informações para a 
criação e atualização do Cadastro Estadual 
dos geradores e gerenciadores de resíduos 
sólidos  

Fiscalizar e cobrar os geradores e gerenciadores de 
resíduos visando o envio de informações para o 
cadastro.  

A2 

Desenvolver parcerias/convênios com o 
Governo Federal para compatibilização dos 
sistemas de informações sobre resíduos 

Realizar o apoio eventualmente solicitado para 
viabilização da parceria entre o governo do Estado e a 
União. 

A3 Elaborar o sistema de informações 

Elaborar ou contratar a elaboração do sistema. 

Verificar a adequação do sistema e seu banco de dados 
atrelado ao SNIS. 

Cobrar a inclusão dos indicadores de monitoramento do 
desempenho ambiental e operacional do PGIRS. 

A4 

Prever legislação ou normatização que 
especifique as regras para o repasse de 
informações 

Prever a elaboração de legislação ou normalização 
complementar que regulamente a disponibilização das 
informações para o sistema, observando as diretrizes a 
serem estabelecidas na legislação de referência. 

A5 
Capacitar técnicos dos municípios e estado 
para operação do sistema 

Capacitar os técnicos responsáveis pela alimentação do 
sistema com dados e informações. 

Fonte: FLORAM (2019). 

10.11.3. Programa 03: Fiscalização Integrada do Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PFIGRS) 

Justificativa 

A fiscalização ambiental é uma atribuição que compete a todos os entes federados, ou seja, 
Municípios, Estados e União, sendo necessários vários órgãos para acompanhar o 
gerenciamento de todas as tipologias de resíduos previstas na PNRS. Na RMGSL, a 
fiscalização pode ser realizada pelo IBAMA, Vigilância Sanitária Estadual e municipais, 
Ministério Público Federal, SEMA e Secretariais Municipais de Meio Ambiente, dependendo 
da tipologia de resíduos e da esfera. 

Considerando a complexidade envolvida na gestão e gerenciamento de resíduos em todas 
as suas tipologias, para uma fiscalização eficiente e célere, é fundamental a articulação e a 
integração entre os diversos órgãos competentes visando o compartilhamento de 
informações, a atuação conjunta, quando necessário, e evitar a sobreposição da atuação de 
diferentes órgãos e o retrabalho. 

Espera-se do poder legislativo municipal a publicação de leis e normas que direcionem o 
processo de fiscalização desempenhado pelos órgãos municipais. De forma análoga, os 
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técnicos dos órgãos estaduais e federais deverão realizar seus trabalhos com base em leis, 
normas e procedimentos internos de seus respectivos órgãos. 

Diante do exposto, o PFIGRS deve ser visualizado como um caminho para se analisar, 
estruturar e integrar práticas de fiscalização e orientações para melhoria da gestão e 
gerenciamento dos resíduos sólidos na RMGSL.  

Objetivo 

Integrar a fiscalização ambiental e sanitária da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos 
(considerando todas as tipologias da PNRS) e adotar procedimentos que possibilitem sua 
melhoria. 

Público-Alvo 

 Órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, com atribuição legal 
para a fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e/ou que podem causar 
degradação do meio ambiente em decorrência da gestão de resíduos sólidos. 

Prazos 

A fiscalização tem caráter contínuo, devendo ser realizada durante todo o horizonte do 
PGIRS. Entretanto, considerando a sua inexistência em vários municípios da RMGSL 
detectada no diagnóstico desse PGIRS, espera-se seu melhor desempenho a partir do 
médio prazo, já que é necessário criar ou ampliar a estrutura e equipe de fiscalização 
municipal, desenvolver normas e procedimentos padrão para atuação dos agentes, capacitar 
os fiscais e a articulação visando a integração entre os diversos órgãos.   

 Projeto 3.1 – Fortalecendo a Fiscalização 

Contextualização 

Esse projeto visa a integração entre os diferentes órgãos de fiscalização considerando a 
formação de um Comitê Coordenador da Fiscalização Integrada para liderar a articulação 
entre os órgãos. Entre os temas a serem abordados nas reuniões do Comitê, destacam-se: 

 Esclarecimento e/ou esclarecimento da competência e limite da fiscalização em cada 
órgão;  

 Definição de normas e procedimentos para balizar a atuação dos agentes; 

 Padronização de processos de fiscalização; 

 Rateio de custos da fiscalização e/ou a destinação de valores aplicados nas multas; 

 Definição de modelos de Termos de Ajustamento de Conduta; 

 Compartilhamento de informações sobre a fiscalização. 

Além disso, é importante a realização de capacitações conjuntas abrangendo a fiscalização 
de todas as etapas do gerenciamento de resíduos para as diferentes tipologias de resíduos 
sólidos, ou seja, fiscalizar os geradores e gerenciadores de resíduos. 
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Ações 

O Quadro 10.15 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto Fortalecendo a Fiscalização. 

Quadro 10.15 – Ações a serem realizadas no Projeto Fortalecendo a Fiscalização.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Estabelecer e/ou esclarecer a competência e o 
limite de fiscalização de cada órgão  

Orientar os agentes de todos os órgãos fiscalizadores da 
esfera estadual e municipal quanto à sua competência e 
os limites de sua atuação. 

A2 
Desenvolver normas e procedimentos 
padronizados para a fiscalização  

Criar normas e procedimentos padronizados para a 
fiscalização bem como capacitar os fiscais para o 
desenvolvimento de seus trabalhos considerando as 
novas normas elaboradas e as já vigentes.  

A3 
Desenvolver cronograma de ações, incluído 
planejamento de custos e equipamentos 

Desenvolver cronograma e planejamento das ações de 
fiscalização prevendo o repasse das informações para o 
Comitê Coordenador da fiscalização integrada. 

A4 
Desenvolver modelos de referência para 
celebração de Termos de Ajuste de Conduta 

Desenvolver e distribuir entre os órgãos da fiscalização 
integrada os modelos de TAC. 

Fonte: FLORAM (2019). 

 Projeto 3.2 – De Olho nos Resíduos 

Contextualização 

Esse projeto deverá ser desenvolvido para melhorar a fiscalização da prestação dos 
serviços de limpeza pública nos municípios da RMGSL e para possibilitar o início da 
fiscalização da elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos (PGRS) na região.  

O Projeto De Olho nos Resíduos dependerá da implementação do sistema de informações 
previsto no Projeto Resíduos Sólidos na Rede para o seu melhor desempenho. Os fiscais 
irão alimentar o sistema com informações sobre a gestão financeira, econômica e 
operacional da limpeza pública e manejo de RSU bem como os dados sobre os PGRS. 

Ações 

O Quadro 10.16 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto De Olho nos Resíduos. 
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Quadro 10.16 – Ações a serem realizadas no Projeto de Olho nos Resíduos.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Fiscalizar a prestação do serviço de limpeza 
pública e manejo de RSU 

Esta atribuição é exclusiva dos Municípios, não cabendo 
ao Estado. 

Dentre as ações de fiscalização destaca-se a 
observação quanto ao cumprimento do contrato de 
prestação de serviço, o cumprimento dos planos de 
avanço de serviços e a realização da medição dos 
serviços executados para fins de pagamento. 

A2 
Criar e disponibilizar em seus endereços 
eletrônicos (sites) modelos de elaboração de 
PGRS para cada tipologia exigida 

Os órgãos responsáveis pela fiscalização da elaboração 
dos PGRS deverão criar e disponibilizar nos sites os 
modelos para confecção dos PGRS, inclusive com 
orientações para a brevidade e objetividade no 
documento. 

A3 
Fiscalizar a elaboração e implementação dos 
PGRS  

Cobrar dos geradores privados a elaboração e 
implementação dos respectivos PGRS, vinculando, se 
possível, sua apresentação a obtenção dos alvarás de 
funcionamento.  

Recomenda-se observar todos os aspectos 
apresentados no Produto 12 deste PGIRS quanto à 
fiscalização da elaboração e implementação dos PGRS. 

Fonte: FLORAM (2019). 

10.11.4. Programa 04: Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS) 

Justificativa 

O termo desenvolvimento socioambiental é amplo, porém, no âmbito do PDSRS, diz respeito 
a necessidade de melhorar a relação da população da RMGSL com os resíduos sólidos, 
incorporando as práticas de não geração, redução da geração, reutilização e segregação 
dos resíduos para a coleta seletiva.  

Diante do exposto no parágrafo anterior, este programa se justifica pela necessidade de 
melhoria da relação dos cidadãos com os resíduos, minimizando a disposição inadequada e 
aumentando a participação nos programas municipais de coleta seletiva. 

Objetivo 

Desenvolver e organizar as iniciativas de Educação Ambiental para a implementação do 
PGIRS, com ênfase na coleta seletiva. 

Público-Alvo 

 Administração pública municipal; 

 Sociedade;  

 Iniciativa privada. 

Prazos 

Este Programa tem caráter contínuo, devendo ser implementado durante todo o horizonte do 
PGIRS. Contudo, a estruturação das ações para implantação dos projetos que o compõem 
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devem ser conduzidas em curto prazo, para que seus objetivos possam ser alcançados 
durante o Plano. 

 Projeto 4.2 - #Meus Resíduos  

Contextualização 

Trata-se de um projeto voltado para a mobilização social e comunicação das ações do 
Plano, visando sensibilizar a sociedade para o reconhecimento de seu papel na 
implementação do PGIRS. Para tanto, deverá ser considerada na agenda das secretarias de 
comunicação do estado e dos municípios, o desenvolvimento periódico de campanhas 
informando a população sobra a responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos e os 
resultados positivos alcançados pelo PGIRS. 

Espera-se ainda que as Prefeituras sejam protagonistas no processo de divulgação e 
comunicação das medidas voltadas para a gestão de resíduos em seus territórios. Para 
tanto, deverão ser envolvidas as diferentes secretarias e órgãos municipais interessados, 
destacando-se a importância das secretarias de comunicação e educação, na divulgação 
das campanhas de educação ambiental. 

Ações 

O Quadro 10.17 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto # Meu Resíduos. 

Quadro 10.17 – Ações a serem realizadas no Projeto # MeusResíduos.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Desenvolver campanhas ambientais sobre os 
aspectos da gestão e resultados do PGIRS 

Desenvolver e divulgar as campanhas de educação 
ambiental sobre aspectos diversos da gestão, como a 
responsabilidade compartilhada pelos resíduos sólidos, a 
não geração, a reutilização, coleta seletiva e reciclagem 
bem como para informar a população sobre os 
resultados do PGIRS. 

A2 
Criar canais de comunicação direta com a 
sociedade organizada  

Informar sobre as ações de gestão dos resíduos sólidos 
nos municípios e RMGSL.  

Implantar a Ouvidoria conforme as recomendações do 
Capítulo 6 deste Produto. 

A3 

Desenvolver estratégias de propaganda e 
marketing ambiental para despertar 
necessidades nas pessoas quanto a gestão 
adequada dos resíduos sólidos 

Envolver os órgãos de comunicação do estado e 
municípios para desenvolver estratégias de comunicação 
que ajudem no desenvolvimento da percepção das 
pessoas e empresas quanto a necessidade de se 
realizar a gestão adequada de seus resíduos sólidos. 

A4 
Desenvolver mecanismos de mobilização 
social para participação da sociedade no 
desenvolvimento dos planos de resíduos  

Implantar os Conselhos Municipais de Resíduos Sólidos 
de forma a permitir a participação da sociedade no 
controle social da gestão dos resíduos sólidos.  

A5 
Realizar campanhas para divulgação das 
obrigações do consumidor/cidadãos quando 
da instituição da coleta seletiva municipal 

Realizar campanhas de comunicação visando a 
participação da população na coleta seletiva e sua 
orientação quanto as obrigações de segregação e 
acondicionamento adequado dos resíduos recicláveis e 
reutilizáveis, quando devidamente implantado sistema de 
coleta seletiva no município.  

Fonte: FLORAM (2019). 
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 Projeto 4.3 - Mais Educação, Menos Resíduos 

Contextualização 

Esse projeto terá foco no desenvolvimento de ações de educação ambiental formal e não-
formal, visando inserir a preocupação com a gestão dos resíduos sólidos no cotidiano dos 
cidadãos da RMGSL, ampliando a discussão e implementando ações para naturalização da 
gestão adequada dos resíduos sólidos. 

O Projeto tem três público-alvo principais, apesar de prever ações voltadas para a sociedade 
como um todo na RMGSL: 

 Professores e escolas da rede pública; 

 Órgãos da administração pública; 

 Empresas privadas de médio e grande porte. 

Deverá ser fomentada e estimulada a formação continuada dos professores e demais 
funcionários da rede escolar para as questões como a não geração, redução e reutilização, 
coleta seletiva e reciclagem. 

Espera-se das Prefeituras iniciativas para implementar a educação ambiental nas atividades 
rotineiras de seus órgãos. O poder público estadual e municipal deverá incentivar a 
elaboração e implantação de programas de educação ambiental em empresas privadas 
onde são geradas quantidades significativas de resíduos sólidos. 

Ações  

O Quadro 10.18 apresenta as ações e o papel do município na realização do Projeto Mais 
Educação, Menos Resíduos. 
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Quadro 10.18 – Ações a serem realizadas no Projeto Mais Educação, Menos Resíduos.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Desenvolver Programas de Educação 
Ambiental para os diferentes segmentos da 
sociedade 

Desenvolver programas para implantar as medidas de 
educação ambiental nos diferentes setores da 
sociedade.  

Devem ser observadas as diretrizes apresentadas no 
Produto 10 deste PGIRS bem como a Legislação Federal 
e Estadual aplicada.  

A2 

Criar grupo coordenador e grupos locais 
(municípios) para acompanhamento das ações 
de educação ambiental e implementação da 
gestão sustentável nos serviços da 
administração pública 

Providenciar a formação dos grupos para acompanhar as 
ações de educação ambiental. 

A3 
Incluir os Programas de Educação Ambiental 
nos procedimentos de obtenção e renovação 
de licenças e autorizações ambientais 

Articulação entre os órgãos municipais e estaduais de 
licenciamento visando a concretização dessa ação. 

A4 
Monitorar o desenvolvimento das ações de 
educação ambiental formal no ensino público 

Prever nos planos de ação de educação ambiental a 
adoção de medidas que possam ser quantificadas para 
avaliação do alcance dos compromissos assumidos. 

A5 
Criar agenda municipal de valorização da 
Educação Ambiental 

Implementar agenda de curto, médio e longo prazo para 
realização de práticas voltadas para educação ambiental, 
incluindo, seminários, campanhas de conscientização e 
mobilização através da mídia local, por exemplo, rádios, 
sites, entre outros; 

Fonte: FLORAM (2019). 

10.11.5. Programa 05: Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS) 

Justificativa 

Considerando a baixa capacidade de gestão de resíduos sólidos nos municípios da RMGSL, 
o presente programa visa a estruturação dos municípios para a melhoria da gestão dos 
resíduos sólidos.  

Por estrutura, entende-se as ferramentas necessárias para a promoção das políticas e 
ações para a melhoria da gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, abrangendo, assim: 
iniciativas para o desenvolvimento da coleta seletiva, implementação da logística reversa, 
repasses governamentais para a gestão dos resíduos sólidos urbanos, estabelecimento da 
cobrança e incentivo à compostagem, entre outros. 

Espera-se das Prefeituras o investimento em estrutura e pessoal para os órgãos diretamente 
envolvidos na gestão dos resíduos sólidos. Para o êxito dos cinco projetis que integram o 
PEGRS, é fundamental a participação ativa do Estado no sentido de apoiar e orientar os 
municípios nas ações.  

Objetivo 

Desenvolver, organizar e aplicar ferramentas para a melhoria da gestão de resíduos na 
RMGSL. 
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Público-Alvo 

 Prefeituras Municipais; 

 Geradores privados obrigados a gerenciar seus resíduos sólidos. 

Prazos 

Em decorrência da amplitude de ações previstas nesse programa, os prazos irão variar 
conforme a natureza dos projetos e planos de ações, abarcando, dessa forma, ações de 
curto, médio e longo prazo considerando o horizonte de 20 anos do PGIRS. 

 Projeto 5.1 – Resíduos Legal 

Contextualização 

Esse projeto visa a elaboração da legislação municipal aplicada à gestão de Resíduos 
Sólidos Urbanos, limpeza pública e coleta seletiva, já que a maioria dos municípios da região 
não dispõe de leis, refletindo a falta de preocupação com a temática e o desamparo técnico 
para a elaboração da legislação específica. 

Para o Projeto Resíduos Legais deverá ser criado um Grupo Técnico, formado por 
representantes de órgãos do estado e municípios dos poderes judiciário e legislativo, 
incluindo o Ministério Público, para a formatação de um texto base que servirá de referência 
para os municípios desenvolverem suas próprias leis.  

Em relação à criação de leis específicas sobre a coleta seletiva, cabe ressaltar que no 
caderno de anexos do Produto 12 deste PGIRS foi disponibilizado um texto de referência 
que deverá ser adaptado para cada município, considerando sua realidade. 

Ações 

O Quadro 10.19 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Resíduos Legal. 
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Quadro 10.19 – Ações a serem realizadas no Projeto Resíduos Legal.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Criar Grupo Técnico para abordar a legislação 
sobre resíduos sólidos 

Criar GT para o desenvolvimento de ações envolvendo a 
edição, atualização, e avaliação da legislação em 
matéria de resíduos sólidos. 

Prever a formação de comissões internas nas Câmaras 
de Vereadores para tratar os aspectos relativos a 
elaboração da legislação municipal de resíduos sólidos. 

A2 
Elaborar texto de referência para orientar a 
criação da legislação sobre gestão de RSU e 
limpeza pública  

Observar o texto de referência a ser elaborado pelo 
estado para concepção do texto legislativo municipal. 

O GT já poderá fazer as minutas das leis municipais 
sobre gestão de resíduos. 

A3 
Criar minuta das leis municipais de coleta 
seletiva 

No Produto 12 deste PGIRS foi disponibilizado um texto 
de referência que deverá ser adaptado para cada 
município, considerando sua realidade. 

O GT já poderá fazer as minutas das leis municipais 
sobre coleta seletiva. 

A4 
Elaborar marco regulatório para a contratação 
e pagamento dos serviços de coleta seletiva 
realizada por associações/cooperativas  

O legislativo municipal, motivado pelo executivo do 
município, deverá propor legislação que preveja 
mecanismos e condições para a remuneração dos 
serviços de coleta seletiva realizada pelas cooperativas e 
associações de catadores devidamente formalizadas no 
município e que realizam coleta pública dos recicláveis. 

Fonte: FLORAM (2019). 

 Projeto 5.2 – Incentivo Econômico para a Gestão de Resíduos Sólidos 

Contextualização 

A melhoria da gestão de resíduos na RMGSL necessita de incentivos financeiros. Nesse 
sentido, é necessário a elaboração de estudos de alternativas econômicas e financeiras para 
assegurar a efetividade do PGIRS. Para tanto, deverá ser criada um Grupo Técnico com 
atribuições de desenvolver, organizar e orientar ações de ordem econômica e financeira 
para a implementação do PGIRS. 

Espera-se das Prefeituras, iniciativas no sentido de se avaliar alternativas para estimular os 
serviços associados à gestão dos resíduos sólidos tais como exoneração tributária e 
pagamentos por serviços prestados por catadores, aquisição de produtos provenientes de 
atividades de reciclagem, entre outros. 

Cabe destacar a necessidade de participação e apoio do Estado aos municípios. Nesse 
sentido cita-se que, desde 2018 o Governo do Estado custeia a disposição final de resíduos 
sólidos no Aterro Sanitário Titara, aliviando as finanças municipais que podem ser 
direcionadas para outras áreas da gestão de resíduos.  

Ações 

O Quadro 10.20 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto Incentivo Econômico a Gestão de Resíduos Sólidos. 
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Quadro 10.20 – Ações a serem realizadas no Projeto Incentivo Econômico para a Gestão de Resíduos 
Sólidos.  

 Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Criar Grupo Técnico para tratar de assuntos 
econômicos do PGIRS 

Criar GT incluindo membros das secretarias ligadas e 
finanças e de órgãos da limpeza pública para avaliar 
alternativas econômicas e financeiras para o estímulo ao 
mercado de resíduos sólidos. 

A2 
Mediar o desenvolvimento de Parcerias- 
Público-Privada no âmbito da gestão de 
resíduos sólidos na região 

Estimular a inserção da iniciativa privada na prestação 
de serviços públicos relacionados à gestão de resíduos 
sólidos. 

A3 Instituir a cobrança 

Desenvolver mecanismos e procedimentos para 
implantação da taxa de coleta de RSU nos municípios. 

Desenvolver estudos complementares ao estudo de 
viabilidade deste PGIRS para definição do valor da 
cobrança. 

A4 Fortalecer a cadeia produtiva de recicláveis 

Promover incentivos fiscais e econômicos para estimular 
a cadeia produtiva dos recicláveis. 

Estudar alternativas de desoneração tributária dos 
produtos originários do processamento e recuperação de 
resíduos sólidos. 

Avaliar alternativas econômicas e financeiras para 
estímulo à instalação de indústrias de reciclagem 
(processamento de resíduos) na região. 

Fonte: FLORAM (2019). 

Cabe citar que para atrair empresários do ramo da reciclagem para a RMGSL é fundamental 
a implantação da coleta seletiva nos municípios da região que irá assegurar resíduos em 
quantidade considerável e qualidade para atrair a indústria recicladora. 

 Projeto 5.3 – Coleta Seletiva   

Contextualização 

Esse projeto visa nortear todas as ações para implementação da coleta seletiva nos 
municípios da RMGSL, desde a elaboração dos projetos ou programas por município, 
capacitação dos técnicos e/ou catadores, estruturação e divulgação da coleta seletiva.  

Para seu êxito, as UT deverão ser construídas seguindo o cronograma proposto neste 
PGIRS. A criação da legislação para a coleta seletiva não integra o escopo deste projeto, 
abordada no Projeto Resíduos Legal referente à formulação de leis municipais para a gestão 
de resíduos sólidos. 

Destaca-se o papel do Estado no apoio aos municípios fornecendo suporte técnico para 
elaboração ou análise dos programas municipais de coleta seletiva, divulgação dos mesmos, 
envolvimento nas atividades de capacitação de técnicos e/ou catadores para a mobilização, 
divulgação e implementação da coleta seletiva, além da implantação das UT. Cabe citar 
ainda a atuação da Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária (SETRES) no 
sentido de organizar os catadores de materiais recicláveis, independente deste Projeto. 
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Ações 

O Quadro 10.21 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto Coleta Seletiva. 

Quadro 10.21 – Ações a serem realizadas no Projeto Coleta Seletiva.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Orientar e apoiar os municípios na 
implementação da coleta seletiva 

O Estado deverá fornecer suporte técnico para 
elaboração ou análise dos programas municipais de 
coleta seletiva, divulgação dos mesmos, se envolver nas 
atividades de capacitação de técnicos e/ou catadores 
para a mobilização, divulgação e implementação da 
coleta seletiva. 

A2 
Sistematizar procedimentos para realização da 
coleta seletiva, respeitando-se as limitações 
locais 

Desenvolver plano de ação para implantação da coleta 
seletiva nos municípios, observando-se as diretrizes 
estabelecidas no Produto 12 deste Plano. 

A3 
Desenvolver parcerias com atores de 
interesse para implantação e melhoria 
continua dos serviços de coleta seletiva 

Mapear eventuais parceiros para o financiamento, apoio, 
treinamento e operacionalização da coleta seletiva nos 
municípios. 

A4 
Aquisição de materiais reutilizáveis ou 
recicláveis nas compras da administração 
pública do estado e municípios 

Priorizar, sempre que possível, a aquisição de 
equipamentos e materiais que provenientes de indústrias 
de reciclagem ou passíveis de reciclagem.  

Fonte: FLORAM (2019). 

 Projeto 5.4 – Logística Reversa na RMGSL 

Contextualização 

Esse projeto se pauta na interlocução entre o poder público estadual e municipal, o setor 
empresarial e consumidores para viabilizar a logística reversa na RMGSL, mediante a 
formalização de Acordos Setoriais e/ou a adequação aos acordos já existentes no país.  

Caberá ao governo do Estado a construção dos acordos setoriais estabelecendo as 
diretrizes, estratégias, metas e ações para a logística reversa. Os municípios deverão 
fiscalizar e fornecer apoio institucional para viabilização dos respectivos acordos setoriais. 

Outro aspecto importante é articulação entre o governo do Estado e prefeituras para a 
adesão aos três Sistemas de Logística Reversa com acordos setoriais já formalizados no 
país. Cita-se por exemplo que ainda não há atuação do Instituto Jogue Limpo para coleta 
das embalagens usadas de óleos lubrificantes nos municípios maranhenses, o que já 
acontece em outros estados da Região Nordeste do país. 

Ações 

O Quadro 10.22 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto Logística Reversa na RMGSL. 
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Quadro 10.22 – Ações a serem realizadas no Projeto Logística Reversa na RMGSL.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 Firmar os Acordos Setoriais 
Mediar, quando solicitado, o desenvolvimento de 
acordos setoriais para viabilização a da logística 
reversa no município. 

A2 
Articular com o INPEV, o Programa Jogue 
Limpo e demais institutos e programas 
nacionais de logística reversa 

O Estado e os municípios deverão articular com 
órgãos, institutos e programas de abrangência 
nacional para sua inserção na RMGSL. 

A2 
Inserir as cooperativas/associação de 
catadores na logística reversa 

Mediar a contratação de associações/cooperativas 
para a coleta e/ou apoio dos resíduos sujeito a 
logística reversa, desde que devidamente 
preparadas. 

A3 
Desenvolver selo verde para empresas e 
produtos que adotem a logística reversa 
ou equivalente em suas atividades 

Apoiar, quando solicitado, informações para 
viabilizar a implementação dos selos de qualidade 
para empresas e produtos que adotam a logística 
reversa. 

A4 
Inserir os resíduos comerciais como parte 
integrante da logística reversa 

Prever, no processo de ordenamento da gestão de 
resíduos nos munícipios, tratativas adequadas para 
os resíduos comerciais sujeitos a logística reversa. 

Fonte: FLORAM (2019). 

 Projeto 5.5 – Incentivo à Compostagem  

Contextualização 

O Projeto Incentivo à Compostagem volta-se para a compostagem de resíduos orgânicos 
nos municípios da RMGSL, com dois objetivos principais: 

 Aumentar a quantidade de resíduos orgânicos destinados aos sistemas municipais 
centralizados de compostagem, ou seja, às Unidades de Compostagem (UC); 

 Capacitar interessados em promover a compostagem descentralizada, com ênfase na 
população rural e nos servidores e alunos de escolas públicas. 

Para êxito no primeiro objetivo citado, as UC deverão ser construídas seguindo o 
cronograma e proposto neste PGIRS.  

A prática da compostagem caseira de resíduos orgânicos deve ser estimulada pelo poder 
público, especialmente nas áreas rurais de difícil acesso onde a coleta de resíduos é menos 
frequente ou inexistente, e nas escolas públicas onde a geração de resíduos orgânicos é 
significativa e a Educação Ambiental deve ser tratada. Portanto, deverão ser feitas 
capacitações dos moradores das áreas rurais remotas, servidores, alunos e demais 
interessado na prática da compostagem. 

Para viabilizar as capacitações, deverão ser previstas parcerias com Instituições de Ensino 
Superior e ONGs que já atuam com compostagem caseira. Também será necessário 
articular com as secretarias de educação e os sindicados de trabalhadores rurais e/ou outras 
instâncias da sociedade civil organizada para fins de mobilização dos atores de interesse 
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para participar das capacitações. A participação de órgãos federais como a Embrapa e 
órgãos de assistência ao produtor rural também deve ser considerada. 

Cabe ainda ao Estado e municípios o incentivo à segregação dos resíduos orgânicos em 
órgãos públicos e feiras urbanas que serão coletados por caminhões para transporte 
exclusivo de resíduos orgânicos e destino às UC. Também deverão ser firmadas parcerias 
com mercados e feiras, como a CEASA, para o estímulo à segregação e destinação dos 
resíduos para a coleta diferenciada que os enviará para as UC.  

Por fim, as prefeituras deverão priorizar o uso de composto orgânico proveniente das 
Unidades de Compostagem para a manutenção e implantação das áreas verdes nos 
municípios. 

Ações 

O Quadro 10.23 apresenta as ações e o papel do estado e municípios na realização do 
Projeto Incentivo a Compostagem. 

Quadro 10.23 – Ações a serem realizadas no Projeto Incentivo à Compostagem.  

Nº Descrição Papel do Estado e Municípios 

A1 
Criar Grupo Técnico para liderar projeto de 

incentivo à compostagem na RMGSL 

Criar GT composto por membros dos 13 municípios 
incluindo representantes das secretarias de meio 
ambiente e educação, Instituições de Ensino Superior e 
demais órgãos interessados inclusive representando os 
interesses do setor rural. 

O GT deverá liderar o desenvolvimento e a implantação 
do projeto. 

A2 
Incentivar a destinação de resíduos orgânicos 
para as Unidades de Compostagem  

Firmar parcerias com feiras e mercados privados, 
CEASA e outros visando a segregação e a destinação 
dos resíduos orgânicos a UC. 

Estimular a segregação dos resíduos orgânicos em 
órgãos públicos, feiras e mercados municipais para 
destino às UC. 

A3 
Criar projeto piloto para implantação da 
compostagem a partir de resíduos de feira-
livres 

Implantar projeto em município da Ilha do Maranhão para 
reaproveitamento dos resíduos orgânicos das feiras 
livres através do processo de compostagem realizado 
próximo à feira, quando possível. 

A4 
Celebrar convênios com atores de interesse 
para viabilizar a implementação das 
capacitações sobre compostagem 

Mapear e promover convênios com atores de interesse 
local para viabilização dos cursos sobre compostagem, 
tais como, universidades, escolas técnicas, sindicatos, 
entre outros. 

A5 
Criar incentivos para o uso de composto 
orgânicos nos serviços públicos e pelos 
produtores agrícolas 

Priorizar o uso do composto para a manutenção e 
implantação de áreas verdes nos municípios. 

Realizar a doação dos compostos orgânicos produzidos 
nas UC para produtores agrícolas, caso o composto 
tenha qualidade. 

Fonte: FLORAM (2019). 
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