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“Embora o paradigma científico 

clássico induza a pensar que somente é 

verdadeiro o conhecimento formalizado e 

estruturado, a ciência se constitui em uma 

seleção de verdades, o que pressupõe a 

existência de outras verdades nem sempre 

consideradas, mas que estão presentes - há um 

saber acumulado em cada pessoa que não 

necessariamente está presente no mundo 

acadêmico formal e oficial. Daí a necessidade 

de formas participativas nas estratégias de 

desenvolvimento com vistas a uma intervenção 

na natureza de forma planejada, considerando 

as relações que caracterizam os sistemas vivos, 

sobretudo as pessoas, e as interações destes 

sistemas com o ambiente.” 

Barbosa (2018) apud Martins et al (2001) 



 

RESUMO 

 

A gestão dos serviços de saneamento básico é imprescindível para a sustentabilidade 

ambiental, além de possibilitar aos usuários o acesso a um serviço público de qualidade e de 

forma contínua e universal. Desta forma, a gestão dos serviços de saneamento deve constar no 

planejamento dos municípios, com o objetivo de oportunizar, por exemplo, a redução de 

custos e de desperdício de matéria-prima e insumos. A prestação de serviço público em 

regime de gestão associada é qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos 

usuários o acesso a um serviço público com características e padrões de qualidade 

determinados pela regulação ou pelo contrato de programa, inclusive quando operada por 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade 

dos serviços transferidos. A gestão associada tem por objetivo solucionar os problemas 

referentes à falta de capacidade financeira dos municípios, especialmente os de pequeno 

porte, à insuficiência de recursos técnicos (incluindo pessoal especializado para gestão plena 

de diversos serviços de competência municipal) e à ausência de planejamento, regulação e 

fiscalização, na gestão de serviços de manejo de resíduos sólidos. Neste sentido, no presente 

trabalho será apresentada uma proposta de gestão associada, por meio de consórcio público, 

entre os municípios de Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São Geraldo do Baixio e 

Tumiritinga para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos. 

Ressalta-se o caráter qualitativo e quantitativo do presente projeto de intervenção, em que, por 

meio de pesquisas bibliográficas e análise de documentos, foram desenvolvidos, entre outros, 

o diagnóstico da área de estudo, o detalhamento das ações de intervenções e seus atores 

envolvidos, os recursos necessários e orçamento, o estudo de viabilidade e a elaboração de 

Termo de Referência para a contratação dos serviços necessários à implantação do projeto de 

intervenção. Diante do exposto, acredita-se que a implantação de uma gestão associada trará 

reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico aos municípios envolvidos. 

 

Palavras-chave: Consórcio Público. Gestão Associada. Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos. 



 

ABSTRACT 

 

The management of basic sanitation services is necessary for environmental sustainability, as 

well as providing users with access to a quality public service in a continuous and universal 

way. In this way, the management of sanitation services should be included in the planning of 

municipalities, with the objective to enable, for example, the cost reduction and waste of raw 

materials and inputs. The provision of public service with associated management regime is 

any activity or work with the objective of allowing users access to a public service with 

characteristics and quality standards determined by the regulation or the program contract, 

even when operated by total transfer or partial charges, services, personnel and goods 

essential to the continuity of the services transferred. The associated management has the 

objective of solving the problems related to the deficiency of financial capacity of the 

municipalities, especially the small municipalities, the insufficiency of technical resources 

(including specialized personnel for the full management of several services of municipal 

competence) and the absence of planning, regulation and supervision, in the management of 

solid waste management services. In this sense, the present work will present the proposal of 

associated management, through a public consortium, between the municipalities of 

Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São Geraldo do Baixio and Tumiritinga for the 

services of urban cleaning and urban solid waste management. It is emphasized the qualitative 

and quantitative character of the present intervention project, in which, through 

bibliographical research and document analysis were developed, among others, the diagnosis 

of the area of study, the detailing of the intervention actions and their involved actors , the 

necessary resources and estimate, the feasibility study and the elaboration of Term of 

Reference for the contracting of the necessary services for the implementation of the 

intervention project. Given the above, it is believed that the implementation of an associated 

management will bring positive impacts in the social, environmental and economic scope to 

the municipalities involved. 

 

Keywords: Public Consortium. Associated Management. Urban Solid Waste Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal, por meio da Lei nº 11.445/2007, estabelece diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e define em seu artigo 3º, inciso I, que saneamento básico 

é um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem 

e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

No inciso II é definida a gestão associada, tema a ser abordado neste trabalho, como uma 

associação voluntária de entes federados, por convênio de cooperação ou consórcio público.  

O Decreto nº 6.017/2007, que regulamenta a Lei nº 11.107/2005 (Normas gerais 

de contratação de consórcios públicos), informa em seu artigo 2º, inciso IX, que a gestão 

associada de serviços públicos é o exercício das atividades de planejamento, regulação ou 

fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de convênio de 

cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação de serviços públicos ou 

da transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos.  

Quanto à prestação de serviço público em regime de gestão associada (inciso 

XIII) é definida como a execução, por meio de cooperação federativa, de toda e qualquer 

atividade ou obra com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço público com 

características e padrões de qualidade determinados pela regulação ou pelo contrato de 

programa, inclusive quando operada por transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.  

Salienta-se que a gestão dos serviços de saneamento básico é imprescindível para 

a sustentabilidade do meio ambiente, para a continuidade das atividades e manutenção das 

obras de infraestrutura implantadas, além de possibilitar aos usuários o acesso a um serviço de 

qualidade e de forma contínua e universal. Desta forma, a gestão dos serviços de saneamento 

deve constar no planejamento dos municípios, com o objetivo de oportunizar, por exemplo, a 

redução de custos e de desperdício de matéria-prima e insumos.  

A questão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) vem sendo discutida há algumas 

décadas nas esferas nacional e internacional, pois a geração exagerada dos RSU é um dos 

maiores problemas enfrentados pela sociedade, devido à precariedade da gestão pública e do 

gerenciamento dos mesmos. Um dos principais problemas é a falta de locais adequados para a 

disposição e/ou implantação de técnicas corretas para o tratamento e/ou reaproveitamento. 
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Os RSUs quando manejados de forma inapropriada, assim como dispostos de 

maneira ambientalmente inadequada, pode causar sérios danos ambientais, proporcionando 

grande pressão sobre a qualidade dos recursos hídricos. Pode-se citar, por exemplo, a 

contaminação do solo e águas subterrâneas (aquíferos e lençol freático) pelo chorume 

produzido pela decomposição do resido orgânico e o descarte e carreamento de resíduos em 

corpos d’água que se acumulam nas margens e fundo dos rios e demais mananciais, 

prejudicando essencialmente os usos da água (abastecimento humano e recreação, por 

exemplo) e a fauna silvestre deles dependente, além de dificultar e impedir o escoamento 

superficial, podendo provocar enchentes e alagamentos, principalmente em ambientes 

urbanos. 

A complexidade que envolve a prestação dos serviços públicos de coleta, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos, as dimensões que a questão assume face às 

diversas repercussões sociais, governamentais, territoriais e técnicas, e o seu potencial de 

alteração na qualidade do meio ambiente necessitam de propostas mais viáveis para a sua 

sustentabilidade. 

O consorciamento é visto como uma forma eficiente de se garantir a viabilidade 

da gestão que compreende, além da disposição final adequada, sistemas complementares, 

coletiva seletiva, compostagem, reciclagem e comercialização de recicláveis, educação 

ambiental e planejamento constante. Dessa forma, a expectativa é que haja uma melhoria nas 

ações de gestão e gerenciamento e que, com a maior participação efetiva de toda a sociedade, 

a produção de resíduos seja reduzida de forma a aumentar a vida útil dos aterros sanitários. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo propor a implantação 

de uma gestão associada para os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

urbanos nos municípios de Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São Geraldo do Baixio e 

Tumiritinga. A busca por soluções mais adequadas se faz necessária para reduzir os custos 

socioeconômicos e ambientais destes serviços. Se forem manejados adequadamente, os 

resíduos sólidos poderão adquirir valor comercial e/ou ser reutilizados em forma de novas 

matérias-primas ou novos insumos. 

Considerando que os municípios da área de estudo são de pequeno porte e que não 

possuem escala para viabilização e sustentabilidade econômica dos serviços prestados 

individualmente, a gestão associada tem por objetivo solucionar os problemas referentes à 

falta de capacidade financeira dos municípios, à insuficiência de recursos técnicos (incluindo 

pessoal especializado para gestão plena de diversos serviços de competência municipal) e à 
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ausência de planejamento, regulação e fiscalização, na gestão de serviços de manejo de 

resíduos sólidos. 

O trabalho será de caráter qualitativo e quantitativo, uma vez que ambos se 

complementam nesse projeto de intervenção. Muitos dados serão obtidos de fontes 

secundárias, por meio de pesquisas bibliográficas e análise de documentos para o 

levantamento das informações pertinentes à área de estudo. 

Destarte, a proposta foi desenvolvida em etapas sucessivas: diagnóstico da área de 

estudo; levantamento da legislação vigente referente à gestão associada; detalhamento das 

ações de intervenções; descrição das atividades de cada ator envolvido; recursos necessários 

(humanos, estruturais, materiais, organizacionais, de poder – políticos, financeiros, dentre 

outros), antes, durante e após a intervenção; elaboração de orçamento detalhado; estudo de 

viabilidade descrevendo a exequibilidade do projeto; descrição das atividades de gestão, 

acompanhamento e avaliação, e elaboração de Termo de Referência para a contratação dos 

serviços necessários à implantação do projeto de intervenção. 

Diante do exposto, acredita-se que a implantação de gestão associada para esses 

serviços trará reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois não só tende a 

diminuir o consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura de novos mercados, 

gera trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os impactos ambientais 

provocados pela disposição inadequada dos resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Segundo a norma brasileira NBR 10.004:2004, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT, 2004), resíduos sólidos são: 

 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da 

comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam 

para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível. 

 

Ainda de acordo com a NBR 10.004:2004, os resíduos podem ser classificados 

quanto à periculosidade, segundo cinco critérios: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade (excluídos os resíduos domiciliares e os gerados em estações de 

tratamento de esgotos sanitários). A partir desses critérios, os resíduos podem ser enquadrados 

como: 

• Classe I – perigosos: quando suas propriedades físicas, químicas ou 

infectocontagiosas podem apresentar risco à saúde pública e ao meio ambiente 

(materiais sépticos e contaminados, entre outros); 

• Classe II – não inertes: aqueles que não se enquadram nas classes I e III, tais 

como: papel, papelão, matéria vegetal e outros; 

• Classe III – inertes: não apresentam, após teste de solubilização, concentrações 

superiores aos padrões de potabilidade da água, exceto os padrões de cor, 

turbidez, sabor e aspecto, tais como: rochas, tijolos, vidros e certas borrachas e 

plásticos de difícil degradabilidade. 

 

Diante da definição, bem como do critério de classificação acima mencionado, 

pode-se afirmar que a composição dos RSUs é muito diversificada. Dessa forma, dentre os 

diversos resíduos gerados, encontram-se normalmente sob responsabilidade do poder 

municipal os resíduos de origem domiciliar ou aqueles com características similares, como os 

comerciais e os resíduos da limpeza pública, objeto do presente trabalho. Os resíduos da 

construção civil e dos serviços de saúde são de responsabilidade do gerador, estando sujeitos à 

legislação específica. 
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As formas de tratamento e/ou disposição final de RSU mais difundidas e 

utilizadas no Brasil são: disposição no solo (aterros/lixões) e compostagem e/ou reciclagem 

(BARBOSA, 2004). 

Barbosa (2004) define o depósito de resíduos sólidos a céu aberto ou lixão como 

sendo uma forma de disposição final, em que o lixo é descarregado sobre o solo, sem 

qualquer técnica ou medida de controle, acarretando impactos negativos no ambiente e na 

saúde humana. São considerados impactos negativos causados por esse tipo de disposição: 

poluição visual, proliferação de vetores causadores de doenças, geração de odores 

desagradáveis e a contaminação do solo e das águas pelo chorume. 

Segundo a NBR 8419 (ABNT,1992), aterro sanitário é a técnica de disposição de 

resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a 

intervalos menores, se necessário. 

Como forma intermediária entre o lixão a céu aberto e o aterro sanitário, tem-se o 

aterro controlado que, segundo a NBR 8849 (ABNT, 1985), é uma técnica de disposição de 

resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Barbosa (2004) enfatiza que esse método não deve ser 

considerado como forma de disposição definitiva, uma vez que não resolve os problemas de 

contaminação do solo, de águas superficiais e subterrâneas. 

Segundo o Artigo 1º da Resolução n.º 001/86 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA, 1986), Impacto Ambiental é "qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que afetem, diretamente ou indiretamente: a saúde, 

a segurança, e o bem-estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias ambientais, e a qualidade dos recursos ambientais". Portanto, 

pode-se afirmar que o impacto ambiental está associado à alteração ou efeito sobre o meio 

ambiente, podendo ser negativo ou positivo. 

Dessa forma, o manejo inapropriado e a disposição inadequada dos RSUs podem 

causar relevantes impactos ambientais, além de proporcionar grande pressão sobre a 

qualidade dos recursos hídricos. Os principais efeitos do descarte inadequado e presença dos 

RSUs nos recursos hídricos são, segundo Barbosa (2004): elevação da demanda bioquímica 

de oxigênio (DBO), redução dos níveis de oxigênio dissolvido, formações de correntes ácidas, 
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maior carga de sedimentos, elevada presença de coliformes, aumento da turbidez, intoxicação 

de organismos presentes naquele ecossistema, incluindo o homem, quando se utiliza da água 

contaminada. 

No decreto nº 6.017/2007, que regulamenta a Lei nº 11.107/2005 (normas gerais 

de contratação de consórcios públicos), apresenta algumas considerações em seu artigo 2º 

referentes ao consórcio público, área de atuação do consórcio público, gestão associada de 

serviços públicos, dentre outros. Salienta-se que esses conceitos são importantes para o 

desenvolvimento deste trabalho: 

 

Art. 2
o
  Para os fins deste Decreto, consideram-se: 

I - consórcio público: pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da 

Federação, na forma da Lei n
o
 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; 
II - área de atuação do consórcio público: área correspondente à soma dos seguintes 

territórios, independentemente de figurar a União como consorciada: 
a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído somente por 

Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios nele contidos; (...) 

IX - gestão associada de serviços públicos: exercício das atividades de planejamento, 

regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de consórcio público ou de 

convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não da prestação 

de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos; (BRASIL, 2007) 

 

Relacionados à gestão de serviços de saneamento básico, os conceitos de 

planejamento, regulação, fiscalização e prestação de serviço público em regime de gestão 

associada ganham relevante importância para a consecução dos objetivos do trabalho. Assim, 

o decreto nº 6.017/2007 apresenta ainda os seguintes conceitos. 

 

X - planejamento: as atividades atinentes à identificação, qualificação, quantificação, 

organização e orientação de todas as ações, públicas e privadas, por meio das quais 

um serviço público deve ser prestado ou colocado à disposição de forma adequada; 

XI - regulação: todo e qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize 

um determinado serviço público, incluindo suas características, padrões de 

qualidade, impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 

responsáveis por sua oferta ou prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e 

outros preços públicos; 

XII - fiscalização: atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação, no sentido de garantir a utilização, efetiva ou potencial, do serviço 

público; 

XIII - prestação de serviço público em regime de gestão associada: execução, por 

meio de cooperação federativa, de toda e qualquer atividade ou obra com o objetivo 

de permitir aos usuários o acesso a um serviço público com características e padrões 

de qualidade determinados pela regulação ou pelo contrato de programa, inclusive 

quando operada por transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e 

bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos; [...] (BRASIL, 2007). 
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Observa-se que a gestão associada de serviços públicos é o exercício das 

atividades de planejamento, regulação ou fiscalização de serviços públicos por meio de 

consórcio público ou de convênio de cooperação entre entes federados, acompanhadas ou não 

da prestação de serviços públicos ou da transferência total ou parcial de encargos, serviços, 

pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Caso a prestação de serviço 

público seja realizada em regime de gestão associada (inciso XIII), observa-se, conforme a 

legislação, que a execução pode ser realizada, por meio de cooperação federativa, de toda e 

qualquer atividade ou obra com o objetivo de permitir aos usuários o acesso a um serviço 

público com características e padrões de qualidade determinados pela regulação ou pelo 

contrato de programa, inclusive quando operada por transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. 

Os estudos realizados pela Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM (2018), 

intitulado “Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos”, informa que a Lei 18.031/2009 

aponta o consorciamento como uma forma de se fazer a gestão integrada dos resíduos sólidos 

urbanos (GIRSU), assim como a Deliberação Normativa 118/2008 do Conselho Estadual de 

Política Ambiental, e que, a partir de 2007, os prefeitos de municípios mineiros começaram a 

se organizar para formar consórcios com esse fim, ancorados pela Lei Federal nº 11.107/2005, 

Lei dos Consórcios Públicos e da Gestão Associada de Serviços Públicos e seu respectivo 

regulamento (Decreto 6.017/2007). 

Quando o consórcio público constituído com um objetivo bem definido poderá ter 

a garantia da viabilidade da gestão dos serviços de saneamento. No caso deste trabalho, será 

proposta a implantação de uma gestão associada, por meio de consórcio público, para o 

manejo dos RSUs e da limpeza urbana, que compreende: disposição final adequada, sistemas 

complementares, coletiva seletiva, sistemas de compostagem e reciclagem, com proposta de 

comercialização de recicláveis, educação ambiental, dentre outros. Dessa forma, a expectativa 

é que haja uma melhoria nas ações de gestão e gerenciamento e que, com a maior participação 

efetiva de toda a sociedade, a produção de resíduos seja reduzida de forma a aumentar a vida 

útil das unidades de disposição. 

Para viabilizar o consorciamento, o Governo de Estado de Minas Gerais por meio 

do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) realizou estudos para a 

GIRSU com a divisão do Estado em Arranjos Territoriais Ótimos (ATO). Esses ATOs são uma 

sugestão de agrupamento que servirá como referência para a formação do consórcio em 

questão. Salienta-se que os ATOs foram propostos a partir de critérios técnicos, de dados 

ambientais, socioeconômicos, de transporte e logística de resíduos. 
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Em 2003, frente a um cenário de retrocesso na gestão municipal de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), a FEAM criou o Programa Minas sem Lixões, o qual adotou novos 

instrumentos de condução e orientação para apoio aos municípios. Esse programa teve como 

meta erradicar os lixões e dispor os resíduos sólidos urbanos em sistemas ambientalmente 

adequados. No site da FEAM é possível obter maiores informações sobre as ações deste 

Programa por município, apontando a gestão dos seus RSUs e os resultados significativos. 

No estudo realizado pela FEAM (2017), intitulado “Panorama da Destinação dos 

RSU do Estado de Minas Gerais” foram evidenciadas as formas de destinação de RSU 

utilizadas pelos municípios mineiros e sua evolução ao longo do tempo. O mapa da Figura 1 

apresenta o resultado deste estudo, informando a situação do tratamento e/ou disposição final 

dos RSU no estado de Minas Gerais em 2016. 
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Figura 1 – Situação de Tratamento e/ou Disposição Final dos RSU em Minas Gerais. 

 
Fonte: FEAM (2017). 
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De acordo com os estudos da FEAM (2017), 28,3% dos municípios mineiros 

ainda apresentam disposição em lixões (241 municípios) e apenas 23,3% dos municípios 

apresentam disposição em aterros sanitários (199 municípios). Aqueles que apresentam forma 

de tratamento para resíduos sólidos, seja por unidades de reciclagem ou de compostagem, 

equivalem a 150 municípios, ou seja, 17,6% dos municípios mineiros. 226 municípios 

dispõem os RSU em Aterros Controlados (26,5%). Em termos de população urbana atendida 

por tipologia de destinação de RSU, verifica-se que 61,7% da população urbana de Minas 

Gerais é atendida por Aterros Sanitários, cerca de 19,0% tem seus resíduos dispostos em 

lixões, 12,8% em Aterros Controlados e 6,6% na demais formas de tratamento ou disposição. 

Observa-se que muitas medidas devem ser adotadas para melhorar as condições de destinação 

e disposição final dos resíduos. 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

Neste item será apresentado um diagnóstico contendo estudos preliminares para 

reconhecimento da área de estudo, abrangendo os aspectos sociais, econômicos, ambientais e 

políticos (legal e institucional), a caracterização física, operacional, administrativa e 

financeira, bem como outros aspectos identificados nos Municípios abrangentes na área de 

estudo. 

Os dados apresentados neste item foram coletados nos diversos órgãos 

correlacionados ao tema saneamento, tais como: Fundação Nacional da Saúde - FUNASA, 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, Agência Nacional de 

Águas – ANA, Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM e Prefeituras Municipais. 

A fim de subsidiar o projeto de intervenção, foram levantados os dados gerais 

apresentados a seguir. 

 

3.1 Localização e Acessos 

 

Os Municípios que integrarão a gestão associada, por meio do consórcio público, 

com a finalidade de realizar o manejo de RSU, localizam-se no estado de Minas Gerais, na 

mesorregião do Vale do Rio Doce, sendo que os municípios de Conselheiro Pena e Goiabeira 

estão presentes na microrregião de Aimorés e os municípios de Galiléia, São Geraldo do 

Baixio e Tumiritinga fazem parte da microrregião de Governador Valadares. 

As coordenadas geográficas e as áreas aproximadas dos municípios foram 

apresentadas no Quadro 1 conforme informações obtidas no site do IBGE (2018).  

 

Quadro 1 – Coordenadas geográficas e as áreas aproximadas dos municípios. 

Município 
Coordenadas 

Área (km²) 
Latitude Longitude 

Conselheiro Pena 19°10’19”S 41°28’19”O 1.483,884 

Galiléia 18°59’56”S 41°32’16”O 720,355 

Goiabeira 18°58’55”S 41°13’22”O 112,443 

São Geraldo do Baixio 18°54’00”S 41°21’36”O 280,954 

Tumiritinga 18°58’44”S 41°38’42”O 500,073 

Fonte: IBGE (2018) 
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A Figura 2 ilustra a localização dos Municípios no Estado de Minas Gerais. Os 

principais municípios que fazem divisa são: Governador Valadares, Resplendor, Central de 

Minas, Capitão Andrade e Itanhomi. 

As distâncias aos principais centros urbanos e às cidades vizinhas são listadas a 

seguir: 

• Belo Horizonte .............................................................................. 435 km 

• Rio de Janeiro ............................................................................... 713km 

• São Paulo ..................................................................................... 1077km 

• Brasília ......................................................................................... 1100km 

• Vitória ........................................................................................... 280km 

• Governador Valadares..................................................................... 94 km 

 

As principais rodovias que servem de acesso aos Municípios são a BR-381, BR-

259, BR-116 e MG-442. Na Figura 3 são apresentadas as vias de acesso aos municípios. 
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Figura 2 – Localização dos municípios no estado de Minas Gerais.  

 

Fonte: Adaptado de Wikipédia (2018). 
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Figura 3 – Vias de acesso nos municípios da área de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de FUNASA (2013). 
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3.2. Hidrologia e Hidrogeologia 

 

Os dados referentes à hidrologia e hidrogeologia foram obtidos no Relatório 

Técnico Preliminar (RTP), elaborado pela Empresa TECMINAS em 2013, sendo este produto 

entregue à FUNASA, por meio do Contrato n.º 010/2012. 

A área do projeto de intervenção está inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 

que integra a região hidrográfica do Atlântico Sudeste. Esta bacia, com uma área de drenagem 

de aproximadamente 86.715 km², dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o 

restante ao Espírito Santo, abrange um total de 230 municípios. As nascentes do Rio Doce 

situam-se no Estado de Minas Gerais, nas Serras da Mantiqueira e do Espinhaço, sendo que 

suas águas percorrem cerca de 850 km, até atingir o Oceano Atlântico, junto ao povoado de 

Regência, no Estado do Espírito Santo (IBGE, 2018). 

O regime pluviométrico na bacia é caracterizado por dois períodos bem distintos. 

O período chuvoso que se estende de outubro a março, com maiores índices no mês de 

dezembro; e o período seco que se estende de abril a setembro, com estiagem mais crítica de 

junho a agosto (FUNASA, 2013). No período chuvoso, a precipitação total varia de 800 a 

1.300 mm, enquanto no período seco varia de 150 a 250 mm. Espacialmente a precipitação 

média anual varia de 1500 mm, nas nascentes localizadas nas Serras da Mantiqueira e do 

Espinhaço, a 1.000 mm, na região da cidade de Aimorés/MG, voltando a crescer em direção 

ao litoral (FUNASA, 2013). 

Conforme RTP da FUNASA (2013), o sistema hidrológico subterrâneo da bacia 

hidrográfica do Rio Doce está condicionado, fundamentalmente, às características 

geomorfológicas, litoestratigráficas e estruturais que compõem o arcabouço geológico 

regional. Assim, nos diferentes litotipos que ocorrem na região, é possível definir, 

basicamente, duas unidades aquíferas: granular e fissurada, que apresentam distribuição 

espacial e comportamentos distintos, diferenciados pela estrutura física da rocha, modo de 

circulação da água e condições de armazenamento. 

No RTP elaborado pela TECMINAS (FUNASA, 2013) na Bacia do Rio Doce é 

observada uma grande predominância do sistema aquífero fissurado em rochas cristalinas. 

Sendo que, de modo geral, as características dos poços tubulares perfurados em rochas 

cristalinas, na abrangência da Bacia do Rio Doce, mostram poços com boa produtividade.  

No diagnóstico realizado no Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do 

Rio Doce, elaborado pelo IGAM (2010), dentre os diversos usos possíveis para os recursos 
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hídricos, foi apontado como prioritários para a Bacia do Rio Doce os usos relativos a 

saneamento ambiental e diluição de efluentes, uma vez que usos para geração hidrelétrica, 

apesar de serem representativos nessa bacia, não interferem, a não ser de forma bastante 

localizada. 

No estado de Minas Gerais, a Bacia do Rio Doce é subdividida em seis Unidades 

de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH), conforme apresentado na Figura 

4, as quais correspondem ao Comitê da Bacia do Rio Piranga (DO1); ao Comitê da Bacia do 

Rio Piracicaba (DO2); ao Comitê da Bacia do Rio Santo Antônio (DO3); ao Comitê da Bacia 

do Rio Suaçuí (DO4); ao Comitê da Bacia do Rio Caratinga (DO5); e ao Comitê da Bacia do 

Rio Manhuaçu (DO6). A área em estudo se encontra na Bacia do Rio Suaçuí Grande, UPGRH 

DO4. 

Figura 4 – Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos. 

 

Fonte: IGAM – Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce (2010). 

 

3.3. Características Físicas da Região 

 

3.3.1. Relevo e bioma 
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Conforme Marcuzzo et al (2011), a área de estudo apresenta um relevo 

predominantemente montanhoso em sua porção leste (municípios de Conselheiro Pena e 

Goiabeira), enquanto que em sua porção oeste apresenta um relevo plano a ondulado. A 

altitude máxima chega a 1.605 metros, na Serra do Pinhão, em Conselheiro Pena, e a altitude 

mínima é de 135 metros, na foz do Rio Caratinga, em Tumiritinga. 

Segundo os autores, o bioma em que se encontra integralmente inserida a área de 

estudo é o da Mata Atlântica. A Bacia do Rio Doce possui 98% de sua área inserida no bioma 

de Mata Atlântica e os 2% restante são do bioma Cerrado. Na Figura 5 é apresentado o relevo, 

a altimetria e o bioma da Bacia do Rio Doce. 

 

Figura 5 – Relevo, altimetria e bioma da Bacia do Rio Doce. 

 
Fonte: Adaptado de Marcuzzo et al (2011). 

 

3.3.2. Informações Geológicas 

 

Segundo informações contidas no RTP da FUNASA (2013) apud Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2001) quanto à geologia, a bacia hidrográfica do Rio 
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Doce está inserida no domínio da província estrutural Mantiqueira. A área em estudo é 

constituída de uma sequência de xistos, quartzitos, mármores, gnaisses parcialmente 

migmatizados e metamorfisados na fácies anfibolito, chegando a granulitos, que são 

mapeados como pertencentes ao Grupo Rio Doce. Outro ponto marcante é que na região há 

uma intensa granitização que gerou uma série de corpos graníticos, como o Granito Palmital e 

o Tonalito Galiléia, entre outros. 

A Bacia do Rio Doce tem na exploração do minério de ferro seu principal bem 

mineral quando considerado o volume de produção e valores de exportação (FUNASA, 2013). 

Outro minério importante na área em questão refere-se à exploração de ouro. No segmento de 

minerais industriais, o principal bem mineral explorado na região insere-se no grupo das 

rochas ornamentais. 

O segmento de material de construção, com destaque para extração de areia, argila 

para cerâmica vermelha e brita, é muito acentuado ao longo da Bacia do Rio Doce (FUNASA, 

2013 apud CPRM, 2001). A pressão para obtenção desses materiais construtivos não é 

observada na Bacia do Rio Doce devido à grande oferta desse bem mineral. As demandas 

regionais são atendidas a partir dos depósitos ocorrentes nas planícies aluvionares (FUNASA, 

2013 apud CPRM, 2001). 

 

3.3.3. Vegetação e uso do solo 

 

De acordo com o estudo de Marcuzzo et al (2011) para a Bacia do Rio Doce, as 

classificações tradicionais da vegetação brasileira reconhecem como sendo 

predominantemente de Floresta Estacional Semi-decidual e o uso do solo na Bacia do Rio 

Doce é caracterizado intensivamente pela prática da agricultura e da pecuária. Na área de 

estudo verifica-se a predominância de pecuária, como pode ser visto na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

Figura 6 – Uso e ocupação do solo na Bacia do Rio Doce. 

 
Fonte: Adaptado de Marcuzzo et al (2011). 

 

3.3.4. Clima 

 

As temperaturas médias anuais na Bacia do Rio Doce variam de 18º C em 

Barbacena a 24,6º em Aimorés. O período mais quente compreende os meses de janeiro e 

fevereiro, enquanto que as temperaturas mínimas ocorrem em junho e julho. 

Na área de estudo, o clima predominante é o de Monção (Am – Köppen) 

apresentando duas estações bem definidas, inverno seco e verão quente e úmido  

(MARCUZZO et al, 2011). Apresenta temperatura anual média das máximas de 29,6°C, 

média das mínimas de 18,2°C e média de 24,5°C. O índice pluviométrico médio anual é de 

1.113,8 mm. 

 

3.4. Caracterização populacional da área de estudo 

 

Segundo dados do IBGE (2010), a população residente na Bacia do Rio Doce é 

4.759.505 pessoas, sendo a maior em Governador Valadares/MG, com 263.594 habitantes 

(5,53%) e a menor em São Sebastião do Rio Preto/MG, com 1.616 habitantes (0,03%). A 
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maior densidade populacional pertence ao município de Ipatinga/MG, com 1186,62 habitantes 

por km², e a menor pertence ao município de Santana do Riacho/MG com 5,23 habitantes por 

km². Na Figura 7 foi representada a densidade demografia da área de estudo. Observa-se que 

na área de estudo a densidade demográfica é de 5 a 36 habitantes por km². 

 

Figura 7 – Densidade demográfica, localização e clima da bacia do Rio Doce. 

 
Fonte: Adaptado de Marcuzzo et al (2011). 

 

Algumas informações populacionais socioeconômicas foram obtidas junto ao 

IBGE (2018) referentes aos municípios constituintes do consórcio público. Esses dados foram 

inseridos no Quadro 2. Observa-se que o município de Conselheiro Pena é o mais populoso, 

contendo 23.240 habitantes. São Geraldo do Baixio e Goiabeira apresentam menos de 4.000 

habitantes. Em termos de densidade populacional, o município de Goiabeira apresenta a maior 

densidade (27,15 hab./km²). 
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Quadro 2 – Dados populacionais e socioeconômicos dos municípios. 

Município 

População 
estimada 

(2017) 
(hab.) 

População 
Censo 

2010 (hab.) 

Densidade 
(hab./km²) 

PIB per 
capita 
(R$) 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano Municipal 
(IDH-M) 

Conselheiro Pena 23.240 22.242 14,99 11.312,49 0,662 

Galiléia 7.034 6.951 9,65 11.114,34 0,652 

Goiabeira 3.328 3.053 27,15 9.631,01 0,647 

São Geraldo do Baixio 3.920 3.486 12,41 9.367,51 0,630 

Tumiritinga 6.739 6.293 12,59 7.531,15 0,626 

Fonte: IBGE (2018) 

 

Considerando as faixas do índice de desenvolvimento humano municipal do 

PNUD (2013) conclui-se que os municípios da área de estudo apresentam médio IDH-M. 

 

3.5.  Infraestrutura de saneamento básico dos municípios da área de estudo 

 

3.5.1. Infraestrutura de saneamento básico no município de Conselheiro Pena 

 

De acordo com informações obtidas no Plano Municipal de Saneamento Básico 

do município de Conselheiro Pena (Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do PMSB) 

(2016), os serviços de abastecimento de água e esgoto são prestados pelo Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto (SAAE Conselheiro Pena). Informações recentes do Sistema de Informação 

de Atenção Básica do DATASUS (DATASUS, 2015), mostram que 82,5% das famílias 

entrevistadas contavam com rede geral de abastecimento de água; 77,8% eram atendidas por 

sistema de esgotamento sanitário; enquanto 75,4% das residências da área urbana dispunham 

do sistema de coleta e tratamento de lixo, feito por meio do aterro controlado, conforme 

demonstrado na Figura 8 a seguir. 
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Figura 8 – Indicadores de saneamento básico, por percentual de moradores atendidos em Conselheiro 

Pena/MG – ano 2011/2013. 

 

Fonte: FUNEC, 2015 - PMSB de Conselheiro Pena 

 

3.5.2. Infraestrutura de saneamento básico no município de Galiléia 

 

Informações obtidas no Plano Municipal de Saneamento Básico do município de 

Galiléia (Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do PMSB) (2016) apontam que os 

serviços de abastecimento de água e esgoto são prestados pelo Sistema de Abastecimento de 

Água e Esgoto (SAAE).  

Informações recentes do Sistema de Informação de Atenção Básica do DATASUS 

(DATASUS, 2015) mostraram que 80,3% das famílias entrevistadas contavam com rede geral 

de abastecimento de água; 75,1% eram atendidas por sistema de esgotamento sanitário; 

enquanto 68,0% das residências da área urbana dispunham do sistema de coleta e tratamento 

de lixo, feito por meio de lixão (Figura 9). Esses indicadores eram superiores à média regional, 

uma vez que na microrregião 63,3% das famílias contavam com rede geral de abastecimento 

de água; 60,0% eram atendidas por sistema de esgoto; e 58,8% dispuseram do sistema de 

coleta de lixo.  
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Figura 9 – Indicadores de saneamento básico, por percentual de moradores atendidos em Galiléia/MG – 

ano 2011/2013. 

 

Fonte: FUNEC, 2016 - PMSB de Galiléia 

 

3.5.3. Infraestrutura de saneamento básico no município de Goiabeira 

 

Informações obtidas no Plano Municipal de Saneamento Básico do município de 

Goiabeira (Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do PMSB), elaborado em novembro 

de 2016, apontam que os serviços de abastecimento de água e esgoto são prestados pelo 

SAAE. Informações recentes do Sistema de Informação de Atenção Básica do DATASUS 

(DATASUS, 2015) mostram que 83,3% das famílias entrevistadas contavam com rede geral 

de abastecimento de água; 67,50% eram atendidas por sistema de esgotamento sanitário; 

enquanto 74,9% das residências da área urbana dispunham do sistema de coleta e tratamento 

de lixo, feito por meio do aterro controlado (Figura 10). Esses indicadores são superiores à 

média regional, uma vez que na microrregião 63,30% das famílias contavam com rede geral 

de abastecimento de água; 60,00% eram atendidas por sistema de esgoto; e 58,80% 

dispuseram do sistema de coleta de lixo.  
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Figura 10 – Indicadores de saneamento básico, por percentual de moradores atendidos em Goiabeira/MG 

– ano 2011/2013. 

 

Fonte: FUNEC, 2016 - PMSB de Goiabeira 

 

3.5.4. Infraestrutura de saneamento básico no município de São Geraldo do Baixio 

 

No Plano Municipal de Saneamento Básico do município de São Geraldo do 

Baixio (Relatório Final e Proposição da Minuta de Lei do PMSB) (2016) é informado que os 

serviços de abastecimento de água e esgoto são prestados pela Prefeitura Municipal de São 

Geraldo do Baixio (PMSGB) através da SEMAE. Informações recentes do Sistema de 

Informação de Atenção Básica do DATASUS (DATASUS, 2015) mostram que 71,2% das 

famílias entrevistadas contavam com rede geral de abastecimento de água; 61,8% eram 

atendidas por sistema de esgotamento sanitário; enquanto 66,5% das residências da área 

urbana dispunham do sistema de coleta e tratamento de lixo, feito por meio do lixão (Figura 

11). Esses indicadores são superiores à média regional, uma vez que na microrregião 63,3% 

das famílias contavam com rede geral de abastecimento de água; 60,0% eram atendidas por 

sistema de esgoto; e 58,8% dispuseram do sistema de coleta de lixo. 
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Figura 11 – Indicadores de saneamento básico, por percentual de moradores atendidos em São Geraldo do 

Baixio/MG – ano 2011/2013. 

 

Fonte: FUNEC, 2016 - PMSB de São Geraldo do Baixio 

 

3.5.5. Infraestrutura de saneamento básico no município de Tumiritinga 

 

No Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Tumiritinga (Plano 

de Investimentos dos Programas, Projetos e Ações Propostos) (2016) é informado que o 

serviço de abastecimento de água é prestado pela Companhia de Saneamento - COPASA. 

Informações recentes do Sistema de Informação de Atenção Básica do DATASUS 

(DATASUS, 2015) mostram que 79,7% das famílias entrevistadas contavam com rede geral 

de abastecimento de água; 34,9% eram atendidas por sistema de esgotamento sanitário; 

enquanto 69,6% das residências da área urbana dispunham do sistema de coleta e tratamento 

de lixo (Figura 12). Esses indicadores são similares à média regional, uma vez que na 

microrregião 75,5% das famílias contavam com rede geral de abastecimento de água; 76,1% 

eram atendidas por sistema de esgoto; e 79,7% dispuseram do sistema de coleta de lixo. 
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Figura 12 – Indicadores de saneamento básico, por percentual de moradores atendidos em 

Tumiritinga/MG – ano 2011/2013. 

 

Fonte: FUNEC, 2016 - PMSB de Tumiritinga 

 

3.6.  Arborização e urbanização das vias públicas 

 

Conforme conceito obtido no site do Brasil Escola pelo autor Pena (2018), 

urbanização é o processo de transformação de uma sociedade, região ou território de rural para 

urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o aumento 

dessa em relação aos habitantes do campo. Portanto, quando a população urbana de um 

determinado local cresce em número maior que a do campo, dizemos que está ocorrendo um 

processo de urbanização. Esse autor destacou que, no Brasil, é considerada urbana – segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – aquela sociedade residente em cidades ou 

distritos com mais de dois mil habitantes. 

Considerando o processo de urbanização, observa-se em alguns municípios o 

crescimento desordenado em algumas áreas, causando desmatamento, impermeabilização 

excessiva do solo, problemas de drenagem pluvial, etc. Desta forma é imprescindível que a 

administração pública planeje, junto ao processo de urbanização, a arborização das vias públicas 

para minimizar os impactos causados pelo crescimento dos centros urbanos. 

A arborização urbana é caracterizada pelo plantio de árvores de porte em praças, 
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parques, nas calçadas de vias públicas e se constitui uma das mais relevantes atividades de 

planejamento e gestão urbana, devendo fazer parte dos planos, projetos e programas urbanísticos 

das cidades. Nos centros urbanos, as árvores desempenham um papel muito importante na 

melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente, como o bem-estar da população, 

o efeito paisagístico, proteção contra o vento, diminuição da poluição sonora, redução do impacto 

da água de chuva, auxílio na diminuição da temperatura, dentre outros, além de impactar nos 

serviços de limpeza urbana e no volume de resíduos provenientes de poda e varrição, por exemplo. 

Quanto à arborização e à urbanização das vias públicas nos municípios de 

Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São Geraldo do Baixio e Tumiritinga, as informações 

foram obtidas junto ao IBGE (2018) e compiladas no Quadro 3. Observa-se que os municípios 

apresentam uma boa arborização (acima de 77,2%) e baixa urbanização das vias públicas (abaixo 

de 21%). 

Quadro 3 – Arborização e urbanização das vias públicas. 

Município 

Área 
territorial 

(km²) 

Arborização 
das vias 
públicas 

(%) 

Urbanização 
das vias 

públicas (%) 

Conselheiro Pena 1483,884 77,2 21 

Galiléia 720,355 83,4 5,5 

Goiabeira 112,443 95,8 10,9 

São Geraldo do Baixio 280,954 96,3 7,8 

Tumiritinga 500,073 89,9 11,6 

Fonte: IBGE (2018) 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS DOS MUNICÍPIOS DO CONSÓRCIO PÚBLICO 

 

4.1 Manejo de resíduos sólidos na área de estudo 

 

A partir do mapa da Figura 1, construiu-se o Quadro 4 por meio do qual se 

demonstra as características quanto à disposição final de RSU dos municípios da área de 

estudo e local de sua disposição, assim como a população urbana segundo dados do IBGE 

(2010). Observa-se que os municípios da área de estudo apresentam lixão ou aterro controlado, 

sem qualquer tipo de proteção dos cursos d’água e/ou atendimento ao disposto na legislação 

ambiental. 

Quadro 4 – Características quanto à disposição de RSU na área de estudo.  

Município 

População Urbana 

Total CENSO IBGE 

2010 

Tipologia 2016 
Local de 

disposição 

Conselheiro Pena 17.601 Aterro Controlado no município 

Galiléia 5.692 Lixão no município 

Goiabeira 2.473 Aterro Controlado no município 

São Geraldo do Baixio 2.440 Lixão no município 

Tumiritinga 4.323 Lixão no município 

Fonte: Próprio autor. 

 

4.2  Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos no município de 

Conselheiro Pena 

 

As informações apresentadas neste item foram obtidas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Conselheiro Pena (Diagnóstico Técnico Participativo dos 

Serviços de Saneamento Básico - Produto 03/08), elaborado em 2015. 

 

4.2.1. Limpeza pública e coleta de RSU em Conselheiro Pena 

 

Ligado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos há o Departamento de 

Limpeza Pública que executa os serviços de limpeza pública (varrição e capina de 

logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano). Os serviços de coleta, 

transporte e disposição final dos RSU são prestados na área urbana e distritos pelo Serviço 
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Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) /Conselheiro Pena, sendo os RSU levados para o aterro 

controlado do município.  

O número de servidores da limpeza pública e a distribuição por percentual de cada 

serviço na cidade de Conselheiro Pena estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Número de servidores da limpeza pública lotados na cidade e distritos de Conselheiro Pena. 

 

Fonte: PMSB de Conselheiro Pena fornecido pelo SAAE/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 

Conselheiro Pena (2015) 

 

A varrição é o serviço que mais absorve a mão de obra da limpeza pública 

(43,48%), seguido do serviço de coleta dos resíduos (33,33%); juntos absorvem quase 80% da 

mão de obra do quadro de servidores.  

Para fins de planejamento e execução da coleta de resíduos domiciliares (RDO), 

comerciais e públicos (RPU), sabe-se que os equipamentos a serem usados devem ser 

definidos de acordo com as características topográficas da área, do tipo de pavimento, da 

largura das vias, dentre outros. Em Conselheiro Pena, os equipamentos usados para a coleta 

dos RSU são: dois caminhões compactadores, um basculante, quatro carroças de tração 

animal e um trator que traciona uma carreta (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Equipamentos utilizados na coleta de resíduos domiciliares/comerciais/públicos do município 

de Conselheiro Pena. 

 

Fonte: PMSB de Conselheiro Pena fornecido pelo SAAE/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 

Conselheiro Pena (2015) 

 

De acordo com o SAAE o serviço de coleta de RSU é prestado em toda a área 

urbana de Conselheiro Pena e nos distritos, mesmo naqueles logradouros de difícil acesso 

para o veículo coletor. Nesses logradouros, os garis recolhem os resíduos e transportam até os 

pontos onde o veículo coletor tem acesso ou os moradores, cujas residências estão localizadas 

nas ruas onde os veículos coletores não passam para terem acesso ao serviço, levam os 

resíduos para as ruas atendidas pelo serviço de coleta. Na zona rural do município de 

Conselheiro Pena, a população não é atendida por esse serviço. 

A frequência e os horários do serviço de coleta de RSU no centro, bairros e distrito 

estão apresentados na Tabela 3. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Públicos são coletadas 9,95 toneladas/dia de RSU, correspondente a um per capita de 0,56 

kg/hab. x dia. 
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Tabela 3 – Equipamentos utilizados na coleta de resíduos domiciliares / comerciais / públicos do município 

de Conselheiro Pena. 

 

Fonte: PMSB de Conselheiro Pena fornecido pelo SAAE/Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de 

Conselheiro Pena (2015). 

 

O município de Conselheiro Pena não tem serviço público de coleta seletiva, 

apesar de ser uma exigência legal e de estímulos do governo federal e estadual, inclusive 

financeiros, para a sua implantação, conforme pode ser observado no art. 18 da PNRS (Lei nº 

12.305/2010). Como o município de Conselheiro Pena não dispõe de serviço de coleta 

seletiva de RSU, portanto não segrega os resíduos para aproveitar a fração orgânica e dos 

materiais recicláveis, não se habilita a receber incentivo financeiro previsto pela Lei n.º 

13.803/09 “Lei Robin Hood” que remunera municípios que atendem ao critério de Meio 

Ambiente referente ao Saneamento. 

 

4.2.2. Varrição, Capina e Poda em Conselheiro Pena 

 

A área central da cidade, local que concentra o maior número de estabelecimentos 

comerciais, repartições públicas e vendedores ambulantes, demanda mais servidores para 

efetuar a varrição, pois é onde a circulação de pessoas é mais intensa. A limpeza de vias e 

logradouros públicos nessa área, da forma como vem sendo feita, não tem sido suficiente para 

mantê-la limpa.  

Em Conselheiro Pena há deficiência de coletores de RSU colocados nas vias 

públicas para armazenar resíduos descartados pelos transeuntes. Somente na área central da 

cidade existem coletores, contudo em número insuficiente. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o serviço de 

varrição na sede é realizado por 12 funcionários e um encarregado, todos do quadro da 
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Prefeitura. A prestação do serviço de varrição, que ocorre no centro e bairros, é realizada em 

dias alternados. Também nos distritos o serviço de varrição é feito em dias alternados. Os 

funcionários lotados nesse serviço não trabalham uniformizados.  

A cobertura dos serviços de varrição e dos serviços especiais como feiras, 

mercados e espaços públicos, a remoção de entulho, conservação de logradouros, capinação e 

pintura de guias, limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, remoção de inservíveis e 

a limpeza, higienização e manutenção das lixeiras da cidade é realizada mediante demanda.  

Em Conselheiro Pena, a área de varrição na sede e nos distritos corresponde a 

534.985 m², sendo 362.033 m² de vias asfaltadas e 534.985 m² de vias pavimentadas de 

bloquetes e pés de moleques. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, o serviço de 

poda e capina na sede conta com uma equipe de trabalho formada por 14 funcionários (12 

para capina e 2 para poda), sendo todos do próprio quadro da Prefeitura. O tipo de capina 

adotado nas ruas e logradouros da cidade de Conselheiro Pena é manual. A Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos informou ainda que os servidores disponibilizados para realizar os 

serviços de capina/poda pela característica e tipo de capina que é feita (manual) não usam 

EPIs. 

Nas comunidades da Penha do Norte, Ferruginha, Cuieté Velho, Bueno e Barra do 

Cuieté os mesmos servidores que fazem o serviço de varrição, quando necessário fazem os 

serviços de capina e poda. Tal como na sede o tipo de capina adotado nas ruas e logradouros é 

feita manualmente. 

 

4.2.3. Destinação final em Conselheiro Pena 

 

Os resíduos domiciliares, comerciais e públicos coletados em Conselheiro Pena 

são transportados para disposição final em uma área de 3,4 hectares, sendo a mesma de 

propriedade de Prefeitura. Essa área localiza-se a 3,5 km do centro da cidade, sentido distrito 

São José. A área é cercada, possui placa de identificação e portão com cadeado. A coordenada 

geográfica é S 19º 12’ 32.9” W 41º 28’ 10.0” (Figura 13) 

Na vala onde são descartados os RSU diariamente, é depositada a média de 9,95 

toneladas. De acordo com o SAAE, a vala recebe cobertura semanal e para cobrir os resíduos 

é retirada argila na própria área. O equipamento que o SAAE dispõe para fazer a cobertura 

dos resíduos é uma retroescavadeira, equipamento que não é de uso exclusivo, pois a mesma é 

usada em outras demandas do SAAE. 
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De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, a área em que foi usada 

para a disposição final dos RSU de Conselheiro Pena localiza-se próxima ao perímetro urbano 

e ocupou uma área correspondente a 1,0 ha. A forma como os resíduos foram dispostos 

formou um “lixão” e, desde que foi desativada, a Prefeitura fez a cobertura dos resíduos. 

Atualmente a área encontra-se cercada e com portão. 

 

Figura 13 – Localização do aterro controlado em Conselheiro Pena. 

 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 

4.2.4. Caracterização dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial e público) em 

Conselheiro Pena 

 

Amostras de RSU recolhidos no município de Conselheiro Pena no mês de junho 

de 2015 foram utilizadas para avaliar a composição gravimétrica. Os resultados médios dessas 

avaliações estão apresentados na Tabela 4. 

A composição gravimétrica dos RSU de Conselheiro Pena, com base na 

composição física (% em peso) - base úmida 21,0% da amostra é constituída de materiais 

potencialmente recicláveis (papel, papelão, plástico - filme, rígido, PET, embalagens tetrapak, 

metais ferrosos, metais não ferrosos - alumínio, vidro); 63,0% da amostra são constituídas de 

matéria orgânica (cascas de frutas e de verduras, aparas de poda e grama, restos de alimentos, 

etc.) que devem ser tratadas pelo processo de compostagem e 16,0% formadas por rejeitos 

(trapos, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico, ossos, borracha, couro, 
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materiais de difícil classificação) que devem ser destinados ao aterramento. 

 

Tabela 4 – Composição gravimétrica média dos RSU depositados na unidade de destinação de Conselheiro 

Pena. 

 

Fonte: PMSB de Conselheiro Pena apud FUNEC (2015) 

 

O balanço de massa dos RSU, com base na composição gravimétrica, 

considerando as perdas no processo de compostagem e o aterramento dos rejeitos, estima-se 

que a reintegração ambiental alcance 57,12%, percentual considerado alto em se tratando de 

reintegração ambiental. Com esta característica é perfeitamente recomendável que seja 

implantado no município de Conselheiro Pena uma Central para Tratamento de RSU, 

destinando para o aterro sanitário apenas os rejeitos. A partir da avaliação dos RSU, fez-se o 

cálculo do balanço de massa (Figura 14) para se estimar o potencial de reintegração ambiental 

desses resíduos. 

No balanço de massa atual dos RSU de Conselheiro Pena, destacam-se os 

seguintes valores médios estimados de principal interesse: 2,04 t/dia de materiais recicláveis 

que devem ser destinados às indústrias recicladoras; 3,64 t/dia de composto orgânico podem 

ser usados na recuperação de áreas degradadas, praças e jardins, produção de mudas, dentre 
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outras finalidades, desde que apresente qualidade para uso após testes laboratoriais físicos - 

químicos e biológicos - e 1,76 t/dia de rejeitos que devem ser dispostos em aterro sanitário. 

 

Figura 14 – Balanço de massa dos RSU de Conselheiro Pena. 

 

Fonte: PMSB de Conselheiro Pena apud FUNEC (2015) 

 

4.3 Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos no município de Galiléia 

 

As informações apresentadas neste item foram obtidas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Galiléia (Diagnóstico Técnico Participativo dos Serviços 

de Saneamento Básico - Produto 03/08), elaborado em 2016. 

 

4.3.1. Limpeza pública e coleta de RSU em Galiléia 

 

Ligado à Secretaria Municipal de Obras há o Setor de Limpeza Pública que 

executa os serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSU e serviços de limpeza 
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pública (varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano). O 

número de servidores do Setor de Limpeza Pública e a distribuição por percentual de cada 

serviço estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Número de Servidores do Setor de Limpeza Pública de Galiléia e Distribuição Percentual por 

Setor. 

 

Fonte: PMSB de Galiléia fornecido pela Secretaria Municipal de Obras de Galiléia (2016) 

 

Para fins de planejamento e execução da coleta de resíduos domiciliares (RDO), 

comerciais e públicos (RPU) é sabido que os equipamentos a serem usados devem ser 

definidos de acordo com as características topográficas da área, do tipo de pavimento, da 

largura das vias, dentre outros. Em Galiléia, o equipamento usado para a coleta dos resíduos é 

um caminhão caçamba, ano 1978, marca Mercedes Benz, de propriedade da prefeitura. 

A falta de padronização no acondicionamento dos RSU descartados para a coleta 

compromete a limpeza pública, bem como os descartes fora do dia e dos horários de coleta e o 

descarte clandestino de resíduos de construção e demolição (RCD) em terrenos, calçadas, vias 

e logradouros públicos. Este fato, além do impacto visual, tem causado uma série de 

transtornos à população, pois comprometem a qualidade de vida na medida em que aumentam 

os vetores associados a este tipo de resíduo e obstruções de galerias de águas pluviais. 

De acordo com o Setor de Limpeza Pública, o serviço de coleta de RSU é 

prestado em toda a área urbana de Galiléia, nos distritos de Sapucaia do Norte, Santa Cruz de 

Galiléia e nos Povoados de São Sebastião da Laranjeira e Povoado Rio Branco. A coleta é 



 

51 

feita mesmo naqueles logradouros de difícil acesso para o veículo coletor, os garis recolhem 

os resíduos e transportam até os pontos onde o veículo coletor tem acesso ou os moradores, 

cujas residências estão localizadas nas ruas onde o veículo coletor não passa, para terem 

acesso ao serviço, levam os resíduos para as ruas atendidas pelo serviço de coleta. 

A Prefeitura dispõe de uma equipe de trabalho composta por 4 funcionários (3 

garis e 1 motorista). A equipe de trabalho e os veículos usados no serviço de coleta dos RSU 

saem do almoxarifado da Prefeitura onde retornam no final do serviço. A frequência e os 

horários do serviço de coleta de RSU no centro, bairros e distrito apresentado na Tabela 6. De 

acordo com a Secretaria Municipal de Obras são coletadas 3,14 toneladas/dia de RSU, 

correspondente ao per capita de 0,52 kg/ hab. x dia. 

 

Tabela 6 – Frequência e Horários do Serviço de Coleta de RSU de Galiléia. 

 

Fonte: PMSB de Galiléia fornecido pela Secretaria Municipal de Obras de Galiléia (2016) 

 

Em Galiléia não há serviço público de coleta seletiva, apesar de ser uma exigência 

legal e de estímulos do governo federal e estadual, inclusive financeiros, para a sua 

implantação, conforme pode ser observado no art. 18 da PNRS (Lei nº 12.305/2010). 

 

4.3.2. Varrição, Capina e Poda em Galiléia 

 

O serviço de varrição é o que mais absorve servidores do quadro de funcionários: 

são 20 de um total de 30 servidores, correspondendo a 66,66% do efetivo. Na área central da 

cidade, local que concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, repartições 

públicas e vendedores ambulantes, demanda mais servidores para efetuar a varrição, pois é 
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onde a circulação de pessoas é mais intensa. A limpeza de vias e logradouros públicos nessa 

área, da forma como vem sendo feita, não tem sido suficiente para mantê-la limpa.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o serviço de varrição é composto 

por uma equipe de trabalho contendo 11 funcionários na sede, 6 funcionários no distrito de 

Sapucaia do Norte, 2 funcionários no distrito Santa Cruz de Galiléia e 1 funcionário no 

povoado São Sebastião das Laranjeiras, totalizando 20 funcionários e um encarregado; todos 

do quadro da Prefeitura. Os funcionários lotados no serviço de varrição não trabalham 

uniformizados e não usam EPIs.  

A cobertura dos serviços de varrição e dos serviços especiais como feiras, 

mercados e espaços públicos, a remoção de entulho, conservação de logradouros, capinação e 

pintura de guias, limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, remoção de inservíveis e 

a limpeza, higienização e manutenção das lixeiras da cidade é realizado mediante demanda. 

Em Galiléia, a área de varrição na sede e nos distritos corresponde a 159.439 m
2
, sendo 

23.362 m² de vias asfaltadas e 136.077 m² de vias pavimentadas de bloquetes e pés de 

moleques. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o serviço de poda e capina conta 

com uma equipe de trabalho formada por 4 funcionários, sendo todos do próprio quadro da 

Prefeitura. O tipo de capina adotado nas ruas e logradouros da cidade de Galiléia é manual. A 

Secretaria Municipal de Obras informou ainda que os servidores disponibilizados para realizar 

os serviços de capina/poda pela característica e tipo de capina que é feita não usam EPI. 

Ocasionalmente recorre-se a uso de equipamentos para efetuar capina mecânica como 

roçadeiras costais. 

 

4.3.3. Destinação final em Galiléia 

 

Os resíduos domiciliares, comerciais e públicos coletados em Galiléia são 

transportados e descartados em um lixão, localizado na coordenada geográfica: S 19º 00’ 08.2” 

W 041º 31’ 43.2” (Figura 15). 

O início de operação do lixão ocorreu no ano de 2014, o mesmo ocupa uma área 

de aproximadamente 0,5 hectares, localizado a 2,0 km do centro da cidade, o acesso é feito 

através de estrada vicinal em boas condições, localizado a leste da cidade de Galiléia próximo 

a uma área de APP. Segundo a Secretaria Municipal de Obras, a área é cercada e possui placa 

de identificação e portão. 
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Figura 15 – Localização da área de disposição de RSU (lixão) em Galiléia 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 

Salienta-se que a área de disposição de RSU foi condenada pelo Ministério do 

Meio Ambiente e não possui licenciamento ambiental, fica o município passível das sanções 

previstas em lei. Foi informado pela supracitada Secretaria, que o município terá que obter 

nova área para disposição dos RSU, entretanto a Prefeitura atravessa dificuldades financeiras 

para obtê-la. 

Segundo a Secretaria de Obras, a cobertura dos RSU descartados no lixão é feito 

uma vez por semana pela Prefeitura, que em média descarta 3,14 toneladas/dia e o 

equipamento usado é uma retroescavadeira. Não há servidores envolvidos na operação diária 

do aterro. 

 

4.3.4. Caracterização dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial e público) em 

Galiléia 

 

Amostras de RSU recolhidos no município de Galiléia, no mês de agosto de 2015, 

foram utilizadas para avaliar a composição gravimétrica. Os resultados médios dessas 

avaliações estão apresentados na Tabela 7. 

A composição gravimétrica dos RSU de Galiléia, com base na composição física (% 

em peso) - base úmida, 23,7% da amostra é constituída de materiais potencialmente 

recicláveis (papel, papelão, plástico - filme, rígido, PET, embalagens tetrapak, metais ferrosos, 

metais não ferrosos - alumínio, vidro); 63,0% da amostra são constituídas de matéria orgânica 

(cascas de frutas e de verduras, aparas de poda e grama, restos de alimentos, etc.) que devem 
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ser tratadas pelo processo de compostagem e 13,3% formadas por rejeitos (trapos, fraldas 

descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico, ossos, borracha, couro, materiais de 

difícil classificação) que devem ser destinados ao aterramento. A partir da avaliação dos RSU 

fez-se o cálculo do balanço de massa (Figura 16) para se estimar o potencial de reintegração 

ambiental desses resíduos. 

 

Tabela 7 – Composição Gravimétrica Média dos RSU Depositados no Lixão de Galiléia. 

 

Fonte: PMSB de Galiléia apud FUNEC (2016) 
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Figura 16 – Balanço de Massa dos RSU de Galiléia 

 

Fonte: PMSB de Galiléia apud FUNEC (2016) 

 

4.4  Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos no município de 

Goiabeira 

 

As informações apresentadas neste item foram obtidas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Goiabeira (Diagnóstico Técnico Participativo dos 

Serviços de Saneamento Básico - Produto 03/08), elaborado em 2016. 

 

4.4.1 Limpeza pública e coleta de RSU em Goiabeira 

 

Ligado à Secretaria Municipal de Obras há o Departamento de Limpeza Pública 

que executa os serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSU e serviços de limpeza 

pública (varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano). 
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Estes serviços são prestados na área urbana do município e parte da área rural, sendo os RSU 

levados para a Usina de Triagem e Compostagem (UTC) do município.  

O número de servidores do Departamento de Limpeza Pública e a distribuição por 

percentual de cada serviço estão apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 – Número de servidores do Departamento de Limpeza Pública de Goiabeira e distribuição 

percentual por setor. 

 

Fonte: PMSB de Goiabeira fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2015) 

 

Para fins de planejamento e execução da coleta, sabe-se que o equipamento a ser 

usado é definido de acordo com as características topográficas da área, do tipo de pavimento, 

da largura das vias, dentre outros como forma de facilitar o trabalho dos garis, reduzir o 

esforço e aumentar o volume de resíduos transportados por viagem. Em Goiabeira, os 

equipamentos usados são um caminhão caçamba, ano 2014, e uma carreta tracionada por 

trator, ambos de propriedade da Prefeitura. 

A falta de padronização no acondicionamento dos RSU descartados para a coleta 

compromete a limpeza pública, bem como os descartes fora do dia e dos horários de coleta e o 

descarte clandestino de resíduos de construção e demolição (RCD) em terrenos, calçadas, vias 

e logradouros públicos. Estes fatos, além de impacto visual, têm causado uma série de 

transtornos à população, pois comprometem a qualidade de vida na medida em que aumentam 

os vetores associados a este tipo de resíduo e obstruções de galerias de águas pluviais.  
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O grau de acessibilidade e eficácia das ações e resultados na prestação dos 

serviços de coleta de RSU, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras, em toda a área 

urbana da cidade de Goiabeira é realizado a coleta pública dos RSU, mesmo naqueles 

logradouros de difícil acesso para o veículo coletor. Neste caso os garis recolhem os RSU e, 

em seguida, transporta até o logradouro mais próximo, deixando-os em pontos em que 

caminhão da coleta tem acesso.  

A Prefeitura dispõe de uma equipe de trabalho composta por 3 funcionários (2 garis e 

1 motorista). A equipe de trabalho e os veículos usados no serviço de coleta dos RSU saem da 

garagem da Prefeitura, onde retornam no final do serviço. Os horários dos serviços de coleta 

na sede e nos distritos estão apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Frequência e horários do serviço de coleta de RSU de Goiabeira. 

 

Fonte: PMSB de Goiabeira fornecido pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (2015) 

 

Todos os funcionários lotados no serviço de coleta dos RSU não trabalham 

uniformizados e não usam equipamentos de proteção individual (EPI). De acordo com a 

Secretaria Municipal de Obras são coletadas 1,42 t/dia de RSU, correspondente ao per capita 

de 0,52 kg/hab. x dia. 

Em Goiabeira não há serviço público de coleta seletiva, apesar de ser uma 

exigência legal e de estímulos do governo federal e estadual, inclusive financeiros, para a sua 

implantação, conforme pode ser observado no art. 18 da PNRS (Lei nº 12.305/2010). 

 

4.4.2 Varrição, Capina e Poda em Goiabeira 

 

O serviço de varrição é o que mais absorve servidores do quadro de funcionários, 

são 12 de um total de 23 servidores, correspondendo a 52,17% do efetivo. Na área central da 

cidade, local que concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, repartições 

públicas e vendedores ambulantes, demanda mais servidores para efetuar a varrição, pois é 
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onde a circulação de pessoas é mais intensa. A limpeza de vias e logradouros públicos nessa 

área, da forma como vem sendo feita, não tem sido suficiente para mantê-la limpa. Em 

Goiabeira há deficiência de coletores de RSU colocados nas vias públicas para armazenar 

resíduos descartados pelos transeuntes. Somente na área central da cidade existem coletores, 

contudo em número insuficiente.  

O serviço de varrição é efetuado por 3 equipes de trabalho, sendo 3 turmas com 4 

funcionários cada, totalizando 12 servidores, ambos funcionários públicos. Os funcionários 

lotados no serviço de varrição não trabalham uniformizados e não usam EPI. A cobertura dos 

serviços de varrição e dos serviços especiais como feiras, mercados e espaços públicos, a 

remoção de entulho, conservação de logradouros, capinação e pintura de guias, limpeza e 

desobstrução de bueiros e bocas de lobo, remoção de inservíveis e a limpeza, higienização e 

manutenção das lixeiras da cidade é realizado mediante demanda. Em Goiabeira, a área de 

varrição corresponde a 88.734 m², correspondendo na sede a 29.663 m² de vias asfaltadas e 

59.072 m² de vias pavimentadas de bloquetes e pés de moleques. 

Segundo a Secretaria Municipal de Obras, no mês de agosto 2015, o quadro de 

servidores lotados no serviço da capina e poda era formado por 6 funcionários, todos 

servidores públicos. Esse serviço é realizado a cada trimestre. O tipo de capina adotado nas 

ruas e logradouros da cidade de Goiabeira é manual e mecânica (uso de roçadeiras costais).  

De acordo com informações prestadas pela prefeitura, todos os funcionários 

lotados no serviço de capina/poda trabalham uniformizados e usam EPI (luvas, botas, 

caneleiras, capacete). 

 

4.4.3 Destinação final em Goiabeira 

 

Os resíduos recicláveis de domicílios, estabelecimentos comerciais e públicos 

coletados em Goiabeira são transportados para o aterro controlado do município desde 2003, 

o qual ocupa uma área de 2,0 ha, sendo a mesma de propriedade particular e localiza-se na 

coordenada geográfica: S 18º 58’ 29.3”, W 41º 13’ 29.7” (Figura 17). Distante 0,3 km da sede, 

sentido comunidade de Córrego Vermelho, o acesso ao local é feito por estrada vicinal em 

boas condições. A área é cercada, possui placas de identificação “Proibida entrada de pessoas 

não autorizadas” “Aterro Controlado de Goiabeira” e portão com cadeado. 
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Figura 17 – Localização do aterro controlado em Goiabeira 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 

A operação e a manutenção do aterro “controlado” do município de Goiabeira são 

realizadas pela Prefeitura. A cobertura dos rejeitos descartados no aterro “controlado” é feito a 

cada quinze dias, que em média descarta 1,42 toneladas/dia. O equipamento disponibilizado 

pela empresa para fazer a cobertura dos resíduos é um trator de esteira e uma retroescavadeira, 

usados para cobrir os resíduos, argila retirada na própria área do aterro ou os RCD coletados 

no município. 

Outro aspecto a ser considerado é que o município de Goiabeira para atender a 

Política Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos já deveria ter desativado o aterro 

“controlado” e implantado uma UTC para aproveitamento da fração reciclável e orgânica e 

um aterro sanitário para a disposição final dos rejeitos. 

 

4.4.4 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial e público) em 

Goiabeira 

 

Amostras de RSU recolhidos no município de Goiabeira, no mês de agosto de 

2015, foram utilizadas para avaliar a composição gravimétrica. Os resultados médios dessas 

avaliações estão apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 – Composição Gravimétrica Média dos RSU Depositados no “aterro controlado” de Goiabeira 

 

Fonte: PMSB de Goiabeira apud FUNEC (2015) 

 

A composição gravimétrica dos RSU de Goiabeira, com base na composição 

física (% em peso) - base úmida 23,7% da amostra é constituída de materiais potencialmente 

recicláveis (papel, papelão, plástico - filme, rígido, PET, embalagens tetrapak, metais ferrosos, 

metais não ferrosos - alumínio, vidro); 63,0% da amostra são constituídas de matéria orgânica 

(cascas de frutas e de verduras, aparas de poda e grama, restos de alimentos etc.) que devem 

ser tratadas pelo processo de compostagem e 13,3% formada por rejeitos (trapos, fraldas 

descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico, ossos, borracha, couro, materiais de 

difícil classificação) que devem ser destinados ao aterramento. 

A partir da avaliação dos RSU, fez-se o cálculo do balanço de massa (Figura 18) 

para se estimar o potencial de reintegração ambiental desses resíduos. 
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Figura 18 – Balanço de Massa dos RSU de Goiabeira 

 

Fonte: PMSB de Goiabeira apud FUNEC (2015) 

 

4.5 Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos no município de São 

Geraldo do Baixio 

 

As informações apresentadas neste item foram obtidas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de São Geraldo do Baixio (Diagnóstico Técnico 

Participativo dos Serviços de Saneamento Básico - Produto 03/08), elaborado em 2016. 

 

4.5.1 Limpeza pública e coleta de RSU em São Geraldo do Baixio 

 

Ligado à Secretaria Municipal de Obras há o Setor de Limpeza Pública que 

executa os serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSU e serviços de limpeza 

pública (varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano).  
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O número de servidores do Setor de Limpeza Pública e a distribuição por 

percentual de cada serviço estão apresentados no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Número de servidores do Setor de Limpeza Pública de São Geraldo do Baixio e distribuição 

percentual por setor. 

 

Fonte: PMSB de São Geraldo do Baixio fornecido pela Secretaria Municipal de Obras (2015) 

 

Para fins de planejamento e execução da coleta de resíduos domiciliares (RDO), 

comerciais e públicos (RPU), sabe-se que os equipamentos a serem usados devem ser 

definidos de acordo com as características topográficas da área, do tipo de pavimento, da 

largura das vias, dentre outros. Em São Geraldo do Baixio, os equipamentos usados para a 

coleta dos RSU são duas carretas tracionadas por trator, ambos de propriedade da prefeitura. 

O uso de carreta tracionada por trator para coletar RSU apresenta o inconveniente de espalhar 

resíduos nas vias durante o deslocamento, principalmente papel e plásticos, que são 

facilmente deslocados pela ação do vento, comprometendo a limpeza pública. Isto pode ser 

atenuado com deslocamento em baixa velocidade, controle da altura da carga de resíduos e, 

após encerrar a coleta, utilizar lona para cobrir a carga para transportá-la para a área de 

depósitos de RSU.  

A falta de padronização no acondicionamento dos RSU descartados para a coleta, 

aspecto que compromete a limpeza pública, bem como os descartes fora do dia e dos horários 

de coleta e o descarte clandestino de resíduos de construção e demolição (RCD) em terrenos, 

calçadas, vias e logradouros públicos. Estes fatos, além de impacto visual, têm causado uma 

série de transtornos à população, pois comprometem a qualidade de vida na medida em que 
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aumentam os vetores associados a este tipo de resíduo e obstruções de galerias de águas 

pluviais. 

De acordo com o Setor de Limpeza Pública, o serviço de coleta de RSU é 

prestado em toda a área urbana de São Geraldo do Baixio. Nesses logradouros, os garis 

recolhem os resíduos e transportam até os pontos onde o veículo coletor tem acesso ou os 

moradores, cujas residências estão localizadas nas ruas onde o veículo coletor não passa para 

terem acesso ao serviço, levam os resíduos para as ruas atendidas pelo serviço de coleta. A 

população residente na zona rural do município de São Geraldo do Baixio não é atendida por 

esse serviço.  

A Prefeitura dispõe de uma equipe de trabalho composta por 7 funcionários (5 

garis e 2 motoristas). A equipe de trabalho e os veículos usados no serviço de coleta dos RSU 

saem do almoxarifado da Prefeitura onde retornam no final do serviço. A frequência e os 

horários do serviço de coleta de RSU no centro e bairros são apresentados no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Frequência e Horários do Serviço da Coleta de RSU de São Geraldo do Baixio 

 

Fonte: PMSB de São Geraldo do Baixio fornecido pela Secretaria Municipal de Obras (2015) 

 

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, são coletadas 1,5 toneladas/dia 

de RSU, correspondente a um per capita de 0,53 kg/hab. x dia. 

Em São Geraldo do Baixio não há serviço público de coleta seletiva, apesar de ser 

uma exigência legal e de estímulos do governo federal e estadual, inclusive financeiros, para a 

sua implantação, conforme pode ser observado no art. 18 da PNRS (Lei nº 12.305/2010). 

 

4.5.2 Varrição, Capina e Poda em São Geraldo do Baixio 

 

O serviço de varrição é o que mais absorve servidores do quadro de funcionários, 

são 19 de um total de 33 servidores, correspondendo a 57,57% do efetivo. Na área central da 
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cidade, local que concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, repartições 

públicas e vendedores ambulantes, demanda mais servidores para efetuar a varrição, pois é 

onde a circulação de pessoas é mais intensa. A limpeza de vias e logradouros públicos nessa 

área, da forma como vem sendo feita, não tem sido suficiente para mantê-la limpa.  

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, o serviço de varrição é realizado 

diariamente no centro da cidade, no distrito Conceição das Laranjeiras e nos bairros, duas 

vezes por semana. Esse serviço de varrição é composto por 19 servidores e um encarregado, 

todos do quadro da Prefeitura. 

A cobertura dos serviços de varrição e dos serviços especiais como feiras, 

mercados e espaços públicos, a remoção de entulho, conservação de logradouros, capinação e 

pintura de guias, limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, remoção de inservíveis e 

a limpeza, higienização e manutenção das lixeiras da cidade é realizado mediante demanda. 

Em São Geraldo do Baixio, a área de varrição na sede e nos distritos corresponde a 65.122 m², 

sendo todas as vias pavimentadas em bloquetes e pés de moleques. 

Segundo a Secretaria Municipal Obras (2015), o quadro de servidores lotados no 

serviço da capina e poda é formado por 6 funcionários, todos servidores do quadro da 

Prefeitura. Os servidores trabalham de segunda a sexta, com jornada de oito horas por dia. O 

tipo de capina adotado nas ruas e logradouros da cidade de São Geraldo do Baixio é manual e 

mecânica (uso de roçadeiras costais). De acordo com informações prestadas pela prefeitura 

todos os funcionários lotados no serviço de capina/poda trabalham usando apenas botas e 

luvas. 

 

4.5.3 Destinação final em São Geraldo do Baixio 

 

Os resíduos domiciliares, comerciais e públicos coletados na sede do município de 

São Geraldo do Baixio são transportados e descartados no lixão do município, localizado na 

coordenada geográfica: S 18º 54' 39.3' W 041º 21' 41.7''. O início de operação do lixão da 

sede ocorreu no ano de 2000 (Figura 19). 

A área de disposição de RSU da sede localiza-se a 0,3 km do centro urbano, o 

terreno é de propriedade da Prefeitura, com aproximadamente 1,0 ha. De acordo com 

informação levantada na Prefeitura de São Geraldo do Baixio, os RSU descartados no lixão 

do município não têm cobertura, em média são descartados 1,5 t/dia no lixão. A Secretaria 

Municipal de Obras não dispõe de servidores envolvidos na operação diária da área onde é 

feita a disposição final dos RSU.  
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Figura 19 – Localização da área de disposição de RSU (lixão) em São Geraldo do Baixio 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

4.5.4 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial e público) em São 

Geraldo do Baixio 

 

Amostras de RSU recolhidos no município de São Geraldo do Baixio, no mês de 

agosto de 2015, foram utilizadas para avaliar a composição gravimétrica. Os resultados 

médios dessas avaliações estão apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Composição Gravimétrica Média dos RSU Depositados no Lixão de São Geraldo do Baixio 

 

 
Fonte: PMSB de São Geraldo do Baixio apud FUNEC (2016) 
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A composição gravimétrica dos RSU de São Geraldo do Baixio, com base na 

composição física (% em peso) - base úmida 24,60% da amostra é constituída de materiais 

potencialmente recicláveis (papel, papelão, plástico - filme, rígido, PET, embalagens tetrapak, 

metais ferrosos, metais não ferrosos - alumínio, vidro); 62,0% da amostra são constituídas de 

matéria orgânica (cascas de frutas e de verduras, aparas de poda e grama, restos de alimentos 

etc.) quem devem ser tratadas pelo processo de compostagem e 13,40% formadas por rejeitos 

(trapos, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico, ossos, borracha, couro, 

materiais de difícil classificação) que devem ser destinados ao aterramento.  

A partir da avaliação dos RSU fez-se o cálculo do balanço de massa (Figura 20) 

para se estimar o potencial de reintegração ambiental desses resíduos. 

 

Figura 20 – Balanço de Massa dos RSU de São Geraldo do Baixio 

 

 

Fonte: PMSB de São Geraldo do Baixio apud FUNEC (2016) 
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4.6 Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos no município de 

Tumiritinga 

 

As informações apresentadas neste item foram obtidas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Tumiritinga (Diagnóstico Técnico Participativo dos 

Serviços de Saneamento Básico - Produto 03/08), elaborado em 2015. 

 

4.6.1 Limpeza pública e coleta de RSU em Tumiritinga 

 

Ligado à Secretaria Municipal de Obras há o Setor de Limpeza Pública que 

executa os serviços de coleta, transporte e disposição final dos RSU e serviços de limpeza 

pública (varrição e capina de logradouros públicos, podas de árvores no perímetro urbano). 

Estes serviços são prestados apenas na área urbana do município, sendo os RSU levados para 

o lixão do próprio município. O número de servidores do Setor de Limpeza Pública e a 

distribuição por percentual de cada serviço estão apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Número de servidores do Setor de Limpeza Pública de Tumiritinga e distribuição percentual 

por setor. 

 

Fonte: PMSB de Tumiritinga fornecido pela Secretaria Municipal de Obras de Tumiritinga (2015) 

 

Para fins de planejamento e execução da coleta de resíduos domiciliares (RDO), 

comerciais e públicos (RPU), sabe-se que os equipamentos a serem usados são definidos de 
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acordo com as características topográficas da área, do tipo de pavimento, da largura das vias, 

dentre outros. Em Tumiritinga os equipamentos usados para a coleta dos RSU estão 

relacionados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Equipamentos usados pela Secretaria de Obras para a coleta dos RSU em Tumiritinga. 

 

Fonte: PMSB de Tumiritinga fornecido pela Secretaria Municipal de Obras de Tumiritinga (2015) 

 

O inconveniente do uso de trator e caminhão basculante como equipamento para 

coleta é o espalhamento de resíduos nas vias durante o deslocamento, em virtude da altura da 

carga. Além dos equipamentos relacionados na Tabela 13, a Prefeitura dispõe de uma carroça 

para a coleta de RSU no distrito.  

Em relação ao acondicionamento dos RSU descartados para a coleta, falta 

padronização, aspecto que compromete a limpeza pública, agravado também pelos descartes 

fora dos dias e dos horários de coleta. Além destes fatos, observa-se como complicador o 

descarte clandestino de resíduos de construção e demolição (RCD) em terrenos, calçadas, vias 

e logradouros públicos. No assentamento Cachoeirinha, a coleta é feita esporadicamente, 

fazendo com que a população queime seu lixo. A forma inadequada como o descarte dos 

resíduos domiciliares é feita em vários pontos da comunidade, certamente, além do impacto 

visual, tem causado uma série de transtornos à população, pois compromete a qualidade de 

vida na medida em que aumentam os vetores associados a este tipo de resíduo e causam 

obstruções de galerias de águas pluviais. 

De acordo com o Setor de Limpeza Pública, o serviço de coleta de RSU alcança 

100% da zona urbana mesmo naqueles logradouros de difícil acesso para o veículo coletor. Na 

zona rural do município de Tumiritinga, a população não é atendida por esse serviço. De 

acordo com a Secretaria Municipal de Obras, coleta-se 3,2 t/dia correspondente a um per 

capita de 0,74 kg/ hab. x dia.  

A Prefeitura dispõe de uma equipe de trabalho composta por 5 funcionários (3 

garis e 2 motoristas). A equipe de trabalho e os veículos usados nesse serviço saem do 
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almoxarifado da Prefeitura onde retornam no final do serviço. A frequência e os horários do 

serviço de coleta de RSU na sede e nos distritos estão apresentados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Equipamentos usados pela Secretaria de Obras para a coleta dos RSU em Tumiritinga. 

 
Fonte: PMSB de Tumiritinga fornecido pela Secretaria Municipal de Obras de Tumiritinga (2015) 

 

De acordo com a Secretaria de Obras, a Prefeitura disponibiliza uniforme (calça 

com elástico na cintura, blusa de algodão com e sem manga) para os funcionários lotados no 

serviço de coleta dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e públicos. Além de uniformes, 

os funcionários usam luvas como equipamento de proteção individual (EPI). 

Em Tumiritinga não há serviço público de coleta seletiva, apesar de ser uma 

exigência legal e de estímulos do governo federal e estadual, inclusive financeiros, para a sua 

implantação, conforme pode ser observado no art. 18 da PNRS (Lei nº 12.305/2010). 

 

4.6.2 Varrição, Capina e Poda em Tumiritinga 

 

O serviço de varrição é o que mais absorve servidores do quadro de funcionários, 

são 23 de um total de 37 servidores, correspondendo a 62,16% do efetivo. A área central da 

cidade, local que concentra o maior número de estabelecimentos comerciais, repartições 

públicas e vendedores, ambulantes, demanda mais servidores para efetuar a varrição, pois é 

onde a circulação de pessoas é mais intensa. A limpeza de vias e logradouros públicos nessa 

área, da forma como vem sendo feita, não tem sido suficiente para mantê-la limpa. De acordo 

com a Secretaria Municipal de Obras, o serviço de varrição é realizado diariamente por 23 

servidores e dois encarregados, todos do quadro da Prefeitura.  

A cobertura dos serviços de varrição e dos serviços especiais como feiras, 

mercados e espaços públicos, a remoção de entulho, conservação de logradouros, capinação e 
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pintura de guias, limpeza e desobstrução de bueiros e bocas de lobo, remoção de inservíveis e 

a limpeza, higienização e manutenção das lixeiras da cidade é realizado mediante demanda. 

Em Tumiritinga, a área de varrição corresponde a 158.505 m², sendo 103.067 m² na sede e 

nos distritos correspondem a 55.438 m². 

A Prefeitura de Tumiritinga dispõe de equipe de 6 servidores, sendo 4 

responsáveis pelos serviços de capina e 2, pela poda. O tipo de capina adotado nas ruas e 

logradouros da cidade de Tumiritinga é predominantemente manual. Ocasionalmente recorre-

se a uso de equipamentos para efetuar capina mecânica com roçadeiras costais. 

 

4.6.3 Destinação final em Tumiritinga 

 

Os resíduos domiciliares, comerciais e públicos coletados em Tumiritinga são 

transportados e descartados no lixão, localizado na zona rural do município, coordenadas 

geográficas: S 18º 59’ 13.0” W 041º 39’ 45.3” (Figura 21). 

 

Figura 21 – Localização da área de disposição de RSU (lixão) em Tumiritinga. 

 
Fonte: Google Maps (2018) 

 

O início de operação do lixão ocorreu em julho de 2007. O acesso é feito através 

da estrada vicinal a 0,4 km da periferia da cidade, a distância de curso d’água é de 350m, está 

abaixo de uma encosta que atinge 45º de declividade e a 1.000 m de uma nascente. Para o 

sistema de drenagem das águas pluviais foram abertas valas laterais. O aterro é cercado e com 

placas informativas limitando a entrada de pessoas. A previsão para o fim do depósito final 

era para 2009, entretanto, segundo a Secretaria de Obras, o município de Tumiritinga possui 
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limitação em relação à área disponível para a implantação de aterro sanitário, pois o 

município é cercado por assentamentos do Programa Nacional de Reforma Agrário (PNRA) e 

pelas margens do Rio Doce. Outra área para a finalidade de implantar uma usina de triagem e 

compostagem e um aterro sanitário tem como complicador a distância do perímetro urbano. A 

área onde se localiza o aterro é de propriedade particular, possui 0,8 ha e encontra-se cercada, 

com portão, cadeado e não possui placa de sinalização. 

Segundo a Secretaria de Obras, a cobertura dos RSU descartados no lixão de 

Tumiritinga é feita periodicamente pela Prefeitura. O equipamento que a Prefeitura dispõe 

para fazer a cobertura dos resíduos, que não é de uso exclusivo do aterro, é uma 

retroescavadeira e um caminhão basculante. Em média são descartados no lixão 3,2 t/dia. O 

material usado para cobrir os resíduos é retirado na própria área do aterro e, ocasionalmente, 

são aproveitados resíduos de construção e demolição quando recolhidos pela prefeitura. Não 

há servidores envolvidos na operação diária do lixão.  

 

4.6.4 Caracterização dos resíduos sólidos urbanos (domiciliar, comercial e público) em 

Tumiritinga 

 

Amostras de RSU recolhidos no município de Tumiritinga, no mês de junho de 

2015, foram utilizadas para avaliar a composição gravimétrica. Os resultados médios dessas 

avaliações estão apresentados na Tabela 15. 
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Tabela 15 – Composição Gravimétrica Média dos RSU Depositados no Lixão de Tumiritinga. 

 

Fonte: PMSB de Tumiritinga apud FUNEC (2015) 

 

A composição gravimétrica dos RSU de Tumiritinga, com base na composição 

física (% em peso) - base úmida 20,8% da amostra é constituída de materiais potencialmente 

recicláveis (papel, papelão, plástico - filme, rígido, PET, embalagens tetrapak, metais ferrosos, 

metais não ferrosos - alumínio, vidro); 63,0% da amostra são constituídas de matéria orgânica 

(cascas de frutas e de verduras, aparas de poda e grama, restos de alimentos etc.) que devem 

ser tratadas pelo processo de compostagem e 16,2% formadas por rejeitos (trapos, fraldas 

descartáveis, absorventes higiênicos, papel higiênico, ossos, borracha, couro, materiais de 

difícil classificação) que devem ser destinados ao aterramento.  

A partir da avaliação dos RSU fez-se o cálculo do balanço de massa (Figura 22) 

para se estimar o potencial de reintegração ambiental desses resíduos. 
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Figura 22 – Balanço de Massa dos RSU de Tumiritinga 

 

Fonte: PMSB de Tumiritinga apud FUNEC (2015) 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

Os municípios integrantes do presente estudo, considerando o diagnóstico da área 

de estudo, notadamente em relação à caracterização dos sistemas de manejo de resíduos 

sólidos urbanos, além da enorme dificuldade encontrada em tratar a gestão integrada dos 

resíduos sólidos face às suas limitações técnicas e financeiras, objetivando atender a 

legislação, devem ser receptivos às parcerias e manifestar interesse em participar de um 

Consórcio Público, o qual proporcionará ganhos em escala, pois possibilitam redução dos 

custos. 

Dessa forma, no presente trabalho será apresentada uma proposta de implantação 

de gestão associada, por meio de Consórcio Público, para os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos urbanos nos municípios de Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, 

São Geraldo do Baixio e Tumiritinga. 

 

5.1 Identificação do problema 

 

A preocupação com os resíduos vem sendo discutida há algumas décadas na 

esfera nacional e internacional, pois a geração exagerada dos resíduos sólidos urbanos é um 

dos maiores problemas enfrentados pela sociedade, devido à precariedade da gestão pública e 

do gerenciamento dos mesmos. Um dos principais problemas é a falta de locais adequados 

para a disposição e/ou implantação de técnicas ambientalmente corretas para o tratamento 

e/ou reaproveitamento dos resíduos. 

A complexidade que envolve a prestação dos serviços públicos de coleta, 

tratamento e destinação final de resíduos sólidos, as dimensões que a questão assume face às 

diversas repercussões sociais, governamentais, territoriais e técnicas, e o seu potencial de 

alteração na qualidade do meio ambiente necessitam de propostas mais viáveis para a sua 

sustentabilidade. 

Considerando que os municípios da área de estudo são de pequeno porte e que não 

possuem escala para viabilização e sustentabilidade econômica dos serviços prestados 

individualmente, a gestão associada tem por objetivo solucionar os problemas referentes à 

falta de capacidade financeira dos municípios, à insuficiência de recursos técnicos (incluindo 

pessoal especializado para gestão plena de diversos serviços de competência municipal) e à 

ausência de planejamento, regulação e fiscalização, na gestão de serviços de manejo de 

resíduos sólidos urbanos.  
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5.2 Justificativa 

 

A formação de Consórcios Públicos está sendo incentivada pelo Governo Federal 

e por muitos dos Estados, inclusive o Estado de Minas Gerais, para que aconteça o necessário 

salto de qualidade na gestão. Este é o caminho que a PNRS define como prioritário nos 

investimentos federais, pois não será possível cumprir os seus objetivos gerindo os resíduos 

da mesma forma que é feita hoje, cada município por si só.  

O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos 

sólidos por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107 de 6 de abril 

de 2005, visando fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios. Trata-se de induzir a 

formação de consórcios públicos que congreguem diversos municípios, de preferência com os 

de maior porte, para planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços de acordo com 

tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de técnicos capacitados, 

potencializando os investimentos realizados e profissionalizando a gestão.  

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus 

resíduos sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos. O ganho de escala 

no manejo dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança pela prestação dos serviços, 

garante a sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal especializado 

na gestão integrada de resíduos sólidos.  

Os municípios, quando associados de preferência com os de maior porte 

localizados na região, podem superar a fragilidade da gestão, racionalizar e ampliar a escala 

no tratamento dos resíduos sólidos e ter um órgão preparado tecnicamente para gerir os 

serviços, podendo, inclusive, operar unidades de processamento de resíduos, garantindo sua 

sustentabilidade. 

Acredita-se que a implantação de uma gestão associada para esses serviços trará 

reflexos positivos no âmbito social, ambiental e econômico, pois não só tende a diminuir o 

consumo dos recursos naturais, como proporciona a abertura de novos mercados, gera 

trabalho, emprego e renda, conduz à inclusão social e diminui os impactos ambientais 

provocados pela disposição inadequada dos resíduos. 

A busca por soluções mais adequadas se faz necessária para reduzir os custos 

socioeconômicos e ambientais destes serviços. Se manejados adequadamente, os resíduos 

sólidos poderão adquirir valor comercial e/ou ser reutilizados em forma de novas matérias-

primas ou novos insumos. 
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Diante de todas essas razões, sumariamente, infere-se que o consorciamento de 

municípios de pequeno porte, como instrumento de gestão associada em limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos urbanos, representa um avanço, bem como uma alternativa de 

viabilização da prestação dos serviços públicos correlatos com qualidade e atendimento à 

legislação ambiental, frente aos elevados custos que representam nos orçamentos municipais e 

à falta de capacidade financeira dos municípios, à insuficiência de recursos técnicos 

(incluindo pessoal especializado para gestão plena de diversos serviços de competência 

municipal) e à ausência de planejamento, regulação e fiscalização na gestão desses serviços. 

Além disso, o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos pode causar sérios 

danos ambientais e à saúde pública, devendo-se constituir, portanto, em uma ação prioritária 

dos municípios. 

 

5.3 Objetivo 

 

O presente projeto tem como objetivo apresentar uma proposta de implantação de 

uma gestão associada, por meio de um consórcio público, a ser firmado entre os municípios 

Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São Geraldo do Baixio e Tumiritinga com a finalidade 

de realizar a limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos urbanos nos municípios. 

Neste projeto deverão ser consideradas as ações como a contratação de empresa 

especializada em elaboração de um diagnóstico detalhado da área de estudo, contendo a 

caracterização dos municípios e dos sistemas de gerenciamento existentes. Além disso, serão 

definidas as ações de intervenções, de forma cronológica, apontando as ações que 

necessitarão de elaboração de projetos técnicos de engenharia para implantação de unidades 

de destinação e disposição final, estimativa de frota de veículos, estimativa de equipe de 

trabalho para efetuar a operação e manutenção das unidades a serem implantadas, e 

elaboração de Termo de Referência para a contratação dos projetos de engenharia. 

 

5.4 Resultados e Impactos esperados 

 

Os resultados e impactos esperados nos aspectos econômico, social e ambiental 

são apresentados a seguir: 

 

a) Quanto ao impacto econômico: o projeto visa reduzir os custos na gestão dos 

resíduos sólidos urbanos com ganho de escala pela gestão associada, reduzindo 
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gastos com a coleta, transporte e áreas para disposição final, tanto na 

implantação quanto na manutenção e operação. Com a redução dos gastos com 

a prestação dos serviços deverá ocorrer um aumento em investimentos, como 

por exemplo, em infraestrutura urbana.  

 

b) Quanto ao impacto social: Melhoria na qualidade da prestação dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos, acarretando 

em melhoria nos índices de saneamento básico e nos IDH dos municípios, 

assim como na qualidade de vida da população. Os ganhos econômicos com a 

redução dos gastos com a prestação dos serviços deverá ocorrer um aumento 

em investimentos nas áreas sociais, de saúde e de educação, promovendo o 

retorno social do investimento público. Sensibilizar a comunidade sobre a 

importância de todos participarem das políticas de RSU do lugar onde vivem. 

  

c) Quanto ao impacto ambiental: Melhoria na qualidade ambiental promovida 

pela desativação dos lixões e aterros controlados e eliminação e/ou mitigação 

de todos os impactos ambientais negativos deles decorrentes, tais como a 

proteção dos aquífero subterrâneo e lençol freático com a impermeabilização 

da área do aterro sanitário e coleta e tratamento do lixiviado e chorume, entre 

outros. 

 

5.5 Ações de intervenção 

 

5.5.1 Constituição da gestão associada entre os municípios de Conselheiro Pena, Galiléia, 

Goiabeira, São Geraldo do Baixio e Tumiritinga. 

 

A primeira ação será a Constituição do Consórcio Público. Nesta ação é 

necessário conhecer a legislação vigente referente à gestão associada com o objetivo de 

detalhar a sua forma de criação e apontar itens obrigatórios no documento a ser firmado entre 

os municípios, como a contratualização conjunta dos objetos, das cláusulas de organização e 

funcionamento, das competências delegadas e dos direitos e obrigações que cada ente 

consorciado assume com a mesma. 

A gestão associada se constitui em uma associação voluntária de entes federados, 

por convênio de cooperação ou consórcio público, assim definido pela Lei 11.445/2007, Lei 
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Nacional de Saneamento Básico – LNSB conforme disposto no art. 241 da Constituição 

Federal de 1988. 

Segundo Schneider et al. (2013), a constituição de um consórcio público divide-se 

em três fases: o protocolo de intenções, a ratificação e os estatutos. 

O Protocolo de Intenções é o documento inicial do consórcio público e seu 

conteúdo mínimo deve obedecer ao previsto na Lei de Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005) 

e seu regulamento. O Protocolo de Intenções deve ser subscrito pelos chefes do Poder 

Executivo de cada um dos consorciados, ou seja, pelos prefeitos, e deverá ser publicado para 

conhecimento público, especialmente da sociedade civil, por cada um dos entes federativos 

que o subscreve. 

A ratificação do Protocolo de Intenções se efetua por meio de lei, na qual cada 

Legislativo o aprova. Caso previsto, o consórcio público pode ser constituído sem que seja 

necessária a ratificação de todos os que assinaram o protocolo. Por exemplo: se um Protocolo 

de Intenções foi assinado por cinco municípios, pode-se prever que o consórcio público será 

constituído com a ratificação de apenas três municípios, que não precisarão ficar aguardando 

a ratificação dos outros dois. Essa cláusula é importante para evitar que, pelo fato de um só 

município não conseguir ratificar o seu Protocolo de Intenções, venha a prejudicar os demais. 

O Protocolo de Intenções, depois de ratificado, muda de nome, passando a ser designado 

como Contrato de Consórcio Público, dispensando, pois, a redação de novo documento ou a 

obtenção de novas assinaturas. 

Após as fases de Protocolo de Intenções e Ratificação, será convocada a 

assembleia geral do consórcio público, que verificará a ratificação do protocolo por parte de 

cada consorciado, proclamando o consórcio como constituído. A seguir, decidirá sobre os 

estatutos que deverão obedecer ao contrato de consórcio público: 

a) Convocação e realização da Assembleia Geral de constituição do consórcio, na 

qual serão submetidos à apreciação e aprovação dos membros com direito a voto os 

documentos de constituição e de regulação – estatuto, contrato de rateio inicial, normas de 

regulação/regulamentos dos serviços. A assembleia se reunirá e deliberará, preliminarmente, 

conforme as regras previstas no Protocolo de Intenções; 

b) Em sequência da Assembleia haverá a eleição e posse do Presidente, 

representante legal do consórcio, e da Diretoria Executiva, se prevista no Protocolo de 

Intenções e no Estatuto, conforme os procedimentos definidos nesses instrumentos; 

c) Convocação das entidades civis organizadas, representativas da população e 

dos demais usuários dos serviços, regularmente constituídas, para realização de conferência, 
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definição do colégio de representantes dos usuários e eleição dos membros do Conselho de 

Regulação. 

Estes eventos poderão ocorrer simultaneamente, inclusive no mesmo local, ou em 

momentos e/ou locais diferentes, observando-se que a constituição do Consórcio, aprovação 

do Estatuto e demais instrumentos e a eleição do Presidente e da Diretoria ocorrerão durante a 

realização da Assembleia Geral. 

A próxima etapa é a designação pela Diretoria e posse, nos respectivos cargos, do 

corpo dirigente executivo, conforme a estrutura definida nos instrumentos de constituição do 

consórcio (Protocolo de Intenções e Estatuto), que poderá ocorrer em ato contínuo à 

Assembleia Geral de constituição ou em reunião extraordinária. 

O Superintendente ou Gerente-Geral executivo e demais integrantes do corpo 

dirigente (se houver) assumem as funções executivas de administração do Consórcio o qual, 

auxiliado inicialmente por equipe de apoio cedida pelos entes consorciados ou pela comissão 

de constituição do Consórcio, procederá aos trâmites burocráticos de formalização dos 

registros jurídicos da entidade junto às repartições competentes. 

Inicia-se, então, o processo de estruturação da Superintendência/Gerência 

Executiva, com os procedimentos e realização de concurso público para seleção e admissão 

do quadro de funcionários. Além disso, inicia-se os atos jurídico-administrativos junto aos 

entes consorciados para a formalização de eventual transferência de bens, serviços, encargos e 

pessoal destes para o Consórcio. (FUNASA, 2014) 

A próxima etapa é o contrato de programa, o instrumento pelo qual devem ser 

constituídas e reguladas as obrigações que um ente consorciado, inclusive sua administração 

indireta, tenha para com o consórcio público, no âmbito da prestação de serviços públicos 

mediante gestão associada, ou quando houver transferência total ou parcial de encargos, 

serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos e poderá ser 

celebrado por dispensa de licitação nos termos do art. 24, inciso XXVI, da Lei nº. 8.666, de 

1993. 

É importante ser avaliado pela gestão associada, se esta será responsável pela 

prestação dos serviços objeto do consórcio público, pois se isso não for possível, poderá ser 

previsto no contrato de consórcio público, a celebração de contrato de programa de ente 

consorciado ou do consórcio público com autarquia, empresa pública ou sociedade de 

economia mista integrante da administração de um dos entes consorciados, que tenha sido 

indicada para este fim (art. 31 do Decreto 6.017/07). Ainda conforme o dispositivo citado, o 
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contrato celebrado nesta forma será automaticamente extinto no caso de o contratado não 

mais integrar a administração indireta do ente consorciado. (FUNASA, 2014) 

Os contratos de programa deverão, no que couber, atender à legislação de 

concessões e permissões de serviços públicos e conter as cláusulas previstas no art. 33, do 

Decreto 6.017/07. É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao contratado o 

exercício dos poderes de planejamento, regulação e fiscalização dos serviços por ele próprio 

prestados. 

 

5.5.2 Elaboração de diagnósticos situacionais e estudos de viabilidade da gestão associada 

 

Após a formalização e constituição do consórcio público, serão elaborados 

diagnósticos situacionais e estudos de viabilidade da gestão associada do manejo de resíduos 

sólidos urbanos. É muito importante que essa ação seja participativa, não só envolvendo a 

sociedade em cada município, mas todos os técnicos municipais que trabalham com o tema, 

mesmo aqueles não diretamente envolvidos na prestação dos serviços (como por exemplo, 

técnicos da educação que trabalham com educação ambiental, profissionais de serviços de 

saúde, empresas de construção, etc.). 

Nos diagnósticos situacionais dos serviços de saneamento básico dos municípios 

devem ser realizados estudos na área de abrangência territorial em que se pretende implantar a 

gestão associada, compreendendo os aspectos institucionais, jurídicos, administrativos, 

operacionais e econômicos, objetivando avaliar o estado atual da prestação dos serviços e a 

efetiva necessidade de reorganização da gestão dos serviços e os cenários alternativos para o 

alcance desse objetivo. (FUNASA, 2014) 

Neste diagnóstico deverá conter a caracterização dos municípios (localização 

geográfica, estudo populacional, características sociais, culturais e econômicas, uso e 

ocupação do solo e infraestrutura urbana existente) e dos sistemas de gerenciamento 

existentes (quantidade de resíduos gerados por habitante, caracterização dos resíduos, 

informações sobre os serviços de limpeza urbana, dentre outros). 

Ressalta-se que conhecer o modelo de gestão dos serviços vigente, em especial a 

modalidade de prestação dos mesmos, é elemento fundamental para a realização desses 

diagnósticos e influenciarão significativamente a concepção e composição dos referidos 

cenários, não só nos aspectos político-institucionais e jurídicos, mas também no que diz 

respeito aos aspectos econômicos, e serão determinantes para estruturação dos arranjos 

organizacionais e territoriais e para a definição dos modelos de gestão dos serviços. 
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É imprescindível conhecer no diagnóstico de cada município, os estudos 

populacionais e de demandas, os perfis socioeconômicos da população, os aspectos 

geográficos e logísticos envolvendo os elementos integradores das diversas localidades, e 

demais peculiaridades regionais. Os resultados desses diagnósticos constituem a base para a 

definição dos cenários e desenho dos possíveis arranjos institucionais, organizacionais e 

territoriais que poderão ser implementados. 

Após a definição dos possíveis arranjos, procede-se à realização dos estudos de 

viabilidade técnica e econômica, visando identificar a escala dos serviços e o âmbito 

territorial mais adequado para cada um deles, bem como o escopo dos serviços a serem 

prestados. No caso deste trabalho, o modelo de gestão pretendido envolverá somente os 

serviços de manejo de resíduos sólidos. (FUNASA, 2014) 

 

5.5.3 Elaboração de Projeto básico e Executivo 

 

A elaboração de projetos básicos e executivos de engenharia norteará a futura 

construção de aterros sanitários e outros equipamentos de coleta e tratamento de resíduos 

sólidos nos municípios consorciados. 

Os estudos deverão levar em consideração as alternativas que tenham menor 

impacto ambiental e maior eficiência para a implantação do sistema de gerenciamento 

integrado de resíduos sólidos. A ação inclui também a elaboração de estudos específicos para 

licenciamento ambiental. 

Portanto, para atendimento dos objetivos da gestão associada para os serviços de 

manejo de resíduos sólidos urbanos, a elaboração dos projetos contemplará as seguintes ações: 

 

 Elaboração de diagnósticos, estudos de alternativas e concepção do sistema 

(Relatório Técnico Preliminar); 

 Execução de serviços de campo como: topográficos, geológicos, 

geotécnicos, geofísicos e ensaios de qualidade das águas; 

 Os projetos básicos e executivos completos que contemplam todas as 

unidades definidas no Relatório Técnico Preliminar; 

 Elaboração de estudos ambientais (EIA/RIMA, RCA, PCA, dentre outros) e 

acompanhamento de processo para o licenciamento ambiental. 
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Os projetos básicos e executivos contemplarão os seguintes aspectos: 

 

 Coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos; 

 Infraestrutura para execução de coleta de resíduos de serviços de saúde; 

 Varrição, capina, poda e atividades congêneres; 

 Ações para a coleta seletiva, triagem e reciclagem; 

 Implantação do Aterro Sanitário; 

 Elaboração e implantação do projeto de recuperação de área degradada/lixão; 

 Implantação de Unidades de Tratamento e/ou Transbordo; 

 Implantação de Coleta Seletiva; 

 Apoio à estruturação de Associação/Cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis; 

 Trabalho Técnico-social junto às famílias que vivem do lixo, nas áreas de 

educação ambiental e promoção da participação comunitária. 

 

5.5.4 Implantação das estruturas das unidades do sistema de gerenciamento de RSU 

 

A implantação das estruturas do sistema de gerenciamento de RSU se constitui na 

realização das obras civis, construção propriamente dita, das unidades integrantes do sistema 

de manejo, como, por exemplo, a construção de aterro sanitário, unidades de triagem e 

compostagem, unidades de transbordo de resíduos e suas unidades administrativas e de apoio. 

Nesta ação também estão contempladas as aquisições de equipamentos e materiais 

que serão utilizados nos serviços de limpeza urbana e manejo dos RSU. São equipamentos 

para coleta, transporte e adensamento dos resíduos, assim como para utilização no seu 

recobrimento, como caminhões compactadores e trator de esteira, por exemplo. 

Também serão necessárias aquisições de materiais, tais como uniformes, 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), vassouras, pás, carrinhos transportadores, etc, 

que serão utilizados na limpeza urbana. Neste caso, deverão ser levados em consideração os 

materiais que as prefeituras municipais já possuem e que serão disponibilizados na formação 

do consórcio público. 
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5.6 Atores envolvidos 

 

Atores políticos: 

 Chefes dos Poderes Executivos dos Municípios participantes; 

 Vereadores Municipais dos Municípios participantes (Câmara de 

Vereadores); 

 Secretarias Municipais de Planejamento; 

 Secretarias Municipais de Obras; 

 Secretarias Municipais de Meio Ambiente; 

 Órgãos Municipais de Meio Ambiente; 

 Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) de Minas Gerais. 

 

Atores da Sociedade Civil: 

 Associações e Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis; 

 População dos Municípios participantes (Audiências Públicas); 

 Técnicos da educação que trabalham com educação ambiental; 

 Profissionais de serviços de saúde; 

 Empresas de construção e de consultoria. 

 

5.7 Recursos necessários 

Quadro 7 – Recursos necessários à implantação do projeto de intervenção. 

Ação Recursos Materiais Recursos Humanos 

Constituição da gestão 

associada 

Espaço para realização das 

reuniões iniciais e audiências 

públicas; materiais de 

divulgação; Escritório, com 

mobiliário e materiais de 

expediente, onde funcionará o 

Consórcio; 

Equipe de apoio cedida pelos 

entes consorciados ou pela 

comissão de constituição do 

Consórcio; Presidente; Corpo 

Dirigente Executivo; membros 

do Conselho de Regulação; 

Superintendente ou Gerente-

Geral; quadro de funcionários; 

auditoria;  

Elaboração de 

diagnósticos 

situacionais 

Contratação de empresa de 

consultoria; recursos 

computacionais e softwares 

especializados; 

Equipe multidisciplinar 

composta por engenheiros, 

geólogos, geógrafos, 

economistas, antropólogos, 

biólogos, profissionais de saúde, 

etc. 
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Estudos de viabilidade 

da gestão associada 

Contratação de empresa de 

consultoria; recursos 

computacionais e softwares 

especializados; 

Equipe multidisciplinar 

composta por engenheiros, 

geólogos, geógrafos, 

economistas, antropólogos, 

biólogos, profissionais de saúde, 

etc. 

Elaboração de Projeto 

básico e Executivo 

Contratação de empresa de 

engenharia, Contratação de 

consultoria ambiental; recursos 

computacionais e softwares 

especializados; 

Equipe multidisciplinar 

composta por engenheiros, 

geólogos, geógrafos, 

economistas, antropólogos, 

biólogos, etc. 

Implantação das 

estruturas das unidades 

do sistema 

Contratação de empresa de 

engenharia; equipamentos e 

materiais para as obras; 

caminhões coletores; caminhões 

para coleta diferenciada, trator 

de esteira; uniformes; 

Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI); vassouras; pás; 

carrinhos transportadores; etc. 

Engenheiros, encarregados, 

pedreiros, marceneiros, 

serventes, armador, etc., quadro 

funcional operacional. 

Fonte: Próprio autor 

Ressalta-se que os recursos financeiros serão apresentados no item Orçamento a 

seguir. 

 

5.8 Viabilidade 

 

O estudo de viabilidade técnica proporciona a análise da exequibilidade do projeto 

e das alternativas de métodos construtivos mais adequados diante das condições geográficas, 

técnicas e humanas presentes (SOLER, 2017). 

Segundo Viana (2015), a análise de viabilidade econômica e financeira de um 

projeto nada mais é que analisar a viabilidade do investimento. Entretanto, diferentemente de 

um projeto da iniciativa privada, em que o interesse do empresário é maximizar seu retorno, 

um projeto na área no setor público deve elevar ao máximo o benefício líquido para a 

sociedade. 

De acordo com Soler (2017), o estudo de viabilidade econômica e financeira visa 

à elaboração de estimativas da relação benefício/custo e dos riscos do investimento. Ambos os 

estudos dão racionalidade e transparência à decisão de se realizar ou não o projeto. Ressalta-

se que no Gerenciamento de Projetos para a implantação da gestão associada de manejo de 

resíduos sólidos, a análise da relação benefício/custo devem ser considerados os benefícios 

não financeiros. 
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Isso reflete o caráter econômico de um projeto que, principalmente nas obras 

públicas, tendem a produzir benefícios considerados intangíveis. Ou seja, aqueles que não 

podem ser diretamente estimados através do retorno monetário. Estes são estimados através 

de resultados que promovem ganhos e melhorias ao cidadão e à sociedade. 

Assim, a implantação do projeto deve ser avaliada sob a ótica da relação 

benefício/custo. Isso implica na consideração do benefício intangível que esse projeto 

proporcionará à comunidade após a sua entrega e início da operação. Sempre em comparação 

com a estimativa do valor do orçamento de custos aplicado na obra propriamente dita. 

(SOLER, 2017) 

 

5.8.1 Composição do estudo de Viabilidade 

 

No estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira deverão ser 

considerados os seguintes itens: 

 

Caracterização do município 

 Localização geográfica do município; 

 Levantamento dos distritos e comunidades rurais; 

 População e histórico do crescimento demográfico do município; 

 População atendida pelo serviço em questão; 

 Características sociais, culturais e econômicas; 

 Uso e ocupação do solo; 

 Infraestrutura urbana. 

 

Caracterização do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos existente 

 Quantidade de resíduos gerados por habitante; 

 Caracterização dos resíduos sólidos (composição gravimétrica: quantidade 

total de resíduos sólidos gerados diariamente, caracterização qualitativa e 

peso específico aparente); 

 Limpeza urbana - Informações sobre os serviços de varrição, capina e poda; 

 Identificação dos grandes geradores (mercados, feiras, eventos, etc.); 

 Descrever as unidades existentes no sistema de gerenciamento 

(coleta/transporte e destinação); 
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 Indicar a localização (georreferenciada) de unidade de destinação (unidade 

de compostagem e de recuperação de recicláveis), se houver. 

 

Concepção 

 Localização georreferenciada da área a ser utilizada para implantação; 

 Distância da área do empreendimento aos núcleos populacionais mais 

próximos, áreas de interesse ambiental, paisagístico, turístico, recursos 

hídricos, rodovias e dentre outros; 

 Caracterização geológica e geotécnica de áreas possíveis para implantação 

de unidades do sistema; 

 Caracterização climatológica da área: precipitação, temperaturas, umidade 

relativa do ar, evaporação e ventos predominantes; 

 Métodos construtivos e operacionais; 

 Estudo populacional (crescimento populacional); 

 Quantidade de resíduos gerados por habitante; 

 Caracterização dos resíduos sólidos (composição gravimétrica: quantidade 

total de resíduos sólidos gerados diariamente, caracterização qualitativa, 

peso específico aparente), considerando a população de final de plano; 

 Determinar a superfície a ser ocupada pelas unidades e ao final de seu 

preenchimento; 

 Determinar o volume de material a ser manejado; 

 Dimensionamento de todos os componentes da unidade; 

 Dimensionamento dos equipamentos, mão de obra e insumos necessários 

para implantação; 

 Dimensionamento dos equipamentos, mão de obra e insumos necessários 

para manter a sua operação; 

 Custo de operação; 

 Orçamento municipal para manter a operação; 

 Previsão das despesas de operação no planejamento orçamentário do 

município. 
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5.8.2 Localização dos municípios 

 

Dessa forma, com base nessas informações preliminares, assim como na 

caracterização dos municípios do consórcio público e dos seus sistemas de manejo de resíduos 

sólidos urbanos, realizou-se uma análise prévia dos aspectos técnicos considerados para a 

implantação do sistema objeto do projeto de intervenção proposto, de forma a evidenciar sua 

viabilidade técnica. 

Inicialmente, avaliaram-se os trajetos rodoviários possíveis de interligação entres 

os núcleos urbanos dos municípios participantes do consócio público para manejo dos RSU, 

onde foi definido o trajeto mostrado na Figura 23 a seguir, o qual apresenta uma distância de 

percurso perimetral igual a 179 km. Avaliou-se também, conforme demonstrado na Figura 24, 

a melhor localização para o aterro sanitário do consórcio, considerando-se, além de todos os 

aspectos técnicos preconizados na literatura para sua implantação, a identificação do centro 

geométrico da figura formada pelo posicionamento dos núcleos urbanos. 

 

Figura 23 – Trajeto entre municípios. 

 
Fonte: Google Maps (2018) 
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Figura 24 – Localização das unidades de transbordo e do aterro sanitário. 

 
Fonte: Google Maps (2018). 

 

No Quadro 8 foram listadas as distâncias entre os centros urbanos dos municípios, 

onde pode-se observar a distância média de determinado município em relação aos demais. 

Constatou-se que a menor distância média está entre Conselheiro Pena e os demais 

municípios, ou seja, 41,8 km. 
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Quadro 8 – Distância entre os centros urbanos dos municípios da área de estudo.

 

Fonte: Próprio autor 

5.8.3 Projeção populacional dos municípios 

Para realizar o dimensionamento das unidades de destinação foi feito um estudo 

populacional. Esse item foi elaborado tendo base os estudos do autor Von Sperling (2005) e a 

utilização dos métodos matemáticos detalhados no Quadro 9. 

Segundo o autor, os estudos de projeção populacional são normalmente bastante 

complexos, devendo ser analisadas todas as variáveis que possam interagir na localidade 

específica em análise. Além disso, a ocorrência de eventos inesperados poderá alterar 

totalmente a trajetória prevista para o crescimento populacional. Isto ressalta a necessidade do 

estabelecimento de um valor realístico para o horizonte de projeto, assim como da 

implantação da estação em etapas. 

Município 1 Município 2 km Distância Média (km)

Tumiritinga Galiléia 64,2

Tumiritinga São Geraldo do Baixio 93,6

Tumiritinga Goiabeira 87,6

Tumiritinga Conselheiro Pena 40,1

71,4

Galiléia São Geraldo do Baixio 30,5

Galiléia Goiabeira 60,9

Galiléia Conselheiro Pena 24,8

Galiléia Tumiritinga 64,2

45,1

São Geraldo do Baixio Tumiritinga 93,6

São Geraldo do Baixio Galiléia 30,5

São Geraldo do Baixio Conselheiro Pena 54,1

São Geraldo do Baixio Goiabeira 21,9

50,0

Goiabeira Tumiritinga 87,6

Goiabeira Galiléia 60,9

Goiabeira Conselheiro Pena 48

Goiabeira São Geraldo do Baixio 21,9

54,6

Conselheiro Pena Tumiritinga 40,1

Conselheiro Pena Galiléia 24,8

Conselheiro Pena São Geraldo do Baixio 54,1

Conselheiro Pena Goiabeira 48

41,8

Distância entre centros urbanos dos municípios
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Quadro 9 – Projeção populacional. Métodos com base em fórmulas matemáticas. 

Método Descrição Forma da curva Taxa de 

crescimento 

Fórmula da 

projeção 

Coeficientes 

Projeção 

aritmétic

a 

Crescimento populacional 

segundo uma taxa constante. 

Método utilizado para estimativas 

de menor prazo.  

aK
dt

dP
  

)t.(tKPP 0a0t 

 02

02
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tt

PP
K




  

Projeção 

geométri

ca 

Crescimento populacional função 

da população existente a cada 

instante. Utilizado para 

estimativas de menor prazo.  
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nto 

Premissa de que, à medida em que 

a cidade cresce, a taxa de 

crescimento torna-se menor. A 

população tende assintoticamente 

a um valor de saturação.  
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O crescimento populacional segue 

uma relação matemática, que 

estabelece uma curva em forma de 

S. A população tende 

assintoticamente a um valor de 

saturação. Condições necessárias: 

P0<P1<P2 e P0.P2<P1
2
. O ponto de 

inflexão no tempo [to-ln(c)/K1] e 

com Pt=Ps/2. 
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Fonte: adaptado de Von Sperling (2005). 

 Po, P1, P2 = populações nos anos t0, t1 , t2 (as fórmulas para taxa decrescente e crescimento logístico exigem valores equidistantes) (hab.) 

 Pt = população estimada no ano t (hab.); Ps = população de saturação (hab.) 

 Ka, Kg, Kd, Kl, i, c, r, s = coeficientes (a obtenção dos coeficientes pela análise da regressão é preferível, já que se pode utilizar toda a série de dados existentes, e não apenas P0, P1 e P2) 
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Von Sperling (2005) afirma que a escolha do método de projeção a ser adotado e 

interpretação dos resultados, ainda que a escolha possa se dar tendo por base o melhor ajuste 

aos dados censitários disponíveis, a extrapolação da curva exige percepção e cautela do 

engenheiro.  

Assim, é imprescindível a inclusão de certa margem de segurança na estimativa, 

no sentido em que as populações reais futuras não venham, a menos que de alguma forte 

causa imprevisível, facilmente ultrapassar a população de projeto estimada, induzindo a 

precoces sobrecargas no sistema implantado. Desta forma, como informado no Quadro 10, o 

crescimento populacional dos municípios da área de estudo é para um horizonte de 30 anos. 

5.8.4 Pré-dimensionamento das unidades de destinação 

Para a implantação das unidades de destinação, foi feito um levantamento dos 

locais que atualmente estão sendo utilizados como unidade de disposição (informações 

apresentadas anteriormente no item 4). Conforme observado nos Planos Municipais de 

Saneamento Básico dos municípios, foi constatado que somente Conselheiro Pena e Goiabeira 

apresentam aterros controlados e os demais municípios possuem lixão que estão causando 

grandes impactos ambientais. 

Desta forma, a proposta neste projeto de intervenção é implantar unidades de 

transbordo, contendo usina de triagem e compostagem, além de construir uma única unidade 

de disposição, situada no município de Conselheiro Pena, este escolhido pela distância média 

entre os demais municípios. Somente o município de São Geraldo do Baixo, não possuirá 

unidade de transbordo, devendo levar seus resíduos para a unidade de transbordo de Goiabeira 

a cerca de 30 km de distância. 

Por unidade de transbordo, entende-se, de acordo com Nunes et al. (2015), que 

são instalações onde se faz o translado do lixo de um veículo coletor a outro veículo com 

capacidade de carga maior, tipo carretas e caminhão roll on roll off. Este segundo veículo, de 

maior porte, é o que transporta o lixo até o seu destino final. Estas instalações podem resumir-

se a uma simples plataforma elevada, dotada de uma rampa de acesso, ou a um edifício 

sofisticado e de grandes dimensões. 

O transbordo também pode ser feito em áreas abertas onde o lixo será despejado 

em local adequado e recolhido por escavadeiras que posteriormente disponibilizarão estes 

resíduos em caminhões maiores. Também pode existir o transbordo de resíduos recicláveis 

que são despejados em esteiras mecanizadas onde ficam trabalhadores que executam a seleção 

destes resíduos gerando renda. 
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Quadro 10 – Estudo populacional dos municípios constituintes do Consórcio Público. 

 

Fonte: Próprio autor 

Ano População Aritmética Geométrica
Tx. Decresc. 

crescimento
Cresc. Logístico

T0,P0 2000 21734 21734 21734 21734 21734

T1, P1 2010 22242 22620 22608 22385 22587

T2, P2 2017 23240 23240 23240 23240 23942

2018 - 23329 23332 23403 24232

2023 - 23772 23796 24434 26313

2028 - 24215 24270 25937 30335

2033 - 24658 24753 28129 39710

2038 - 25101 25245 31327 75955

2043 - 25544 25748 35991 -185514

2047 - 25898 26157 41221 -36661

Ano População Aritmética Geométrica
Tx. Decresc. 

crescimento
Cresc. Logístico

T0,P0 2000 7241 7241 7241 7241

T1, P1 2010 6951 7119 7119 7068

T2, P2 2017 7034 7034 7034 7034

2018 - 7021 7022 7031

2023 - 6960 6962 7023

2028 - 6899 6903 7019

2033 - 6838 6845 7017

2038 - 6777 6786 7016

2043 - 6716 6729 7015

2047 - 6668 6683 7015

Ano População Aritmética Geométrica
Tx. Decresc. 

crescimento
Cresc. Logístico

T0,P0 2000 2715 2715 2715 2715 2715

T1, P1 2010 3053 3076 3060 3120 3179

T2, P2 2017 3328 3329 3328 3328 3426

2018 - 3365 3368 3354 3456

2023 - 3545 3576 3469 3589

2028 - 3726 3797 3565 3696

2033 - 3906 4031 3645 3779

2038 - 4087 4280 3711 3844

2043 - 4267 4544 3767 3894

2047 - 4412 4767 3805 3925

Ano População Aritmética Geométrica
Tx. Decresc. 

crescimento
Cresc. Logístico

T0,P0 2000 2864 2864 2864 2864 2864

T1, P1 2010 3486 3485 3445 3611 3695

T2, P2 2017 3920 3920 3920 3920 4052

2018 - 3982 3993 3954 4089

2023 - 4292 4379 4098 4238

2028 - 4603 4803 4204 4335

2033 - 4913 5267 4283 4398

2038 - 5224 5777 4340 4437

2043 - 5534 6335 4383 4462

2047 - 5783 6821 4409 4475

Ano População Aritmética Geométrica
Tx. Decresc. 

crescimento
Cresc. Logístico

T0,P0 2000 5831 5831 5831 5831 5831

T1, P1 2010 6293 6365 6349 6389 6486

T2, P2 2017 6739 6739 6739 6739 6924

2018 - 6792 6797 6787 6984

2023 - 7059 7092 7016 7279

2028 - 7326 7401 7231 7560

2033 - 7593 7722 7432 7826

2038 - 7860 8058 7622 8076

2043 - 8127 8409 7800 8308

2047 - 8341 8700 7934 8483

Tumiritinga - Crescimento populacional

Conselheiro Pena - Crescimento populacional

Não atende as 

condições 

necessárias: 

P0<P1<P2 e 

P0.P2<P1
2. O ponto 

de inflexão na 

curva ocorre no 

tempo [to-ln(c)/K1] 

e com Pt=Ps/2.

Galiléia - Crescimento populacional

Goiabeira - Crescimento populacional

São Geraldo do Baixio - Crescimento populacional
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Dentre as principais características e vantagens do transbordo, pode-se destacar: a 

redução do tempo ocioso do serviço de coleta, pois o veículo coletor e a mão de obra são 

utilizados exclusivamente na coleta; o lixo permanece um tempo mais curto na via pública; 

maior flexibilidade na programação de coleta; redução no número de caminhões na malha 

viária; dentre outros. 

Na Figura 25 é apresentado um modelo de unidade de transbordo que será 

construído nos municípios de Galiléia, Goiabeira e Tumiritinga. 

 

Figura 25 – Modelo de unidade de transbordo a ser adotado nos municípios de Galiléia, Goiabeira e 

Tumiritinga. 

 
Fonte: www.cefetmg.br 

Para o dimensionamento das unidades de transbordo foi considerado a quantidade 

de RSU produzida por habitante x dia, o volume de rejeito obtido na caracterização dos 

resíduos de cada município (ambos obtidos nos PMSB de cada município) e a população de 

final de plano. Além disso, foi realizado um dimensionamento para condições atípicas, em 

que a unidade de transbordo deverá comportar os resíduos coletados durante 7 dias 

(acumulação máxima). 

No Quadro 11 foi apresentado o pré-dimensionamento das unidades de transbordo 

a serem construídas na área de estudo. Ressalta-se que para o dimensionamento da unidade a 

ser construída em Goiabeira, que atenderá os municípios de Goiabeira e São Geraldo do 

Baixio, também foi considerado o volume diário coletado no município de São Geraldo do 

Baixio. 
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Quadro 11 – Pré-dimensionamento das unidades de transbordo. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

No Quadro 12 observa-se que os valores referentes às unidade de transbordo é de 

R$ 84.138,38 (Galiléia), R$ 84.138,38 (Goiabeira) e R$ 89.383,91 (Tumiritinga). 

 

Quadro 12 – Estimativa de custo das unidades de transbordo do Consórcio Público 

 
Fonte: Próprio autor 

Considerando o estudo populacional realizado para cada município (Quadro 10) e 

os dados constantes no Quadro 13, foi feito o dimensionamento das unidades de triagem e 

compostagem de cada unidade de transbordo e na unidade de disposição final, situada em 

Conselheiro Pena. 

Quantidade de RSU 

produzida por dia 

kg/hab xdia %
Quant. 

(t/d)

Volume 

diário (m³) 

(0,21t/m³)

Vol. 

Acumulado 

em 7 dias 

(m³)

Galiléia 0,52 7015 15,04 0,55 2,6 18,29 2,0 9,1 3,5x5,0

Goiabeira 0,52 3805 15,03 0,30

São Geraldo do Baixio 0,53 4409 15,13 0,35

Tumiritinga 0,74 7934 17,90 1,05 5,0 35,03 2,0 17,5 3,5x5,0

2,0 3,5x5,03,1 10,9

Municípios

21,70

População 

fim de 

plano 

(hab.)

Rejeito
Altura útil 

do fosso de 

acumulação 

(m)

Área 

superficial 

necessária  

do fosso de 

acumulação 

(m²)

Área 

considerada 

(m²)

Considerações/ valores 

referência
unidade Galiléia Goiabeira Tumiritinga

placa 318,71 m² 1.314,68 1.314,68 1.314,68

canteiro de obras 559,18 R$ 26.840,64 26.840,64 29.916,13

construção da sede 480,00 R$/m2
17.280,00 17.280,00 17.280,00

área da sede 36,00 m2

locação 5,23 R$/m2
2886,96 2886,96 3072,63

terraplenagem 2,09 R$/m2
1153,68 1153,68 1153,68

nivelamento 1,94 R$/m2
1070,88 1070,88 1139,75

vol pavimentação m3
57,96 57,96 61,69

R$/m3
494,20 494,20 494,20

R$ 28.643,83 28.643,83 30.485,96

R$ 5.111,52 5.111,52 5.366,06

perímetro do terreno m 94 94 97

cerca periférica (97m) R$/m 24,46 2.299,24 2.299,24 2.372,62

1 1.198,16 1.198,16 1.198,16

vb 1.450,31 1.450,31 1.450,31

R$ 84.138,38 84.138,38 89.383,91

Custo das unidades de transbordo nos municípios do Consórcio Público

* Informações obtidas nos sistemas SINAPI (Abr/2018) e SICRO (2017)

* A unidade de transbordo de Goiabeira receberá os resíduos de São Geraldo do Baixio

custo pavimentação pátio

locação + terraplenagem + nivelamento

portão (7m)

entrada de energia simples

custo global de implantação da unidade de transbordo =

custo unit pavimentação 
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Quadro 13 – Caracterização dos resíduos sólidos dos municípios constituintes do Consórcio Público. 

 
Fonte: Próprio autor 

Conforme observado no Quadro 14, foi feito um pré-dimensionamento das 

unidades de triagem e compostagem que receberão os resíduos do município de Conselheiro 

Pena. Ressalta-se que essas unidades serão construídas na unidade de disposição final (aterro 

sanitário) do Consórcio Público. 

 

Quadro 14 – Pré-dimensionamento da unidade de triagem e compostagem situada na unidade de 

disposição final em Conselheiro Pena. 

 
Fonte: Próprio autor 

Quantidade de RSU 

produzida por dia 

kg/hab xdia (t/d) % (t/d) % (t/d) % (t/d) %

Conselheiro Pena 0,56 9,95 100 2,09 21 6,27 63 1,76 17,68

Galiléia 0,52 3,144 100 0,745 23,7 1,98 63 0,43 15,04

Goiabeira 0,52 1,42 100 0,34 23,7 0,89 63 0,21 15,03

São Geraldo do Baixio 0,53 1,51 100 0,37 24,6 0,93 62 0,23 15,13

Tumiritinga 0,74 3,2 100 0,67 20,8 2,02 62 0,57 17,90

Municípios

* Informações obtidas nos Planos municipais de Saneamento básico de cada município, por meio da caracterização dos RSU

Resíduos produzidos Recicláveis Composto Rejeito

densidade média dos 

recicláveis (em kg/m 3)
225,00 valores

0 2017 23240 18704 10474,0 69 7227,1 1445,4 0,21 1487,3 4553,0

1 2018 23403 18835 10547,6 74 7805,2 1561,0 0,21 1606,3 4917,3 2852,0

2 2019 23580 18977 10627,0 79 8395,3 1679,1 0,21 1727,8 5289,1 3067,7

3 2020 23770 19130 10712,7 84 8998,6 1799,7 0,21 1851,9 5669,1 3288,1

4 2021 23974 19295 10805,0 89 9616,5 1923,3 0,21 1979,1 6058,4 3513,9

5 2022 24195 19472 10904,6 94 10250,3 2050,1 0,21 2109,5 6457,7 3745,5

6 2023 24434 19664 11012,0 99 10901,9 2180,4 0,21 2243,6 6868,2 3983,5

7 2024 24691 19871 11127,8 100 11127,8 2225,6 0,21 2290,1 7010,5 4066,1

8 2025 24968 20094 11252,7 100 11252,7 2250,5 0,21 2315,8 7089,2 4111,7

9 2026 25267 20335 11387,4 100 11387,4 2277,5 0,21 2343,5 7174,1 4161,0 5.209,84

10 2027 25589 20594 11532,7 100 11532,7 2306,5 0,21 2373,4 7265,6 4214,0 V ld (em m 3) 13,85 73

11 2028 25937 20874 11689,4 100 11689,4 2337,9 0,21 2405,7 7364,3 4271,3 CLld (em m ) 4,07 3.962,52

12 2029 26312 21176 11858,3 100 11858,3 2371,7 0,21 2440,4 7470,7 4333,0 SBld (em m 2) 16,30 1.198,16

13 2030 26716 21501 12040,5 100 12040,5 2408,1 0,21 2477,9 7585,5 4399,6 SPC (em m 2) 2966,37 79.525,87

14 2031 27152 21852 12237,0 100 12237,0 2447,4 0,21 2518,4 7709,3 4471,4 SUCO (em m 2) 4449,55 895,25

15 2032 27622 22230 12448,9 100 12448,9 2489,8 0,21 2562,0 7842,8 4548,8 R$ 90.791,64

16 2033 28129 22638 12677,4 100 12677,4 2535,5 0,21 2609,0 7986,8 4632,3

17 2034 28676 23078 12923,8 100 12923,8 2584,8 0,21 2659,7 8142,0 4722,4

18 2035 29265 23553 13189,6 100 13189,6 2637,9 0,21 2714,4 8309,4 4819,5 placa 318,71 m² 1.314,68

19 2036 29901 24065 13476,2 100 13476,2 2695,2 0,21 2773,4 8490,0 4924,2 canteiro de obras 559,18 R$ 33.550,80 34.865,48

20 2037 30587 24617 13785,3 100 13785,3 2757,1 0,21 2837,0 8684,7 5037,1 construção da sede 480,00 R$/m2 550,00

21 2038 31327 25212 14118,6 100 14118,6 2823,7 0,21 2905,6 8894,7 5158,9 área da sede 60,00 m2 custo impl sede 33.000,00

22 2039 32124 25854 14478,1 100 14478,1 2895,6 0,21 2979,6 9121,2 5290,3 locação 5,23 R$/m2 8,88

23 2040 32985 26546 14865,7 100 14865,7 2973,1 0,21 3059,4 9365,4 5431,9 terraplenagem 2,09 R$/m2 3,55

24 2041 33912 27292 15283,8 100 15283,8 3056,8 0,21 3145,4 9628,8 5584,7 nivelamento 1,94 R$/m2 3,29 15,72

25 2042 34912 28098 15734,6 100 15734,6 3146,9 0,21 3238,2 9912,8 5749,4 vol pavimentação pátio 444,95 m3

26 2043 35991 28966 16220,8 100 16220,8 3244,2 0,21 3338,2 10219,1 5927,1 R$/m3 494,20

27 2044 37155 29902 16745,2 100 16745,2 3349,0 0,21 3446,2 10549,4 6118,7 R$ 219.896,65

28 2045 38409 30912 17310,6 100 17310,6 3462,1 0,21 3562,5 10905,7 6325,3 R$ 46.639,30

29 2046 39762 32001 17920,4 100 17920,4 3584,1 0,21 3688,0 11289,9 6548,1 perímetro do terreno 160

30 2047 41221 33175 18578,0 100 18578,0 3715,6 0,21 3823,4 11704,2 6788,4 cerca periférica (155m) R$/m 24,46 3.791,30

1 1.198,16

vb 895,25

*População urbana = 83,67% e estimatida de RSU = 0,56 kg/habxdia (Fonte: PMSB de Conselheiro Pena)

* Resíduo de Limpeza pública foi considerado 20% da massa de resíduo sólido doméstico a ser coletado

* Densidade média dos resíduos: Densidade de papel/papelão = 338 kg/m³; Densidade plástico = 224 kg/m³; Densidade metais = 53 kg/m³; Densidade vidro = 50 kg/m³

*Valores obtidos na Tabela SINAPI - ABR/2018

*Valores referentes a Pavimentação obtidos na Tabela SICRO - MAI/2017

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM E DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS DE CONSELHEIRO PENA/MG
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predimensionamento da unidade de acumulaçao de recicláveis (UAR)

custo implantação UAR

volume de recicláveis a 

estocar em 15 dias, em m 3 255

predimensionamento da unidade de 

compostagem (UCO)

área construída necessária 

para a UAR, em m 2  
(*) 166

área do terreno necessário 

para a UAR, em m 2 331

elementos de cálculo valores

preparo do terreno (R$)

perímetro do terreno (m)

cerca periférica (160m)

portão (7m)

galpão (686m2)

entrada de energia simples

componentes de custos 2018 unidade 2017/2018

custo unit pavimentação 

(*)  Considerado o acréscimo de 30% em relação à área de estocagem propriamente dita, para a necessária infra-estrutura mínima de suporte para os catadores.    

V ld = volume (médio) da leira diária portão (7m)

CLld = comprimento linear (médio) da leira diária entrada de energia simples

SBld = superfície (média) da base da leira diária

custo global de implantação da UCO =

custo total 

estimado de 

implantação da 

UAR e da UCO 

custo pavimentação pátio

locação + terraplenagem + nivelamento

R$ 340.286,14 R$ 431.077,78SPC = superfície total do pátio de compostagem

SUCO = superfície total da unidade de compostagem
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A área necessária para a construção da unidade de triagem será de 

aproximadamente 166 m², sendo necessária uma área de terreno igual a 331 m² considerando 

um acréscimo de 30% em relação à área de estocagem, tendo uma infraestrutura mínima para 

dar apoio aos catadores. Na área da unidade de triagem foi considerada a construção do 

galpão, cerca periférica e portão para isolamento da mesma. O custo de implantação dessa 

unidade foi estimado em R$ 90.791,64. 

No pré-dimensionamento da unidade de compostagem, será necessária uma área 

total de aproximadamente 4450 m², sendo esta área constituída de pátio de compostagem, 

cerca periférica e portão para o isolamento da mesma. O custo de implantação dessa unidade 

foi estimado em R$ 340.286,14. 

Dessa forma, o custo de implantação total das unidades de triagem e 

compostagem na área do aterro sanitário de Conselheiro Pena será de R$ 431.077,78. 

Conforme observado no Quadro 15, foi feito um pré-dimensionamento das 

unidades de triagem e compostagem que receberão os resíduos do município de Galiléia. A 

área necessária para a construção da unidade de triagem será de aproximadamente 31 m², 

sendo necessário um terreno de 61 m² considerando um acréscimo de 30% em relação à área 

de estocagem, tendo uma infraestrutura mínima para dar apoio aos catadores. Na área da 

unidade de triagem foi considerada a construção do galpão, cerca periférica, portão para 

isolamento da mesma. O custo de implantação dessa unidade foi estimado em R$ 21.767,07. 

No pré-dimensionamento da unidade de compostagem, será necessária uma área 

total de aproximadamente 731 m², sendo esta área constituída de pátio de compostagem, cerca 

periférica e portão para o isolamento da mesma. O custo de implantação dessa unidade foi 

estimado em R$ 117.539,49. Logo, o custo de implantação total dessas unidades, que 

acontecerá na área de transbordo de Galiléia, será de R$ 139.306,56. 
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Quadro 15 – Pré-dimensionamento da unidade de triagem e compostagem situada na unidade de 

transbordo em Galiléia. 

 
Fonte: Próprio autor 

Na Quadro 16 foi feito um pré-dimensionamento das unidades de triagem e 

compostagem que receberão os resíduos dos municípios de Goiabeira e São Geraldo do 

Baixio. Essa área localiza-se no município de Goiabeira, cerca de 30 km do município de São 

Geraldo do Baixio. 

A área necessária para a construção da unidade de triagem será de 

aproximadamente 34 m², sendo necessário um terreno de 67 m², considerando um acréscimo 

de 30% em relação à área de estocagem, tendo uma infraestrutura mínima para dar apoio aos 

catadores. Na área da unidade de triagem foi considerada a construção do galpão, cerca 

periférica, portão para isolamento da mesma. O custo de implantação dessa unidade foi 

estimado em R$ 23.266,17. 

 

densidade média dos 

recicláveis (em kg/m 3)
225,00 valores

0 2017 7034 5885 3060,4 95 2907,4 581,5 0,23 675,3 1831,6

1 2018 7031 5883 3059,3 95 2906,3 581,3 0,23 675,0 1831,0 1062,0

2 2019 7029 5881 3058,3 95 2905,4 581,1 0,23 674,8 1830,4 1061,6

3 2020 7027 5880 3057,4 95 2904,6 580,9 0,23 674,6 1829,9 1061,3

4 2021 7026 5878 3056,7 100 3056,7 611,3 0,23 710,0 1925,7 1116,9

5 2022 7024 5877 3056,1 100 3056,1 611,2 0,23 709,8 1925,3 1116,7

6 2023 7023 5876 3055,6 100 3055,6 611,1 0,23 709,7 1925,0 1116,5

7 2024 7022 5875 3055,1 100 3055,1 611,0 0,23 709,6 1924,7 1116,3

8 2025 7021 5874 3054,7 100 3054,7 610,9 0,23 709,5 1924,4 1116,2

9 2026 7020 5874 3054,3 100 3054,3 610,9 0,23 709,4 1924,2 1116,1 965,97

10 2027 7019 5873 3054,0 100 3054,0 610,8 0,23 709,3 1924,0 1115,9 V ld (em m 3) 2,28 31

11 2028 7019 5873 3053,8 100 3053,8 610,8 0,23 709,3 1923,9 1115,8 CLld (em m ) 0,67 3.962,52

12 2029 7018 5872 3053,5 100 3053,5 610,7 0,23 709,2 1923,7 1115,8 SBld (em m 2) 2,68 1.198,16

13 2030 7018 5872 3053,3 100 3053,3 610,7 0,23 709,2 1923,6 1115,7 SPC (em m 2) 487,35 14.745,17

14 2031 7017 5871 3053,2 100 3053,2 610,6 0,23 709,1 1923,5 1115,6 SUCO (em m 2) 731,02 895,25

15 2032 7017 5871 3053,0 100 3053,0 610,6 0,23 709,1 1923,4 1115,6 R$ 21.767,07

16 2033 7017 5871 3052,9 100 3052,9 610,6 0,23 709,1 1923,3 1115,5

17 2034 7017 5871 3052,8 100 3052,8 610,6 0,23 709,0 1923,3 1115,5

18 2035 7016 5871 3052,7 100 3052,7 610,5 0,23 709,0 1923,2 1115,5 placa 318,71 m² 1.314,68

19 2036 7016 5870 3052,6 100 3052,6 610,5 0,23 709,0 1923,1 1115,4 canteiro de obras 559,18 R$ 33.550,80 34.865,48

20 2037 7016 5870 3052,5 100 3052,5 610,5 0,23 709,0 1923,1 1115,4 construção da sede 480,00 R$/m2 550,00

21 2038 7016 5870 3052,5 100 3052,5 610,5 0,23 709,0 1923,1 1115,4 área da sede 60,00 m2 custo impl sede 33.000,00

22 2039 7016 5870 3052,4 100 3052,4 610,5 0,23 709,0 1923,0 1115,4 locação 5,23 R$/m2 8,88

23 2040 7016 5870 3052,4 100 3052,4 610,5 0,23 708,9 1923,0 1115,3 terraplenagem 2,09 R$/m2 3,55

24 2041 7016 5870 3052,3 100 3052,3 610,5 0,23 708,9 1923,0 1115,3 nivelamento 1,94 R$/m2 3,29 15,72

25 2042 7015 5870 3052,3 100 3052,3 610,5 0,23 708,9 1923,0 1115,3 vol pavimentação pátio 73,10 m3

26 2043 7015 5870 3052,3 100 3052,3 610,5 0,23 708,9 1922,9 1115,3 R$/m3 494,20

27 2044 7015 5870 3052,3 100 3052,3 610,5 0,23 708,9 1922,9 1115,3 R$ 36.126,91

28 2045 7015 5870 3052,2 100 3052,2 610,4 0,23 708,9 1922,9 1115,3 R$ 7.662,39

29 2046 7015 5870 3052,2 100 3052,2 610,4 0,23 708,9 1922,9 1115,3 perímetro do terreno 160

30 2047 7015 5870 3052,2 100 3052,2 610,4 0,23 708,9 1922,9 1115,3 cerca periférica (155m) R$/m 24,46 3.791,30

1 1.198,16

vb 895,25

*População urbana = 83,67% e estimatida de RSU = 0,52 kg/habxdia (Fonte: PMSB de Galiléia)

* Resíduo de Limpeza pública foi considerado 20% da massa de resíduo sólido doméstico a ser coletado

* Densidade média dos resíduos: Densidade de papel/papelão = 338 kg/m³; Densidade plástico = 224 kg/m³; Densidade metais = 53 kg/m³; Densidade vidro = 50 kg/m³

*Valores obtidos na Tabela SINAPI - ABR/2018

*Valores referentes a Pavimentação obtidos na Tabela SICRO - MAI/2017

(*)  Considerado o acréscimo de 30% em relação à área de estocagem propriamente dita, para a necessária infra-estrutura mínima de suporte para os catadores.    
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predimensionamento da unidade de acumulaçao de recicláveis (UAR)

R$ 139.306,56

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM E DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS DE GALILÉIA/MG
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SBld = superfície (média) da base da leira diária

galpão (686m2)

custo implantação UAR

custo global de implantação da UCO = R$SPC = superfície total do pátio de compostagem

portão (7m)

SUCO = superfície total da unidade de compostagem

entrada de energia simples

V ld = volume (médio) da leira diária

CLld = comprimento linear (médio) da leira diária

custo pavimentação pátio

componentes de custos

117.539,49

10.634

31
área construída necessária 

para a UAR, em m 2  
(*)

47
volume de recicláveis a 

estocar em 15 dias, em m 3

2017/2018

elementos de cálculo

custo total 

estimado de 

implantação da 

UAR e da UCO 

2018 unidade

portão (7m)

entrada de energia simples

61

perímetro do terreno (m)

cerca periférica (160m)

predimensionamento da unidade de 

compostagem (UCO)

preparo do terreno (R$)
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Quadro 16 – Pré-dimensionamento da unidade de triagem e compostagem situada na unidade de 

transbordo em Goiabeira (receberá RSU de São Geraldo do Baixio). 

 

Fonte: Próprio autor 

No pré-dimensionamento da unidade de compostagem, será necessária uma área 

total de aproximadamente 801 m², sendo esta área constituída de pátio de compostagem, cerca 

periférica e portão para o isolamento da mesma. O custo de implantação dessa unidade foi 

estimado em R$ 121.717,69. Portanto, o custo de implantação total dessas unidades na área de 

transbordo do município de Goiabeira será de R$ 144.983,86. 

Observa-se na Quadro 17 o pré-dimensionamento das unidades de triagem e 

compostagem que receberão os resíduos dos municípios de Tumiritinga. A área necessária 

para a construção da unidade de triagem será de aproximadamente 42 m², sendo necessária 

uma área de terreno igual a 84 m², considerando um acréscimo de 30% em relação à área de 

estocagem, tendo uma infraestrutura mínima para dar apoio aos catadores. Na área da unidade 

de triagem foi considerada a construção do galpão, cerca periférica, portão para isolamento da 

mesma. O custo de implantação dessa unidade foi estimado em R$ 27.606,39. 

densidade média dos 

recicláveis (em kg/m 3)
225,00 valores

0 2017 7248 5566 2950,2 85 2507,7 501,5 0,23 582,4 1579,8

1 2018 7308 5613 2974,7 87 2587,9 517,6 0,23 601,1 1630,4 945,6

2 2019 7365 5656 2997,9 89 2668,1 533,6 0,23 619,7 1680,9 974,9

3 2020 7419 5698 3020,0 91 2748,2 549,6 0,23 638,3 1731,4 1004,2

4 2021 7471 5738 3041,0 93 2828,1 565,6 0,23 656,9 1781,7 1033,4

5 2022 7520 5775 3061,0 95 2907,9 581,6 0,23 675,4 1832,0 1062,6

6 2023 7567 5811 3080,0 97 2987,6 597,5 0,23 693,9 1882,2 1091,7

7 2024 7611 5846 3098,1 99 3067,1 613,4 0,23 712,4 1932,3 1120,7

8 2025 7654 5878 3115,4 100 3115,4 623,1 0,23 723,6 1962,7 1138,4

9 2026 7694 5909 3131,8 100 3131,8 626,4 0,23 727,4 1973,0 1144,3 1.058,14

10 2027 7732 5938 3147,4 100 3147,4 629,5 0,23 731,0 1982,9 1150,1 V ld (em m 3) 2,49 33

11 2028 7769 5967 3162,3 100 3162,3 632,5 0,23 734,5 1992,2 1155,5 CLld (em m ) 0,73 3.962,52

12 2029 7804 5993 3176,4 100 3176,4 635,3 0,23 737,8 2001,2 1160,7 SBld (em m 2) 2,93 1.198,16

13 2030 7837 6019 3189,9 100 3189,9 638,0 0,23 740,9 2009,7 1165,6 SPC (em m 2) 533,85 16.152,09

14 2031 7869 6043 3202,8 100 3202,8 640,6 0,23 743,9 2017,8 1170,3 SUCO (em m 2) 800,77 895,25

15 2032 7899 6066 3215,1 100 3215,1 643,0 0,23 746,7 2025,5 1174,8 R$ 23.266,17

16 2033 7927 6088 3226,7 100 3226,7 645,3 0,23 749,4 2032,8 1179,0

17 2034 7955 6109 3237,9 100 3237,9 647,6 0,23 752,0 2039,9 1183,1

18 2035 7981 6129 3248,5 100 3248,5 649,7 0,23 754,5 2046,5 1187,0 placa 318,71 m² 1.314,68

19 2036 8006 6148 3258,6 100 3258,6 651,7 0,23 756,8 2052,9 1190,7 canteiro de obras 559,18 R$ 33.550,80 34.865,48

20 2037 8029 6166 3268,2 100 3268,2 653,6 0,23 759,1 2059,0 1194,2 construção da sede 480,00 R$/m2 550,00

21 2038 8052 6184 3277,4 100 3277,4 655,5 0,23 761,2 2064,8 1197,6 área da sede 60,00 m2 custo impl sede 33.000,00

22 2039 8073 6200 3286,2 100 3286,2 657,2 0,23 763,3 2070,3 1200,8 locação 5,23 R$/m2 8,88

23 2040 8094 6216 3294,6 100 3294,6 658,9 0,23 765,2 2075,6 1203,8 terraplenagem 2,09 R$/m2 3,55

24 2041 8114 6231 3302,6 100 3302,6 660,5 0,23 767,1 2080,6 1206,8 nivelamento 1,94 R$/m2 3,29 15,72

25 2042 8132 6246 3310,2 100 3310,2 662,0 0,23 768,8 2085,4 1209,5 vol pavimentação pátio 80,08 m3

26 2043 8150 6259 3317,5 100 3317,5 663,5 0,23 770,5 2090,0 1212,2 R$/m3 494,20

27 2044 8167 6272 3324,4 100 3324,4 664,9 0,23 772,1 2094,4 1214,7 R$ 39.574,00

28 2045 8184 6285 3331,0 100 3331,0 666,2 0,23 773,7 2098,6 1217,2 R$ 8.393,50

29 2046 8199 6297 3337,4 100 3337,4 667,5 0,23 775,1 2102,5 1219,5 perímetro do terreno 160

30 2047 8214 6308 3343,4 100 3343,4 668,7 0,23 776,5 2106,4 1221,7 cerca periférica (155m) R$/m 24,46 3.791,30

1 1.198,16

vb 895,25

*População urbana = 83,67% e estimatida de RSU = 0,53 kg/habxdia (Fonte: PMSB de Goiabeira e de Sõa Geraldo do Baixio)

* Resíduo de Limpeza pública foi considerado 20% da massa de resíduo sólido doméstico a ser coletado

* Densidade média dos resíduos: Densidade de papel/papelão = 338 kg/m³; Densidade plástico = 224 kg/m³; Densidade metais = 53 kg/m³; Densidade vidro = 50 kg/m³

*Valores obtidos na Tabela SINAPI - ABR/2018

*Valores referentes a Pavimentação obtidos na Tabela SICRO - MAI/2017

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM E DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS DE GOIABEIRA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG
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predimensionamento da unidade de acumulaçao de recicláveis (UAR)

custo implantação UAR

volume de recicláveis a 

estocar em 15 dias, em m 3 52

predimensionamento da unidade de 

compostagem (UCO)

área construída necessária 

para a UAR, em m 2  
(*) 34

área do terreno necessário 

para a UAR, em m 2 67

elementos de cálculo valores

preparo do terreno (R$)

perímetro do terreno (m)

cerca periférica (160m)

portão (7m)

galpão (686m2)

entrada de energia simples

componentes de custos 2018 unidade 2017/2018

custo unit pavimentação 

(*)  Considerado o acréscimo de 30% em relação à área de estocagem propriamente dita, para a necessária infra-estrutura mínima de suporte para os catadores.    

V ld = volume (médio) da leira diária portão (7m)

CLld = comprimento linear (médio) da leira diária entrada de energia simples

SBld = superfície (média) da base da leira diária

custo global de implantação da UCO =

custo total 

estimado de 

implantação da UAR 

e da UCO 

custo pavimentação pátio

locação + terraplenagem + nivelamento

R$ 121.717,69 R$ 144.983,86SPC = superfície total do pátio de compostagem

SUCO = superfície total da unidade de compostagem
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Quadro 17 – Pré-dimensionamento da unidade de triagem e compostagem situada na unidade de 

transbordo em Tumiritinga. 

 
Fonte: Próprio autor 

No pré-dimensionamento da unidade de compostagem, será necessária uma área 

total de aproximadamente 951 m², sendo esta área constituída de pátio de compostagem, cerca 

periférica e portão para o isolamento da mesma. O custo de implantação dessa unidade foi 

estimado em R$ 130.698,55. O custo de implantação total das unidades na área de transbordo 

será de R$ 158.304,93. 

Para unidade de disposição final (Aterro sanitário) situado no município de 

Conselheiro Pena, o volume considerado em seu pré-dimensionamento se refere aos 

provenientes das unidades de transbordo (Galiléia, Goiabeira e Tumiritinga) e do volume 

gerado no próprio município de Conselheiro Pena. Foi considerada a população de final de 

plano de todos os municípios do Consórcio Público. 

No dimensionamento foi adotado o aterro em rampas com execução de taludes a 

cada 3 m e rampa de acesso. Além disso, o alteamento máximo será de 12 m. No Quadro 18 é 

densidade média dos 

recicláveis (em kg/m3)
225,00 valores

0 2017 6739 4630 3426,0 69 2363,9 472,8 0,24 569,9 1465,6

1 2018 6787 4662 3450,2 74 2553,1 510,6 0,24 615,5 1582,9 918,1

2 2019 6834 4695 3474,0 79 2744,5 548,9 0,24 661,6 1701,6 986,9

3 2020 6880 4727 3497,6 84 2938,0 587,6 0,24 708,3 1821,6 1056,5

4 2021 6926 4758 3520,9 89 3133,6 626,7 0,24 755,4 1942,8 1126,8

5 2022 6971 4789 3543,9 94 3331,3 666,3 0,24 803,1 2065,4 1197,9

6 2023 7016 4820 3566,6 99 3530,9 706,2 0,24 851,2 2189,2 1269,7

7 2024 7060 4850 3589,0 100 3589,0 717,8 0,24 865,2 2225,2 1290,6

8 2025 7103 4880 3611,1 100 3611,1 722,2 0,24 870,6 2238,9 1298,6

9 2026 7146 4909 3633,0 100 3633,0 726,6 0,24 875,8 2252,4 1306,4 1.325,00

10 2027 7189 4939 3654,6 100 3654,6 730,9 0,24 881,0 2265,8 1314,2 V ld (em m 3) 2,96 37

11 2028 7231 4967 3675,9 100 3675,9 735,2 0,24 886,2 2279,0 1321,8 CLld (em m ) 0,87 3.962,52

12 2029 7272 4996 3696,9 100 3696,9 739,4 0,24 891,3 2292,1 1329,4 SBld (em m 2) 3,48 1.198,16

13 2030 7313 5024 3717,7 100 3717,7 743,5 0,24 896,3 2305,0 1336,9 SPC (em m 2) 633,80 20.225,46

14 2031 7353 5052 3738,2 100 3738,2 747,6 0,24 901,2 2317,7 1344,3 SUCO (em m 2) 950,70 895,25

15 2032 7393 5079 3758,5 100 3758,5 751,7 0,24 906,1 2330,2 1351,5 R$ 27.606,39

16 2033 7432 5106 3778,5 100 3778,5 755,7 0,24 910,9 2342,6 1358,7

17 2034 7471 5133 3798,2 100 3798,2 759,6 0,24 915,7 2354,9 1365,8

18 2035 7510 5159 3817,7 100 3817,7 763,5 0,24 920,4 2367,0 1372,8 placa 318,71 m² 1.314,68

19 2036 7547 5185 3837,0 100 3837,0 767,4 0,24 925,0 2378,9 1379,8 canteiro de obras 559,18 R$ 33.550,80 34.865,48

20 2037 7585 5211 3856,0 100 3856,0 771,2 0,24 929,6 2390,7 1386,6 construção da sede 480,00 R$/m2 550,00

21 2038 7622 5236 3874,7 100 3874,7 774,9 0,24 934,1 2402,3 1393,4 área da sede 60,00 m2 custo impl sede 33.000,00

22 2039 7658 5261 3893,3 100 3893,3 778,7 0,24 938,6 2413,8 1400,0 locação 5,23 R$/m2 8,88

23 2040 7694 5286 3911,6 100 3911,6 782,3 0,24 943,0 2425,2 1406,6 terraplenagem 2,09 R$/m2 3,55

24 2041 7730 5310 3929,7 100 3929,7 785,9 0,24 947,4 2436,4 1413,1 nivelamento 1,94 R$/m2 3,29 15,72

25 2042 7765 5334 3947,5 100 3947,5 789,5 0,24 951,7 2447,5 1419,5 vol pavimentação pátio 95,07 m3

26 2043 7800 5358 3965,1 100 3965,1 793,0 0,24 955,9 2458,4 1425,9 R$/m3 494,20

27 2044 7834 5382 3982,5 100 3982,5 796,5 0,24 960,1 2469,2 1432,1 R$ 46.983,35

28 2045 7868 5405 3999,7 100 3999,7 799,9 0,24 964,2 2479,8 1438,3 R$ 9.965,00

29 2046 7901 5428 4016,7 100 4016,7 803,3 0,24 968,3 2490,3 1444,4 perímetro do terreno 160

30 2047 7934 5451 4033,4 100 4033,4 806,7 0,24 972,4 2500,7 1450,4 cerca periférica (155m) R$/m 24,46 3.791,30

1 1.198,16

vb 895,25

*População urbana = 83,67% e estimativa de RSU = 0,74 kg/habxdia (Fonte: PMSB deTumiritinga)

* Resíduo de Limpeza pública foi considerado 20% da massa de resíduo sólido doméstico a ser coletado

* Densidade média dos resíduos: Densidade de papel/papelão = 338 kg/m³; Densidade plástico = 224 kg/m³; Densidade metais = 53 kg/m³; Densidade vidro = 50 kg/m³

*Valores obtidos na Tabela SINAPI - ABR/2018

*Valores referentes a Pavimentação obtidos na Tabela SICRO - MAI/2017

PRÉ-DIMENSIONAMENTO DA UNIDADE DE COMPOSTAGEM E DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS DE TUMIRITINGA/MG
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predimensionamento da unidade de acumulaçao de recicláveis (UAR)

custo implantação UAR

volume de recicláveis a 

estocar em 15 dias, em m 3 65

predimensionamento da unidade de 

compostagem (UCO)

área construída necessária 

para a UAR, em m 2  
(*) 42

área do terreno necessário 

para a UAR, em m 2 84

elementos de cálculo valores

preparo do terreno (R$)

perímetro do terreno (m)

cerca periférica (160m)

portão (7m)

galpão (686m2)

entrada de energia simples

componentes de custos 2018 unidade 2017/2018

custo unit pavimentação 

(*)  Considerado o acréscimo de 30% em relação à área de estocagem propriamente dita, para a necessária infra-estrutura mínima de suporte para os catadores.    

V ld = volume (médio) da leira diária portão (7m)

CLld = comprimento linear (médio) da leira diária entrada de energia simples

SBld = superfície (média) da base da leira diária

custo global de implantação da UCO =

custo total 

estimado de 

implantação da 

UAR e da UCO 

custo pavimentação pátio

locação + terraplenagem + nivelamento

R$ 130.698,55 R$ 158.304,93SPC = superfície total do pátio de compostagem

SUCO = superfície total da unidade de compostagem
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apresentado o pré-dimensionamento do aterro sanitário do Consórcio público e no Quadro 19 

a estimativa de custo para implantação da unidade de disposição final. 

Quadro 18 – Pré-dimensionamento da unidade de disposição final situada em Conselheiro Pena. 

 
Fonte: Próprio autor 

Quadro 19 – Estimativa de custo unidade de disposição final situada em Conselheiro Pena. 

 
Fonte: Próprio autor 

Quantidade 

de RSU / dia 

kg/hab xdia % Quant. (t/d)

Volume 

diário (m³) 

(0,21t/m³)

Vol. 

Transportado 

das unidades 

de transbordo 

em 7 dias (m³)

Conselheiro Pena 0,56 41221 17,68 4,08 19,43

Unidade de transbordo - Gal i léia 0,52 7015 15,04 0,55 2,61 18,29

Unidade de transbordo - Goiabeira 0,52 3805 15,03 0,30

São Geraldo do Baixio (transbordo em Goiabeira) 0,53 4409 15,13 0,35

Unidade de transbordo - Tumiri tinga 0,74 7934 17,90 1,05 5,00 35,03

Total  - Consórcio públ ico 0,57 64384 80,78 6,33 19,43

Volume de disposição para 7 dias 75,02 m³

Volume de disposição para 2 anos 7823,45 m³

Volume de disposição de um talude 4500 m³

Nº de taludes para 2 anos 1,74

Nº de taludes para 30 anos 15

Volume total dos taludes 39117 m³

Área ocupada pela base dos taludes (100 x 15) 3260 m²

Área da administração = 10m x 10m 100 m²

Área de estacionamento e galpão para equipamentos 1000 m²

Área destinada a usina de reciclagem e estoque 331 m²

Área destinada ao pátio de compostagem e estoque 4445 m²

Vias de acesso e área de manobra 2000 m²

Área total da unidade de disposição 11136 m²

3,10 21,70

Municípios
População fim 

de plano (hab.)

Rejeito

Considerações/ valores 

referência
unidade

placa 318,71 m² 1.314,68

canteiro de obras 559,18 R$ 76.048,48

construção da sede 480,00 R$/m2
48.000,00

área da sede 100,00 m2

locação 5,23 R$/m2
58240,09

terraplenagem 2,09 R$/m2
108463,87

nivelamento 1,94 R$/m2
21603,40

vol pavimentação m3
450,00

R$/m3
494,20

R$ 222.390,00

R$ 188.307,36

perímetro do terreno m 680

cerca periférica (97m) R$/m 24,46 16.632,80

1 1.198,16

vb 1.450,31

R$ 555.341,79custo global de implantação da unidade de transbordo =

* Informações obtidas nos sistemas SINAPI (Abr/2018) e SICRO (2017)

* A unidade de transbordo de Goiabeira receberá os resíduos de São Geraldo do Baixio

custo unit pavimentação 

custo pavimentação vias de acesso e estacionamento

locação + terraplenagem + nivelamento

portão (7m)

entrada de energia simples

Custo da unidade  de disposição final (aterro sanitário) em Conselheiro Pena
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5.9 Orçamento 

Para a definição dos recursos financeiros necessários à implantação da gestão 

associada proposta no presente projeto de intervenção, assim como à operação do sistema de 

gerenciamento integrado de RSU proposto, foram elaboradas as estimativas de custos com 

base no pré-dimensionamento das unidades anteriormente apresentadas e em projetos e 

termos de repasse de recursos da FUNASA cujos objetos são iguais ou similares aos itens do 

presente trabalho. 

Dessa forma, foram elaborados os orçamentos dos Quadro 20 e Quadro 21, em 

que é demonstrada a Estimativa de custo para implantação do projeto de intervenção e o 

Custo de operação do sistema, respectivamente. 

 

Quadro 20 – Estimativa de custo para implantação do projeto de intervenção. 

 

Fonte: Próprio autor 

AÇÃO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 

UNITÁRIO

VALOR 

TOTAL

Escritório (custo fixo) mensal 3.900,00

Audiências públicas unid 15 500,00                 7.500,00

Aquisição de equipamentos e materiais de escritório vb 95.000,00

Contratação da consultoria
Elaboração de diagnóstico detalhado, estudo de viabilidade e elaboração de 

projetos básicos e executivos 300.000,00

Aterro sanitário 555.341,79

Unidade de triagem de recicláveis - Conselheiro Pena 90.791,64

Unidade de compostagem - Conselheiro Pena 340.286,14

Unidade de transbordo - Galiléia 84.138,38

Unidade de triagem de recicláveis - Galiléia 21.767,07

Unidade de compostagem - Galiléia 117.539,49

Unidade de transbordo - Goiabeira 84.138,38

Unidade de triagem de recicláveis - Goiabeira 23.266,17

Unidade de compostagem - Goiabeira 121.717,69

Unidade de transbordo - Tumiritinga 89.383,91

Unidade de triagem de recicláveis - Tumiritinga 27.606,39

Unidade de compostagem - Tumiritinga 130.698,55

Trator de esteira unid 1 450.000,00     450.000,00

Veículos coletores - compactador unid 6 312.000,00     1.872.000,00

Veículos coletores - coleta diferenciada unid 6 300.000,00     1.800.000,00

Veiculos de transporte unid 2 450.000,00     900.000,00

Prensa hidráulica unid 8 25.000,00      200.000,00

Esteira unid 4 15.000,00      60.000,00

Mesa de separação unid 4 8.000,00        32.000,00

Balança unid 4 3.500,00        14.000,00

Balança para pesagem de caminhão unid 4 15.000,00      60.000,00

Equipamentos para limpeza urbana (Carrinhos, vassoura, lixeiras, etc) vb 1 300.000,00     300.000,00

Triturador unid 2 200.000,00     400.000,00

8.181.075,59

Constituição do consórcio público

Implantação das unidades de 

destinação

Aquisição de veículos e 

equipamentos para operação 

do sistema

C
u
st

o
 p

ar
a 

Im
p

la
n
ta

çã
o

TOTAL
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Quadro 21 – Custo de operação do sistema. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

5.10 Riscos e Dificuldades 

 

Alguns fatores poderão dificultar a coleta de dados e informações técnicas para a 

implementação do projeto de intervenção, tanto na primeira fase, durante a pesquisa 

bibliográfica para a construção do referencial teórico, quanto na segunda fase, quando da 

realização do projeto de intervenção. 

Um dos fatores que poderá dificultar a coleta de dados e informações técnicas é o 

fato de ainda não existir muitas obras literárias que abordem especificamente os consórcios 

públicos, isso em função da legislação sobre o tema ser recente. Encontram-se apenas alguns 

artigos e dissertações que tratam especificamente a cerca de consórcios públicos, havendo a 

Categoria profissional (cargo)
nº de 

profissionais

Remuneração 

bruta sem ES

Remuneração 

Total sem ES

Remuneração 

Total com ES

engenheiro responsável - RT 2 9.942,40         19.884,80       38.178,82       

técnico em segurança do trabalho 1 832,00           832,00           1.597,44         

encarregado operacional 4 7.751,04         31.004,16       59.527,99       

auxiliar técnico operacional 4 3.572,80         14.291,20       27.439,10       

ajudante de operação de máquinas 4 1.694,88         6.779,52         13.016,68       

auxiliar administrativo 4 1.096,48         4.385,92         8.420,97         

balanceiro / apontador 4 1.376,32         5.505,28         10.570,14       

vigia (noturno) 8 962,72           7.701,76         14.787,38       

auxiliar de serviços gerais 15 964,48           14.467,20       27.777,02       

topógrafo (Prestação de Serviço) 1 336,32           336,32           645,73           

auxiliares de topografia (Prestação de Serviço) 2 185,60           371,20           712,70           

Técnico Nível Médio 1 2.200,00         2.200,00         4.224,00         

Técnico Nível Superior 1 3.800,00         3.800,00         7.296,00         

Técnico Nível Superior 2 3.800,00         7.600,00         14.592,00       

Técnico Nível Médio 3 2.200,00         6.600,00         12.672,00       

Auxiliar Nível Médio 3 1.400,00         4.200,00         8.064,00         

Auxiliar Nível básico 2 545,00           1.090,00         2.092,80         

Técnico Nível Superior 2 3.800,00         7.600,00         14.592,00       

Técnico Nível Médio 1 2.200,00         2.200,00         4.224,00         

Auxiliar Nível Médio 1 1.400,00         1.400,00         2.688,00         

Auxiliar Nível básico 1 545,00           545,00           1.046,40         

Técnico Nível Superior 2 3.800,00         7.600,00         14.592,00       

Técnico Nível Médio 2 2.200,00         4.400,00         8.448,00         

Auxiliar Nível Médio 4 1.400,00         5.600,00         10.752,00       

Auxiliar Nível básico 2 545,00           1.090,00         2.092,80         

310.049,97      TOTAL

Planejamento

Finanças, contabilidade, tesouraria e cobrança

Pessoal Técnico, Gerencial e Operacional

Tecnologia da Informação

Assessoria Jurídica

Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental
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necessidade de usar materiais como o Manual de Implantação de Consórcios Públicos de 

Saneamento, elaborado pela FUNASA, e o de Orientações Básicas para a Gestão Consorciada 

de Resíduos Sólidos de responsabilidade da Fundação Instituto para o Fortalecimento das 

Capacidades Institucionais – IFCI, Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento – AECID e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. 

Dessa forma, em função da legislação ser ainda recente não foram encontrados trabalhos que 

fizessem uma análise aprofundada da legislação. 

Em relação à realização e implantação do projeto de intervenção, destacam-se as 

dificuldades enfrentadas na constituição e implantação de um consórcio. O pouco tempo de 

existência da legislação que regulamenta os consórcios públicos e a falta de tradição do 

sistema federativo brasileiro na prática do instituto da cooperação entre os diferentes entes 

públicos para a gestão associada de serviços e a execução de funções públicas de interesse 

comum, são as causas mais gerais e aparentes que retardam a adoção do consórcio público de 

forma mais abrangente. 

Outro fator que pode dificultar o avanço mais célere deste processo é a demora na 

instituição das diretrizes nacionais para o saneamento básico, objeto da Lei nº. 11.445/2007, 

cuja eficácia da implementação de disposições essenciais ainda carece de regulamentação 

adequada, em especial as que dizem respeito aos aspectos de transição para o novo ambiente 

normativo (FUNASA, 2014). 

No caso específico de resíduos sólidos, um dos problemas a ser enfrentado na 

constituição de consórcios é a definição da localização das unidades de tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos, com os impactos que geram. Há dificuldades em 

convencer a população e os governantes para a necessidade de aceitar resíduos de outros 

municípios em suas instalações. Isso pode requerer medidas mitigadoras desses impactos e 

eventualmente compensações financeiras aos municípios receptores de resíduos de outros 

municípios (FUNASA, 2014). 

Outro aspecto relevante é o convencimento dos municípios maiores, com maior 

capacidade técnica e institucional, para participação nos consórcios, pois estes tendem a 

buscar isoladamente soluções para seus problemas e têm escala operacional que lhes dá maior 

possibilidade de sustentação econômica para essas soluções. O conceito da solidariedade 

regional deve ser desenvolvido no sentido de criar novos paradigmas para a gestão 

regionalizada de serviços públicos. No aspecto técnico-administrativo, talvez a maior 

dificuldade a ser enfrentada seja a falta de qualificação adequada dos gestores públicos nesta 
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matéria, e a pouca disponibilidade de profissionais no mercado satisfatoriamente habilitados 

para o desempenho dessa tarefa (FUNASA, 2014). 

 

5.11 Cronograma 

 

O cronograma é um recurso gráfico que permite exibir o sequenciamento de 

atividades de um projeto, permitindo, pois, que se verifiquem as interdependências de tarefas. 

Ou seja, determinam-se quando cada atividade deve ser iniciada e concluída, em um 

encadeamento lógico e sequencial. Ele constitui-se de um dos principais recursos de 

gerenciamento de tempo de um projeto e seu principal objetivo é garantir que cada etapa seja 

executada e concluída dentro do prazo determinado, de forma a assegurar maior 

confiabilidade ao planejamento.  

Dessa forma, construiu-se o cronograma apresentado na Quadro 22, onde são 

mostradas as Ações de Intervenção previstas neste trabalho e as estimativas de tempo 

necessário para a o desenvolvimento de cada uma delas. Verifica-se que foram estimados 12 

trimestres, ou seja, três anos para a implementação do presente projeto de intervenção. 

 

Quadro 22 – Cronograma das ações. 

AÇÃO 

Trim

estre 

01 

Trim

estre 

02 

Trim

estre 

03 

Trim

estre 

04 

Trim

estre 

05 

Trim

estre 

06 

Trim

estre 

07 

Trim

estre 

08 

Trim

estre 

09 

Trim

estre 

10 

Trim

estre 

11 

Trim

estre 

12 

Constituição da 

gestão associada 

                         

Elaboração de 

diagnósticos 

situacionais                         

Estudos de 

viabilidade da gestão 

associada                         

Elaboração de 

Projeto básico e 

Executivo                         

Implantação das 

estruturas das 

unidades do sistema                         
Fonte: Próprio autor 
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5.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

Segundo Schneider et al. (2013), no âmbito dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, a conjuntura atual é marcada pela vigência do marco 

regulatório do Saneamento no Brasil, a LNSB, Lei 11.445/07, regulamentada pelo Decreto nº 

7.217/10; pela PNRS, Lei 12.305/10; pela disponibilidade de instrumentos para a cooperação 

entre entes federativos, instituídos pela Lei nº 11.107/05 e seu decreto regulamentador nº 

6.017/07, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos. 

Para Schneider et al. (2013), a LNSB estabelece como objetivo, entre outros, a 

prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; a universalização dos 

serviços de saneamento básico, prestados com eficiência e eficácia, planejados, regulados, 

fiscalizados e submetidos ao controle social; a prestação desses serviços em um ambiente 

definido pelo direito à informação, à representação técnica e à participação na formulação das 

políticas, no planejamento e na avaliação da prestação desses serviços. 

Eficiência ou rendimento refere-se à relação entre os resultados obtidos e os 

recursos empregados. Na avaliação de eficiência, os resultados de uma ação são verificados 

para saber se foram obtidos com o mínimo uso de recursos. 

Schneider et al. (2013) aponta que a eficiência no manejo de resíduos sólidos 

pode ser expressa por custos unitários das diversas atividades integrantes dos serviços de 

manejo de resíduos, e pelo custo anual por habitante atendido, comparado com custos 

referenciados, apropriados, monitorados, atualizados sistematicamente e publicizados pela 

União, em diversas regiões do país. 

A responsabilidade legal pelo estabelecimento das condições a serem atendidas 

por seus prestadores de serviços e eventuais concessionários, ao longo de todo o período de 

vigência de seus respectivos contratos, caberá à equipe técnica e gerencial do consórcio. Para 

que essa responsabilidade possa ser adequadamente assumida, faz-se necessário, segundo 

Schneider et al. (2013), a explicitação das referidas condições na documentação contratual, 

tais como: 

 

 Memorial técnico correspondente ao projeto executivo, contendo a 

detalhada especificação dos materiais, insumos e componentes a serem 

utilizados nas obras previstas, bem como dos procedimentos técnicos a 
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serem seguidos ao longo da prestação de serviços especializados necessários 

para a implantação (inicial e complementar); 

 Conjunto detalhado das planilhas de especificação, quantificação e 

orçamentação dos diversos componentes físicos específicos do 

empreendimento; 

 Termos de Referência técnicos anexos aos respectivos editais de licitação, 

que reproduzam e complementem, no que sejam pertinentes, as 

especificações contidas no memorial técnico e nas planilhas acima 

discriminadas; 

 Cópias fiéis dos laudos técnicos emitidos pelo órgão competente de 

licenciamento ambiental do Estado, com a discriminação das condicionantes 

a serem atendidas durante a etapa de implantação inicial do aterro sanitário 

(LI), ou ao longo de sua operação (LO). 

 

Esses elementos deverão discriminar, de forma clara, o conjunto das prescrições 

técnicas e ambientais que deverão ser atendidas pela empresa contratada. Essas prescrições 

deverão ser consistentes com o projeto executivo e com seu licenciamento, com as normas e 

deliberações pertinentes dos órgãos ambientais competentes nas esferas federal, estadual e, se 

for o caso, dos Municípios consorciados e com as normas técnicas da ABNT referentes às 

instalações. 

Nas hipóteses de execução terceirizada de obras e serviços, bem como de 

operação terceirizada do empreendimento consorciado, a equipe técnica e gerencial do 

consórcio deverá estar adequadamente constituída e capacitada para desempenhar de forma 

eficaz as responsabilidades que lhe caibam na montagem dos editais de licitação, no 

julgamento dos diversos aspectos das propostas apresentadas e na fiscalização da execução do 

contrato. (SCHNEIDER et al., 2013) 

Para isto, deverá estar dotada de instrumentos eficazes para a aferição sistemática 

dos parâmetros de controle de qualidade exigíveis dos contratados ao longo da vigência de 

seus respectivos contratos, de modo a reduzir o nível de subjetividade na avaliação do 

desempenho do contratado durante a execução do contrato. 
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6 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

O Termo de Referência (TR) apresentado a seguir refere-se à contratação de 

Empresa de Consultoria Especializada para elaboração de diagnósticos, estudos de concepção 

e viabilidade (Relatório Técnico Preliminar – RTP), serviços de campo, projetos básicos e 

executivos de engenharia e estudos ambientais para implantação do gerenciamento dos 

serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos nos Municípios de 

Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São Geraldo do Baixio e Tumiritinga. 

Ressalta-se que este TR tem por finalidade estabelecer normas, critérios, 

condições contratuais principais e fornecer informações que permitam a apresentação de 

propostas e, posteriormente, a celebração de contratos para execução dos serviços relativos às 

ações de Elaboração de diagnósticos situacionais, Estudos de viabilidade da gestão associada 

e Elaboração de Projeto básico e Executivo, objeto do Projeto de Intervenção, uma vez que a 

ação de Constituição da gestão associada não requer algum tipo de contratação por meio de 

licitação, assim como a ação de Implantação das estruturas das unidades do sistema depende 

da conclusão das atividades presentes na contratação do presente TR. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Universalização do Saneamento Básico foi assumida como um compromisso de 

toda a sociedade brasileira, conforme a Lei nº11.445/2007, que orienta os três níveis de 

governo, os prestadores de serviço públicos e privados, o setor produtivo, os agentes 

financeiros, os órgãos de controle e a sociedade, sendo assim, é necessário um expressivo 

empenho na implementação da política pública de saneamento para o atendimento dos 

princípios elencados na referida Lei.  

Para a implementação dessa política é necessário aperfeiçoar os mecanismos de 

gestão – planejamento, elaboração de projeto, regulação e fiscalização, prestação de serviços e 

controle social. Assim, essa implementação necessita de uma ampla agenda de investimentos. 

Dessa forma, faz-se necessário o devido resgate de algumas etapas essenciais ao 

desenvolvimento de toda Ação/Programa de Governo: o Planejamento e a Elaboração de 

Projetos. Nessas etapas é possível estabelecer, dentre outras, metas de curto, médio e longo 

prazos para a universalização de acesso aos serviços, bem como evitar a paralisação de obras, 

prática muito comum e que, muitas vezes por anos, implicam em elevados custos para a 

sociedade. 

Ressalta-se que o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab é um 

instrumento fundamental para a orientação do poder público na condução da política pública 

de saneamento, apresentando a definição de metas e estratégias, com vistas à universalização 

do acesso aos serviços de saneamento básico como um direito social, contemplando os 

componentes de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Considerando que a gestão associada formalizada pelos municípios de 

Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São Geraldo do Baixio e Tumiritinga surgiu da 

necessidade de realizar a gestão e o gerenciamento, de forma adequada, dos resíduos sólidos 

urbanos, além de respeitar os preceitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 

12.305/2010 e da Lei nº 11.445/2007, esse Termo de Referência tem por finalidade contratar 

diagnósticos, estudos de concepção e viabilidade, projetos básicos e executivos de engenharia 

e estudos ambientais para o gerenciamento dos resíduos sólidos nos municípios.  

A existência de projetos de engenharia com qualidade é pressuposto indispensável 

para execução de obras consistentes e adequadas à realidade de cada localidade. É de amplo 

conhecimento a baixa capacidade técnica dos municípios de pequeno porte, principalmente, 

no que tange ao setor de planejamento e execução de obras e/ou projetos. 
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Assim, o projeto de engenharia é um instrumento de planejamento, que em 

consonância com o Plano Municipal de Saneamento Básico, possibilita a efetiva 

implementação da política pública desse importante setor. 

 

2. OBJETO 

 

Este Termo de Referência (TR) tem por objeto a contratação de empresa de 

consultoria responsável pela elaboração de diagnósticos, estudos de concepção e viabilidade 

(Relatório Técnico Preliminar – RTP), serviços de campo, projetos básicos e executivos de 

engenharia e estudos ambientais para implementação do gerenciamento dos Serviços de 

Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos nos Municípios de Conselheiro Pena, Galiléia, 

Goiabeira, São Geraldo do Baixio e Tumiritinga. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

É de fundamental importância que o planejamento e a elaboração de projetos 

sejam realizados com a imprescindível antecedência e rigor técnico, permitindo prever os 

recursos e esforços do Poder Público local em relação aos investimentos necessários em 

saneamento. 

O planejamento consiste em possibilitar, também, a contratação de projetos 

executivos de acordo com a melhor proposta técnico-econômica. Projetos de qualidade são 

essenciais para o desenvolvimento sustentável da infraestrutura do país e o planejamento 

prévio e rigoroso do ponto de vista técnico-econômico deve ser elaborado com base em 

estudos criteriosos, oportunizando uma boa licitação e, consequentemente, contratação, 

definindo todos os detalhes técnicos do empreendimento, incluindo cronogramas e 

orçamentos. Esses procedimentos permitem ao poder público ter o controle total da execução 

da obra ou serviços de engenharia, evitando surpresas e sobrepreços. 

Em engenharia, entende-se que o horizonte de projeto pode ser o período durante 

o qual estima-se que o projeto deve atender plenamente seus objetivos. Assim, no cronograma 

de implementação do projeto podem ser definidas várias etapas, possibilitando dosar o 

investimento inicial, e adaptar o tamanho das obras para a demanda efetiva para um serviço 

em um determinado período de tempo. 

Estruturas do sistema de manejo de resíduos sólidos urbanos devem ser 

concebidas considerando sua capacidade total para o final do horizonte de projeto. 
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Evidentemente, que a partir da dinamicidade das projeções de populações atendidas no futuro 

(fim de plano), o projeto poderá ser adequado em função de mudanças circunstanciais. 

É imprescindível ao administrador que almeja construir algo à sua comunidade a 

contratação dos projetos de engenharia com a antecipação necessária, para que, em face da 

realização da obra, tenha informação básica e fundamental, bem como o projeto executivo 

desses equipamentos urbanos. 

Além disso, o projeto permite a possibilidade de revisões a fim de se evitar a 

agressão ao meio ambiente, com o estudo e simulação de alternativas que preservem espécies 

animais e vegetais. Caso algum impacto ambiental seja inevitável, é na etapa de elaboração de 

projeto que se pode quantificar e procurar soluções para mitigá-los, de forma a reduzir seus 

efeitos, ou compensá-los de alguma forma. As análises dos aspectos ambientais deverão 

respeitar o enquadramento frente à legislação ambiental federal, estadual e municipal, 

verificando a situação referente às exigências de licenciamento (prévio, de instalação e de 

operação). 

Diante de todas essas razões, sumariamente, infere-se que a contratação de 

estudos e de projetos de qualidade possibilita a atenuação da baixa capacidade institucional 

dos municípios em questão.  

 

4. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

O escopo dos serviços, objeto deste TR, contempla a elaboração de Diagnósticos, 

Estudos de concepção e viabilidade, em formato de Relatório Técnico Preliminar, projeto 

básico e executivo para implementação do gerenciamento dos Serviços de Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos nos Municípios de Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São 

Geraldo do Baixio e Tumiritinga e Estudos Ambientais para o devido licenciamento ambiental, 

possibilitando a implantação de obras de saneamento nessas localidades. 

Os serviços a serem executados foram divididos nas seguintes etapas de execução: 

 

 Etapa 1: Diagnóstico e Estudos de Concepção e Viabilidade (Relatório Técnico 

Preliminar – RTP) 

- Atividade 01 – Diagnóstico da situação atual: consiste no levantamento da situação 

atual da localidade, contendo localização geográfica dos municípios, levantamento dos 

distritos e comunidades rurais, população e histórico do crescimento demográfico dos 

municípios, população atendida pelo serviço em questão, características socioculturais e 
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econômicas, uso e ocupação do solo e Infraestrutura urbana. 

- Atividade 02 – Diagnóstico do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

existente: quantidade de resíduos gerados por habitante, caracterização dos resíduos 

sólidos (composição gravimétrica: quantidade total de resíduos sólidos gerados 

diariamente, caracterização qualitativa e peso específico aparente), limpeza urbana - 

informações sobre os serviços de varrição, capina e poda, identificação dos grandes 

geradores (mercados, feiras, eventos, etc.), descrição das unidades existentes no sistema 

de gerenciamento (coleta/transporte e destinação) dos municípios, indicar a localização 

(georreferenciada) de unidades de destinação (unidade de compostagem e de recuperação 

de recicláveis), se houver.  

- Atividade 03 – Estudos de Concepção e Viabilidade: – apresentação dos estudos de 

concepção e viabilidade das alternativas com indicação da melhor solução sob o ponto de 

vista técnico, econômico, financeiro, ambiental e social. Poderão ser apresentadas 

informações referentes à localização georreferenciada da área a ser utilizada para 

implantação do aterro sanitário, distância da área do empreendimento aos núcleos 

populacionais mais próximos, áreas de interesse ambiental, paisagístico, turístico, 

recursos hídricos, rodovias, dentre outros. 

-Atividade 04 – Relatório Técnico Preliminar: montagem e entrega do RTP.  

 

 Etapa 2: Serviço de Campo – serviços topográfico, geotécnico, geofísico e geológico que 

visam subsidiar as escolhas das alternativas técnicas de concepção, a elaboração dos 

projetos básicos, executivos e estudos ambientais. Deverão ser apresentadas informações 

referentes à caracterização geológica e geotécnica das áreas do aterro sanitário, unidades 

de transbordo, compostagem e reciclagem a serem implantadas, plano de execução de 

sondagens de simples reconhecimento (SPT), outras técnicas de investigação geológica e 

geotécnica quando pertinentes. Além disso, deverá ser feita a caracterização climatológica 

da área do aterro sanitário: precipitação, temperaturas, umidade relativa do ar, evaporação 

e ventos predominantes. 

 

 Etapa 3: Elaboração do Projetos Básico – elaboração do projeto básico de engenharia 

da concepção básica selecionada na Etapa 1 - Atividade 04 e com base nos serviços de 

campo da Etapa 2; 

 

 Etapa 4: Estudos Ambientais – elaboração dos estudos ambientais necessários para o 
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devido licenciamento junto aos órgãos ambientais das unidades a serem construídas 

(aterro sanitário, usina de triagem e compostagem e unidades de transbordo); 

 

 Etapa 5: Elaboração dos Projetos Executivos – elaboração dos projetos executivos das 

obras com base no projeto básico e na licença prévia. 

 

5. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

O objeto da licitação é a contratação de serviços de elaboração de Diagnósticos, 

Estudos de concepção e viabilidade, em formato de Relatório Técnico Preliminar, projeto 

básico e executivo para implementação do gerenciamento dos Serviços de Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos nos Municípios de Conselheiro Pena, Galiléia, Goiabeira, São 

Geraldo do Baixio e Tumiritinga e Estudos Ambientais para o devido licenciamento ambiental, 

se enquadrando, portanto, exatamente ao estabelecido no artigo 46 da Lei n.º 8.666/93. 

O regime de execução dos serviços especificados neste Termo de Referência é o 

de empreitada por preço global, conforme disposto no Art. 10, inciso II, alínea a da Lei 

n.º8.666/93. 

O tipo de Licitação será o de Técnica e Preço, tendo em vista o que dizem os 

artigos 45 e 46, da Lei n.º 8.666/93: 

 

Art. 45.  O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os tipos de 

licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo 

com os fatores exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição 

pelos licitantes e pelos órgãos de controle. 

§ 1
o
 Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade 

concurso: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III - a de técnica e preço. 

Art. 46.  Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados 

exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em 

especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 

gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em particular, para a 

elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, 

ressalvado o disposto no § 4
o
 do artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 

1994) 

 

Observa-se que a legislação permite a licitação do tipo técnica e preço para os 

casos de serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de 

projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em 
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geral e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e 

executivos. 

 

6. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Os valores da contratação dos serviços objeto deste Termo de Referência estão 

referenciados pelo SINAPI – abril/2018 e outras referências permitidas pelo Decreto n.º 7.983, 

de 8 de abril de 2013, conforme critérios estabelecidos na LDO. 

Para execução do contrato será disponibilizado uma dotação orçamentária de 

R$ 300.000,00. Os recursos são provenientes dos municípios em questão, organizados na 

forma de Consórcio Público. 

 

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

7.1. Habilitação 

 

Para a habilitação exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação 

relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 

regularidade fiscal e cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal. Essas exigências estão estabelecidas no Edital de Licitação: 

a) Comprovação de registro da Licitante e de seus responsáveis técnicos, junto ao 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, na 

Região da Sede da Licitante. 

b) Declaração Formal que indique as instalações, aparelhamento e o pessoal 

técnico adequado (engenheiros, projetistas, desenhista, técnicos, dentre outros) 

e disponível para a execução do objeto da licitação. 

c) Declaração Formal que recebeu todos os documentos inerentes à licitação e de 

que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

A Comissão Especial de Licitação - CEL poderá solicitar parecer técnico para 

auxiliar no julgamento dos documentos apresentados e com base no parecer poderá inabilitar 

a(s) empresa(s) que não comprovem as exigências previstas para habilitação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art7xxxiii
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Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 

substituição a documentos requeridos da habilitação técnica, bem como não será permitida a 

apresentação de documentos posterior à fase de habilitação da Licitante. 

Todos os documentos acima devem ser apresentados em original ou cópias 

autenticadas. A Comissão Especial de Licitação não procederá a autenticação de documentos 

no ato da Licitação. 

 

7.2. Propostas de Preço e de Técnica 

 

Além de apresentar a documentação referente à qualificação técnica, a Licitante 

formulará uma Proposta de Preços e outra correspondente à Proposta Técnica, que serão 

imprescindíveis para julgamento da empresa vencedora do certame licitatório. 

 

7.2.1. Proposta de Preços 

 

As propostas deverão conter informações e documentos com base no 

detalhamento estabelecido neste Termo de Referência, segundo os quais a licitante se propõe a 

executar os serviços pelo preço apresentado para a contraprestação destes, devendo ser 

apresentados na forma estabelecida no edital de licitação. 

A proposta de Preços deverá conter as informações e os documentos 

discriminados a seguir: 

a) Valor total evidenciado na primeira folha, em algarismos e por extenso, sem 

rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações 

relativas às condições específicas da proposta e variantes consideradas; 

b) Indicar Razão Social do licitante, número de inscrição no CNPJ da empresa 

que efetivamente irá realizar o objeto da licitação (o mesmo informado na 

habilitação), endereço completo e telefone para contato, devendo ser numerada, 

datada, rubricada e assinada por representante legal da empresa, devidamente 

identificado por carimbo ou digitação do nome; 

c) Indicar o prazo de execução do objeto, em conformidade com o prazo de 

execução previsto neste TR; 

d) Indicar prazo de validade da proposta que é de 60 (sessenta) dias contados a 

partir da data estabelecida para entrega da mesma; 
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e) Declaração que o Valor Global da Proposta considera todos os custos 

necessários para a realização do objeto deste TR, tais como mão de obra, 

equipamentos, LDI/BDI e encargos sociais. 

f) Apresentar a Planilha geral de contratação de serviços, indicando todos os 

serviços, com seus respectivos quantitativos e preços unitários; e a composição 

de preço unitário de cada item constante na planilha geral de contratação de 

serviços, bem como detalhamento de LDI/BDI e dos encargos sociais. 

g) Apresentação de Cronograma físico-financeiro, baseado nas etapas de serviços. 

 

Serão desclassificadas propostas de preço nos seguintes casos: 

a) Que não atendam às exigências do Edital de Licitação; 

b) Apresentarem preço global e unitários superiores ao valor de referência orçado; 

c) Proposta que apresentar preço global manifestamente inexequível, ou seja, 

proposta cujo valor global seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos 

seguintes valores: 

i. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor orçado pela Contratante; ou 

ii. Valor orçado pela Contratante. 

 

7.2.2. Proposta Técnica 

 

A proposta técnica deverá ser apresentada na forma estabelecida no Edital de 

Licitação e conter informações e documentos com base no detalhamento estabelecido neste 

Termo de Referência e deverá demonstrar: 

 

I – Conhecimento Técnico e Logístico do Problema 

O conhecimento do problema deverá conter uma análise da Licitante, por meio de 

texto dissertativo, sobre o objeto deste Termo de Referência e das prováveis dificuldades a 

serem enfrentadas no transcorrer dos trabalhos, abordando aspectos relativos ao conhecimento 

técnico e logístico do problema, observando os seguintes itens: Obtenção e análise de 

informações; Conhecimento dos locais face à natureza dos projetos; Dificuldades técnicas 

previsíveis; Aspectos legais envolvidos nos projetos; Resolução técnica do problema; 

Dificuldades logísticas previsíveis, e; Soluções possíveis de serem adotadas. 
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II – Plano de trabalho e metodologia 

O Licitante deverá apresentar Plano de Trabalho e Metodologia, por meio de texto 

dissertativo, consonante o universo dos trabalhos previstos neste Termo de Referência, em 

termos de abrangência, localização e conteúdo/escopo, em que deverá demonstrar a relação 

das atividades e tarefas necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos (etapas de 

execução), no qual deve informar as diretrizes que apontem a solução dos problemas 

encontrados. O Plano de Trabalho deve também equacionar as dificuldades advindas das 

inter-relações entre as etapas de execução, consoante com o cronograma de atividades 

apresentado. 

Deverá informar também os métodos e procedimentos de execução de cada uma 

das atividades e tarefas constantes do Plano de Trabalho, com apresentação do 

dimensionamento e o planejamento das equipes de campo e de escritório, com descrição 

detalhada das estratégias para cumprimento das etapas de execução.  

 

III – Equipe técnica 

A Equipe Técnica responsável para execução dos trabalhos deverá ser composta 

de Equipe Chave e Equipe Complementar (Quadro 1). Todos os profissionais elencados na 

Equipe Chave deverão fazer parte do quadro técnico da Licitante. Os profissionais 

pertencentes à Equipe Complementar, não precisam fazer parte do quadro técnico da empresa 

no momento do ato licitatório, entretanto a Licitante vencedora deverá contratá-los para 

compor seu quadro técnico. A empresa Contratada deverá comprovar a contratação destes 

profissionais, por meio de cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS) ou de contrato de trabalho. 

A substituição de qualquer profissional da Equipe Chave só será permitida por 

profissionais de mesma capacitação técnica e mediante consulta e aprovação. 

O mesmo profissional não poderá fazer parte da equipe de mais de uma Licitante, 

sob pena de desclassificação de todas as licitantes que não atenderem a esta exigência. 

 

Quadro 1: Formação da equipe chave e equipe complementar. 

EQUIPE CHAVE 

QUANT ESPECIALIDADE FUNÇÃO EXIGÊNCIAS 

01 Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 

Coordenador Coordenação de equipe na Elaboração de 

Projeto 

01 Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 

Projetista Elaboração de Projeto Básico 

EQUIPE COMPLEMENTAR 

01 Engenheiro Projetista Elaboração de Projetos Elétricos 



 

119 

Eletricista compatíveis com o objeto deste TR 

01 Engenheiro Civil Projetista Elaboração de Projetos de Estruturas 

compatíveis com o objeto deste TR 

01 Engenheiro  Orçamentista Elaboração de Orçamentos de obras 

 

IV – Experiência da licitante 

Será demonstrada a sua experiência por meio de apresentação de certidão(ões) ou 

atestado(s) expedido(s) ou expedida(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA. 

 

7.2.3. Valoração das propostas de preço 

 

A valoração das propostas de preços será feita mediante atribuição de notas às 

proposta de preços apresentadas por cada licitante utilizando-se duas casas decimais, de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

- NPP = (MPP/VPL) x 100 

Em que: 

- NPP = Nota da Proposta de Preço em análise; 

- MPP = Menor Preço Proposto entre as propostas apresentadas; e 

- VPL = Valor da Proposta em análise. 

 

7.2.4. Valoração da Proposta Técnica 

 

A valoração das propostas técnica será feita mediante atribuição de notas às 

proposta técnica apresentada por cada licitante utilizando-se duas casas decimais, de acordo 

com a seguinte pontuação máxima apresentada no Quadro 2: 

 

Quadro 2: Critérios e pontuação para valoração da Proposta Técnica 

ITEM CRITÉRIOS PARA VALORAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

 

I 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA 30 

PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA 20 

 

II 

EQUIPE TÉCNICA 30 

EXPERIÊNCIA DA LICITANTE 20 

VALOR MÁXIMO DA NOTA DA PROPOSTA TÉCNICA  100 
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7.2.4.1. Avaliação dos tópicos do conhecimento do problema 

 

A avaliação dos tópicos apresentados no Conhecimento do Problema e Plano de 

Trabalho e Metodologia será efetuada com os seguintes critérios: 

 Pesquisa e análise de informações – até 5,00 (cinco) pontos  

 Conhecimento dos locais face à natureza dos projetos – até 5,00 (cinco) pontos  

 Dificuldades técnicas previsíveis – até 5,00 (cinco) pontos.  

 Aspectos legais envolvidos nos projetos – até 5,00 (cinco) pontos.  

 Resolução técnica do problema – até 5,00 (cinco) pontos.  

 Dificuldades logísticas previsíveis – até 2,50 (dois e meio) pontos.  

 Soluções possíveis de serem adotadas – até 2,50 (dois e meio) pontos.  

 

7.2.4.2. Avaliação dos tópicos do plano de trabalho e metodologia 

 

a) Plano de trabalho – O plano de trabalho apresentado na Proposta Técnica será 

analisado e pontuado de acordo com os seguintes critérios:  

 Conteúdo e clareza do plano de trabalho – até 5,00 (cinco) pontos.  

 Coerência entre as inter-relações de atividades e precedências – até 5,00 (cinco) 

pontos.  

b) Metodologia – A metodologia apresentada na Proposta Técnica será pontuada de 

acordo com os seguintes critérios:  

 Conteúdo e clareza da metodologia – até 5,00 (cinco) pontos  

 Justificativas das inter-relações de atividades e precedências – até 2,50 (dois e 

meio) pontos 

 Coerência com o plano de trabalho – até 2,50 (dois e meio) pontos.  
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7.2.4.3. Avaliação do tópico Equipe Técnica 

 

A Capacidade Técnica dos profissionais da Equipe Chave será avaliada 

consonante os seguintes critérios (Quadro 3): 

 

 

Quadro 3: Critérios para pontuação da Equipe Técnica. 
Especialidade Função Pontuação para cada 

atestado ou certidão 

apresentado 

Limite de atestados ou 

certidões que podem 

ser apresentados 

Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 

Coordenador 2,00 pontos 5 atestados ou 

certidões 

Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 

Projetista 2,00 pontos 5 atestados ou 

certidões 

Engenheiro Civil ou 

Sanitarista 

Projetista 2,00 pontos 5 atestados ou 

certidões 

 

7.2.4.4. Avaliação do tópico Experiência da Licitante 

 

Quadro 4: Critérios para pontuação da experiência da Licitante. 
Documento Pontuação para cada 

atestado ou certidão 

apresentado 

Limite de atestados ou 

certidões que podem ser 

apresentados 

Certidão(ões) ou atestado(s) que 

demonstrem que a Licitante 

elaborou projeto básico de 

Sistema de Abastecimento de 

Água ou de Esgotamento 

Sanitário, conforme lote. 

 

4,00 pontos 

 

5 atestados ou certidões 

 

7.2.5. Nota da Proposta Técnica (NPT) 

 

A Nota da Proposta Técnica será obtida pela seguinte formula: 

- NPT = NCP+NM+NET+NEL 

Em que: 

- NCP = Nota obtida no tópico Conhecimento do Problema; 

- NM = Nota obtida no tópico Metodologia; 

- NET = Nota obtida no tópico Equipe Técnica; e 

- NEL = Nota obtida no tópico Experiência do Licitante; 



 

122 

Serão ainda desclassificadas as propostas técnicas que obtiverem zero em 

qualquer um dos critérios indicados para valoração da proposta. 

 

 

7.3. Julgamento das propostas 

 

A Licitante vencedora será escolhida pelo critério da maior nota final (NF), 

calculada pela ponderação das notas obtidas nas suas Propostas Técnica e de Preços, com a 

utilização da seguinte fórmula: 

- NF = 0,60x[NPT] + 0,40x[NPP]  

Será estabelecida, entre as Licitantes habilitadas, a classificação em ordem 

decrescente da NF, após a ponderação das notas obtidas nas Propostas Técnicas e de Preços. 

Caso haja equivalência de valores, o Edital estipulará as condições para o desempate. 

 

8. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

8.1. Prazo  

 

O prazo para execução dos serviços, objeto deste TR, é de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Início dos 

Serviços (OIS), que ocorrerá após a assinatura do Contrato e publicação resumida do 

instrumento, podendo ser prorrogado por um período de 180 dias, desde que devidamente 

justificado por escrito e que atendam aos casos previstos no art. 57, §1°, Lei 8666/93. 

 

8.2. Local 

 

Os produtos deste contrato deverão ser entregues no escritório do Consórcio 

Público. 

 

8.3. Condições de entrega 

 

O cronograma reflete o prazo de execução dos serviços a serem executados e 

indicam os prazos iniciais e finais de cada etapa. Os serviços referentes a cada etapa deverão 

seguir os prazos estabelecidos no cronograma a seguir (Quadro 5), entretanto, durante o 
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desenvolvimento das atividades, mediante justificativa da Contratada, poderá se flexibilizado 

sem, contudo, descumprir o prazo final do contrato. 

 

 

Quadro 5: Cronograma de atividades. 

ETAPA\MÊS 

Mês 

01 

Mês 

02 

Mês 

03 

Mês 

04 

Mês 

05 

Mês 

06 

Mês 

07 

Mês 

08 

Mês 

09 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

1 – RTP                         

2 - SERVIÇOS DE 

CAMPO                         

3 - PROJETO 

BÁSICO                         

4 - ESTUDOS 

AMBIENTAIS                         

5 - PROJETO 

EXECUTIVO                         

 

8.4. Apresentação dos trabalhos 

 

Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT. 

Os relatórios, desenhos, memoriais, dentre outros, deverão obedecer às unidades 

do Sistema Métrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores 

expressos serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial. 

O projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados em 

Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos. 

Os serviços ou produtos entregues receberão uma referência de conceito no 

quesito revisões requeridas e cumprimento dos prazos previstos em OS, de acordo com o 

estabelecido no Quadro 6 a seguir, resultando no conceito estabelecido pelo Quadro 7. 

Este critério de conceituação constará no Termo de Recebimento do Contrato, e 

ainda, será a referência para a aplicação de multas e sanções previstos nos art. 86º e 87º da Lei 

8.666, de 21/06/1993. 

 

Quadro 6: Qualidade da Prestação de Serviços. 

1 – Quantidade de revisões requeridas previstas na fatura para pagamento 

Conceito Critério adotado 

A 
Pelo menos 90% dos serviços ou produtos entregues aceitos até a 2ª avaliação de 

conformidade/aprovação. 

B 
Pelo menos 75% dos serviços ou produtos entregues aceitos até a 2ª avaliação de 

conformidade/aprovação 
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C 
Pelo menos 60% dos serviços ou produtos entregues aceitos até a 2ª avaliação de 

conformidade/aprovação. 

D 
Pelo menos 40% dos serviços ou produtos entregues aceitos até a 2ª avaliação de 

conformidade/aprovação. 

E 
Menos de 40% dos serviços ou produtos entregues aceitos até a 2ª avaliação de 

conformidade/aprovação. 

2 – Observância dos prazos previstos nas OS Parciais.  

Conceito Critério adotado  

A Pelo menos 90% dos serviços ou produtos entregues nos prazos previstos nas OS 

parciais. 

B Pelo menos 75% dos serviços ou produtos entregues nos prazos previstos nas OS 

parciais.  

C Pelo menos 60% dos serviços ou produtos entregues nos prazos previstos nas OS 

parciais. 

D Pelo menos 40% dos serviços ou produtos entregues nos prazos previstos nas OS 

parciais. 

E Menos de 40% dos serviços ou produtos entregues nos prazos previstos nas OS parciais. 

 

 

 
Quadro 7: Referência do Conceito 

Conceito Referência Conceitual 

A Ótimo 

B Satisfatório  

C Regular  

D Insatisfatório 

E Irregular 

 

8.5. Termo de recebimento dos serviços 

 

Após a conclusão dos serviços contratados será emitido o atestado de execução 

dos serviços e o termo de encerramento, além da liberação da caução contratual. 

 

 

9. OBRIGAÇÃO DAS PARTES 

 

9.1. Obrigações da Contratada 

 

A empresa CONTRATADA deve cumprir fielmente as condições e exigências 

contidas neste TR, e em especial: 

 Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas e necessárias para que todos os serviços sejam realizados 

com utilização eficiente dos recursos disponíveis; 
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 Prestar os serviços, no local e horário definido neste TR, com profissionais 

adequadamente capacitados, ou seja, com o conhecimento e experiência 

compatíveis com os serviços a serem realizados; 

 Orientar seus profissionais, no sentido de: Cumprir as normas de segurança, 

sob pena de incorrer nas sanções disciplinares e legais cabíveis; Manter o 

caráter sigiloso da senha de acesso aos recursos e Sistemas do Consórcio 

Público, e; Não compartilhar, sob qualquer forma, informações confidenciais 

com outros que não tenham a devida autorização de acesso; 

 Exercer controle de assiduidade e da pontualidade de seus profissionais; 

 Acatar as orientações da contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 

reclamações formuladas; 

 Substituir, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os profissionais 

afastados por motivos diversos (férias, licenças previstas por lei e outros casos 

justificados ou não), de forma a não causar descontinuidade na prestação dos 

serviços; 

 Substituir imediatamente o profissional que seja considerado inapto para os 

serviços a serem prestados, seja por incapacidade técnica, atitude 

inconveniente ou falta de urbanidade ou que venha a transgredir as normas 

disciplinares da contratante; 

 Assumir a responsabilidade por todos os encargos fiscais, previdenciários e 

obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a 

saldá-los na época própria; 

 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando forem 

vítimas os seus profissionais no desempenho dos serviços ou em conexão com 

eles, ainda que acontecido nas dependências da contratante; 

 Reportar ao Fiscal do contrato imediatamente quaisquer anormalidades, erros 

e irregularidades observadas no desenvolvimento dos serviços contratados, 

causados por ações dos profissionais contratados, de servidores públicos ou de 

terceiros; 
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 Manter os seus profissionais informados quanto às normas disciplinares do 

Consórcio Público, exigindo sua fiel observância, especialmente quanto à 

utilização e segurança das instalações; 

 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a 

terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo quando da execução dos serviços, 

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pela Contratante; 

 Indenizar os prejuízos e reparar os danos causados à Contratante e a terceiros 

por seus profissionais na execução do presente Contrato; 

 Comunicar por escrito qualquer anormalidade, prestando ao Consórcio 

Público os esclarecimentos julgados necessários; 

 Apresentar cronograma de execução, compatibilizado com os quadros de 

demanda, visando à programação das diversas fases dos serviços; 

 Atender às solicitações de serviços da Contratante, de acordo com 

especificações técnicas, procedimentos de controles administrativos, 

cronogramas de execução que venham ser estabelecidos nas “OS”; 

 Elaborar os relatórios de acompanhamento de execução e finais de conclusão 

de serviços. 

 

9.2. Obrigações da Contratante 

 

 Assegurar o acesso dos empregados da empresa, quando devidamente 

identificados, aos locais em que devam executar as tarefas; 

 Prestar as informações e esclarecimentos necessários ao desenvolvimento das 

tarefas; 

 Exercer fiscalização sobre os registros nas carteiras profissionais; 

 Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que 

ensejaram sua contratação, notadamente no tocante à qualificação econômico-

financeira; 

 Relacionar-se com a empresa exclusivamente através de pessoa por ela 

credenciada; 

 Cumprir e fazer cumprir o disposto nas Cláusulas do Contrato; 
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 Efetuar, com pontualidade, os pagamentos à empresa, após o cumprimento das 

formalidades legais; 

 Observar e pôr em prática as recomendações feitas pela empresa, no que diz 

respeito a condições, uso e funcionamento dos equipamentos e instalações; 

 Estabelecer local apropriado para guarda dos materiais, máquinas e 

equipamentos, devendo a empresa disponibilizar, sem ônus para o Consórcio 

Público, armários, prateleiras, tapume, etc., necessários para guarda dos 

materiais, máquinas e equipamentos; 

 Fiscalizar como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o exato 

cumprimento das Cláusulas e condições estabelecidas no Contrato; 

 Os casos omissos relativos às especificações aqui consignadas ou quaisquer 

outros documentos que se referirem direta ou indiretamente aos serviços objeto 

da presente contratação, serão dirimidos pela fiscalização do Consórcio 

Público, cuja formulação deverá ser por escrito a ela devidamente 

encaminhada; 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato sob os aspectos qualitativo e 

quantitativo, por intermédio de um representante especialmente designado, 

conforme prevê o art. 67, da Lei nº. 8.666/93, devendo rejeitar, no todo ou em 

parte, o serviço executado em desacordo com o contrato, não eximindo a 

CONTRATADA de total responsabilidade quanto à execução dos serviços; 

 Prestar ao preposto da CONTRATADA, as informações e esclarecimentos 

pertinentes ao desenvolvimento de suas atribuições; 

 Notificar, por escrito, à CONTRATADA a ocorrência de eventuais 

imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua 

correção; 

 Comunicar à CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer 

mudança de administração ou do endereço de prestação dos serviços ou de 

cobrança; 

 Verificar, em relação aos empregados da CONTRATADA, o atendimento dos 

requisitos de qualificação profissional exigidos para a execução dos serviços 

objeto deste Termo de Referência; 

 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da 

CONTRATADA que embarace a fiscalização, ou ainda, que conduza de modo 



 

128 

inconveniente ou incompatível com o desempenho das funções que lhe sejam 

atribuídas; 

 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, pelos serviços prestados, nas 

condições e preços pactuados, à vista da Nota Fiscal/Fatura, e depois de 

constatado o cumprimento de todas as formalidades e exigências contratuais. 

 

10. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

 

Objetivando otimizar os prazos e proporcionar um melhor acompanhamento dos 

trabalhos, a Contratada e o Consórcio Público manterão a necessária comunicação durante a 

execução do contrato.  

A Contratada, anterior ao início dos serviços de campo, apresentará ao Consórcio 

Público, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o 

responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização, tendo a Contratante o direito de 

acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para 

obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos. 

A Contratada deverá, sempre que necessário, comunicar-se formalmente à 

Contratante. Mesmo as comunicações por telefone devem ser ratificadas formalmente, 

posteriormente, sendo via fax e no caso de informações mais extensas e/ou transferências de 

arquivos, pelo correio eletrônico. 

A Contratada deverá apresentar mensalmente à Contratante, até o dia 10 do mês 

subsequente, um relatório simplificado de andamento de serviços, que deverá conter os 

serviços realizados, os serviços pendentes, cronograma físico atualizado e dificuldades 

referentes à elaboração dos serviços da etapa em questão. 

O cronograma de atividades poderá ser revisto e ajustado, desde que aprovado 

entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogação do prazo de execução. 

Os prazos para análise, pela Contratante, dos relatórios e documentos 

apresentados, de até 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento destes, 

deverão estar previstos no cronograma. A Contratada deverá considerar este fato de forma que 

os serviços não sofram descontinuidade. Excepcionalmente, o referido prazo poderá ser 

prorrogado por até igual período, desde que devidamente fundamentado pela Contratante. 

Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e 

complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à Contratada. 
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As reuniões a serem realizadas entre a Contratada e a equipe técnica do Consórcio 

Público devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada, objetivando o 

acompanhamento da execução do contrato, sendo que a equipe de acompanhamento, análise e 

fiscalização do Consórcio Público poderá convocar quantas reuniões julgar convenientes, para 

fins de acompanhamento e fiscalização dos serviços. 

A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, 

podendo inclusive rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o Termo de 

Referência. 

O Consórcio Público e a Contratada estabelecerão procedimentos detalhados, com 

o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere à 

preparação e atualização do cronograma de atividades, comunicações, fiscalização e 

faturamento. 

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a Contratada da 

integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados. 

A Contratada deverá exercer controle de qualidade sobre as informações 

apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, 

objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, com texto isento de 

erros de português e de digitação. 

 

 

11. PAGAMENTO 

 

11.1. Condições de pagamento 

 

O Consórcio Público pagará à Contratada pelos serviços efetivamente executados, 

quando da entrega e aprovação pela Fiscalização do Contrato, de acordo com os preços 

integrantes na proposta aprovada. Os preços unitários deverão incluir todos os custos diretos e 

indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste Termo de 

Referência, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 

Desde que a Contratada comprove a perfeita execução dos serviços, em 

conformidade com as especificações contratuais, os mesmos serão pagos da seguinte forma: 

Os RTP serão pagos por unidade de relatório, sendo 40% na entrega e aceite, bem 

como 60% após a aprovação. Os projetos básicos e executivos serão medidos pelo conjunto 
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desenhos técnicos produzidos no formato A1, sendo 40% na entrega e aceite, bem como 60% 

após a aprovação. 

Os serviços de campo são pagos por quantidade executada, em função da unidade 

de medida previstas na planilha orçamentária do contrato, somente após a apresentação dos 

respectivos relatórios e comprovação das quantidades executadas de cada serviço. 

Os Estudos Ambientais serão pagos por unidade aprovada e mediante a 

apresentação da Licença de Instalação. Entretanto, há estudos, como por exemplo, de 

autodepuração, que servirão para subsidiar estudos de concepção, que por esta razão poderá 

ser autorizado o pagamento sem a respectiva apresentação de licenciamento. 

Diante o exposto, o pagamento dos serviços se dará mediante entrega de relatórios 

e projetos apresentados de cada etapa, e após aprovação pelos técnicos do Consórcio Público, 

sujeito às seguintes condições: 

a) O serviço que não seja executado em plena conformidade com o termo de 

referência, não terá faturamento e ficará suscetível de aplicação de sanções 

constantes em contrato; 

b) As faturas deverão ser protocoladas no escritório do Consórcio Público 

somente após a entrega e aprovação dos serviços referente ao faturamento; 

c) A protocolização no escritório do Consórcio Público de qualquer serviço ou 

produto, não formaliza por si só, a entrega para fins de pagamento, sem que 

ocorra a prévia verificação e aceite do conteúdo entregue pela fiscalização da 

Contratante; 

d) A verificação e aceite do conteúdo entregue à fiscalização de qualquer serviço 

ou produto deverá ser realizado em até 5 dias úteis; 

e) As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada 

serviço ou produto faturado, com a indicação do número da nota de empenho 

que lhe dá origem; 

f) O prazo máximo de 20 (vinte) dias é estipulado para a efetivação dos 

pagamentos, contados a partir da data de entrega e aceite de relatório técnico 

preliminar, projeto básico ou executivo no escritório do Consórcio Público; 

g) O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estipulado para a efetivação dos 

pagamentos, quando da aprovação, dos trabalhos e produtos, sendo 10 (dez) 

dias para a análise/aprovação da fatura pela área gestora e 20 (vinte) dias para 

o pagamento; 



 

131 

h) Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do 

mesmo à contratada, para acertos e correções, iniciando-se na reapresentação 

da fatura, a contagem dos novos prazos de pagamento; 

i) O serviço que não for executado dentro do prazo estipulado na ordem de 

serviço estará suscetível às penalidades ou sanções previstas no contrato, bem 

como em sua conceituação na Qualidade de Prestação de Serviços. 

 

A Contratante terá o prazo máximo de até 30 (trinta) dias para a avaliação e 

aprovação do produto entregue. Caso seja encontrada alguma “não conformidade” a mesma 

comunicará o fato ao contratado, que terá até 5 (cinco) dias para sua correção, contados a 

partir do recebimento da notificação. 

Serão considerados serviços de “não conformidade”, aqueles que utilizem 

materiais ou de processos inadequados e não estabelecidos em contrato e neste TR ficando 

resguardada à Contratante ao restabelecimento das garantias asseguradas pela Lei Federal nº 

8.078 de 11/09/1990.  

 

12. SUBCONTRATAÇÃO 

 

As atividades fins, objeto destes Termos de Referência, não poderão ser 

transformadas ou subcontratadas a terceiros, exceto os serviços destinados à obtenção de 

dados complementares específicos, os quais são: serviços topográficos, estudos geotécnicos, 

ensaios de qualidade da água, estudos hidrogeológicos, estudos geofísico, ensaios para avaliar 

a qualidade das águas do corpo receptor e estudos ambientais. Estes serviços poderão ser 

subcontratados total ou parcialmente, nos termos do artigo 72, da lei n.º 8.666/93, sob 

responsabilidade total da Contratada, pela qualidade dos serviços e à observância de normas 

técnicas e códigos profissionais. 

Em caso de necessidade de subcontratação, a Contratada deverá solicitar por 

escrito autorização expressa da Contratante para subcontratar parte dos serviços objeto deste 

contrato, apresentando: 

a) Nome e endereço da empresa; 

b) Nome e endereço dos titulares e prepostos da empresa a ser subcontratada; 

c) Serviços a serem subcontratados; 

d) Nome, especialidade e número do registro no CREA, do responsável técnico 

pelos serviços subcontratados. 
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A autorização será dada pela Contratante por meio de Carta de Anuência, após 

aprovação da Equipe de acompanhamento. Para inicialização dos serviços, a subcontratada 

apresentará respectiva ART. 

A subcontratação, mesmo quando autorizada pela Contratante, não exime a 

Contratada das obrigações decorrentes deste Contrato, permanecendo a mesma como única 

responsável perante a Contratante. 

Constituem encargos específicos da Contratada, efetuar pontualmente os 

pagamentos devidos à(s) subcontratada(s); 

Os serviços que foram sido subcontratados, a Contratada deverá anexar as provas 

dos recolhimentos do ISS e do FGTS devidos pela subcontratada, referente à parte dos 

serviços por ela executados. 

Não serão aceitos eventuais pedidos de prorrogação de prazos baseados em atraso 

de execução de subcontratadas. 

 

13. SANÇÕES 

 

Serão aplicadas multas e sanções previstas na Lei de Licitações e Contratos à 

licitante vencedora que descumprir total ou parcialmente o contrato celebrado, com 

observância do devido processo administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla 

defesa, apresentados em sequência: 

a) Advertência escrita; 

b) Multa, obedecendo aos seguintes limites: 

a. 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, sobre o valor do serviço ou produto não entregue ou sobre a 

etapa do cronograma físico não cumprido; 

b. 5% (cinco por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, 

em caso de recusa adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

c. 10% (dez por cento) sobre o valor do serviço ou produto não entregue, 

no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de serviço em 

não conformidade ou obtenção do conceito “C” (Item 8.4 – 

Apresentação dos Serviços); 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Contratante, por prazo não superior a 2 (dois) anos, no caso de obtenção 

do conceito “D” (Item 8.4 – Apresentação dos Serviços); 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e após o prazo da sanção aplicada 

com base no inciso anterior, no caso de obtenção do conceito “E” (Item 5.12 – 

Pagamento dos Serviços). 

 

14. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

As especificações contidas no presente documento devem ser consideradas como 

guia para elaboração dos estudos, projetos básicos e executivos e serviços de campo, podendo 

prevalecer, em última instância, a experiência das equipes ou mesmo alterações locais, desde 

que formalmente solicitado e aprovado pela equipe de fiscalização do Consórcio Público. 

Na execução dos trabalhos deverão ser observadas as Normas da ABNT 

associadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, as resoluções do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente - CONAMA, legislações pertinentes à implantação das obras, tais como: 

definição de Áreas de Proteção de Mananciais; Planos de Ordenamento Territorial; Áreas de 

Proteção Ambiental ou qualquer outro dispositivo legal que afete a concepção e/ou 

implantação das obras, e em especial os relacionados a seguir: 

a) Manual de Saneamento (Funasa); 

b) Manual de Orientações para Execução de Obras e Serviços de Engenharia pela 

Funasa; 

c) Manual de orientações técnicas para apresentação de propostas para o 

programa de resíduos sólidos da Funasa; 

d) Manual Prático de Análise de Água (Funasa); 

e) Normas técnicas da companhia estadual de saneamento do Estado;  

f) Normas técnicas do serviço autônomo de águas e esgoto do município; 

g) Preços da Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e 

Índices de Construção Civil - SINAPI – Art. 125 da Lei 12.465/2011; 

h) Lei de Saneamento Básico nº 11.445/2007 e seu Decreto regulamentador 

7.217/2010; 

i) Lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005 e seu Decreto regulamentador nº 

6.017/2007; 
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j) Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

k) Resolução CONAMA nº 01/86 – Dispõe sobre a Avaliação de Impacto 

Ambiental; 

l) Resolução CONAMA nº 237/97 - Dispõe sobre os procedimentos e critérios 

utilizados no licenciamento ambiental. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, verificou-se que a questão econômica é um dos aspectos 

preponderantes para a constituição dos consórcios públicos para gestão dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Dessa forma, recomendam-se algumas ações 

que possam contribuir para o avanço na consolidação dos consórcios públicos na área de 

resíduos sólidos. 

No âmbito federal, uma alternativa é incentivar a implantação de consórcios de 

resíduos por meio de subsídios financeiros, para viabilizar projetos e investimentos iniciais, 

além de propor ações para a capacitação técnica dos municípios. No âmbito estadual, é o 

estabelecimento de diretrizes para os arranjos institucionais, como, por exemplo, foi realizado 

pela FEAM por meio da criação dos ATOs, e atribuir à esta instituição a incumbência de 

coordenar e prestar suporte técnico necessário à formação dos novos consórcios, 

intermediando a articulação dos municípios e os orientando. 

Entende-se que o quadro funcional dos municípios possui baixa capacitação 

técnica, sendo necessário capacitá-lo em relação à legislação aplicável, trâmite jurídico para a 

constituição de consórcios públicos, administração de conflitos e técnicas de negociação. 

E por fim, para que a presente proposta de intervenção tenha sucesso é 

imprescindível que os municípios demonstrem vontade e iniciativa para a formação do 

consórcio público. Deverá haver articulação intermunicipal, apoiando-se nas definições e 

critérios técnicos do presente trabalho, como, por exemplo, a indicação da melhor área para 

implantação do aterro sanitário. É de conhecimento que a formação de consórcios públicos de 

resíduos sólidos é influenciada por questões político-partidárias e conflitos de interesses entre 

os municípios, sendo necessárias as análises técnicas e econômicas apresentadas no presente 

trabalho, em que se demonstra a viabilidade de sua constituição. 
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