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RESUMO 

Atualmente o poder público possui a missão de oferecer ao cidadão serviços 
de qualidade e com baixo custo. A maximização do nível do desenvolvimento 
intelectual e a politização da nação brasileira, embora tímida, credencia o 
posicionamento da cobrança dos direitos individuais e coletivos, com ênfase na 
eficiência. A República Federativa do Brasil é dividida em suas três esferas de 
governo, destaca uma atuação da imprensa no controle da união e estados 
com publicações de ações. Nos municípios, a mídia de massa com uma 
atuação discreta, não incomoda os gestores, porém precisa ser altiva para 
superar a falta de estrutura técnica, que ameaça o bom desempenho 
administrativo. Este trabalho possui o princípio de apontar caminhos para 
equacionar a resolução de um problema: produção de resíduos que germinam 
nos municípios. O gerenciamento deste empecilho é de custo elevado e cobra 
uma dose de criatividade. Sugere a formação de consórcio público com base 
na Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 2005, em municípios de pequeno porte. 
O consórcio potencializa as forças, proporcionando poder de barganha na 
composição de processos, ou seja, a soma das estruturas existentes nos 
municípios minimiza o investimento e o custeio do trato com o resíduo 
produzido, partindo do princípio que todas as estruturas precisam no mínimo de 
pessoal, equipamentos e, naturalmente, um aterro sanitário. O consórcio 
possuiria um único aterro sanitário, o pessoal e os equipamentos a serem 
usados, seriam dimensionados de forma a não perder sua capacidade de 
produção, minimizando assim, os riscos de passivo ambiental para os 
municípios. Verificou-se no desenvolvimento deste trabalho, que a implantação 
de consórcio público em pequenos municípios para gerenciamento de resíduos 
sólidos é viável. O trabalho foi realizado com a manipulação de dados 
fornecidos pelos municípios do noroeste do estado do Paraná: Guaporema, 
Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná em um estudo de caso. De 
posse do valor dos custos de manutenção do sistema atual de gerenciamento 
de resíduos sólidos, praticados nos municípios, propõe investimentos na 
implantação de um novo sistema, objetivando resolução dos problemas 
existentes e faz um paralelo com o atual e o futuro custo de manutenção, 
verificando que: além de dar cumprimento na legislação, promove um 
gerenciamento eficiente e minimiza o custo. A viabilidade econômica fica 
demonstrada diante da resolução dos problemas existentes e aponta um custo 
de manutenção menor. A união de potencialidades ou forças para vencer um 
desafio, precisa deixar de ser filosófico.  
 
Palavras-chave: Resíduos sólidos, consórcio público, viabilidade econômica, 
municípios, administração pública. 
  



ABSTRACT 

 

Currently public government has the mission to provide citizens with quality 
services at low prices. The enhancement in intellectual development and the 
politicization of Brazilian nation, although timid, accredits citizens to request of 
individual and collective rights, with emphasis on efficiency. The Federative 
Republic of Brazil, divided in its three spheres of government, highlights the 
importance of press performance in controlling the Union and States with 
publications related to their actions. In counties mass media has a discreet 
performance and do not bother managers, but they need to be active and 
energetic to overcome the lack of technical structure, which threaten good 
administrative performance. This work has the objective to point out ways to 
solve a problem: production of residues in the municipalities. The managing of 
this hindrance is costly and takes some creativity. This work suggests the 
creation of a Public Sector Consortium based on Federal Law 11107 of April, 
2005 regarded small counties. The consortium potentiates efforts providing 
bargaining power in the processes, that is, the sum of existing structure facilities 
in municipalities minimizes the investment and the cost of handling the waste 
produced, assuming that all the structure facilities need at least personnel, 
proper equipment, and of course a landfill. The consortium would have an only 
sanitary landfill, and the personnel and equipment to be used would be scaled 
out so as not to diminish its production capacity, thus minimizing the risks of 
environmental liabilities to the municipalities. It was verified along the 
development of this work that the implantation of a Public Sector Consortium for 
solid waste management in small municipalities is feasible. This work was 
carried out as a study case and the data was provided by the municipalities of 
the northwest region of Paraná state: Guaporema, Indianópolis, Rondon and 
São Manoel do Paraná. Having the maintenance cost of the current solid waste 
management at hand, this study proposes investments in the implementation of 
a new system, aiming at solving existing problems and also provides a parallel 
between the current and the future cost, verifying that in addition to complying 
with legislation, it promotes efficient management and minimizes cost. The 
economic feasibility is demonstrated by the resolution of existing problems and 
indicates a lower maintenance cost. The union of potentialities or forces to 
overcome a challenge must cease to be philosophical. 
 

Keywords: Solid waste, Public Sector Consortium, Economic viability, 

Municipalities, Public administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atendendo ao dispositivo legal, Lei nº 8443, de 16 de julho de 1992, 

no artigo 102, o IBGE fez publicar no Diário Oficial da União, em 28 de agosto 

de 2015 (IBGE, D.O. U de 28/08/2015, p. 20), as estimativas de população 

para os municípios, com data de referência em 1º de julho de 2015. Os dados 

do IBGE demostram que o Brasil é formado por 5.570 municípios, destes, 

3.824 são pequenos, ou seja, até 20.000 habitantes, quase 69%. No Paraná, 

são 318 municípios de pequeno porte, dos 399 existentes. 

São considerados como um pequeno município, os que possuem até 

20.000 habitantes, no termo do inciso I artigo 41 da Lei Federal 10.257 de 10 

de julho de 2001. 

Os pequenos municípios possuem condições de infraestrutura 

urbanística próximo ao estado de precariedade, segundo dados do Censo 2010 

divulgados pelo IBGE (CENSO DEMOGRÁFICO, p. 44). O Instituto analisou 

vários aspectos nos municípios, tais como, iluminação pública, pavimentação, 

meio-fio, calçada, arborização, identificação do logradouro, boca de lobos, lixo 

acumulado, esgoto a céu aberto, entre outros. Na conclusão, essa pesquisa 

acusou que os pequenos municípios apresentam índices insatisfatórios na 

gestão. 

O clientelismo existente nos pequenos municípios é outro entrave 

capaz de dificultar o progresso. Carvalho (1998, p. 229) evidencia que, de 

modo geral, o clientelismo indica um tipo de relação entre atores políticos que 

envolvem concessão de benefícios públicos na forma de: empregos, benefícios 

fiscais ou isenções em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto. 

De acordo com Leite (2014, p. 96), defendendo a fusão destaca-se a 

situação dos municípios de pequeno porte, como sendo ineficiente e de 

insustentabilidade fiscal e financeira. Esse processo de fusão pode acontecer 

através da criação de consórcios públicos, para resolver problemas comuns e 

maximizar a eficiência. 
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No entendimento da SERPLAN (2010, p. 6), nas instruções de 

implantação de consórcios, diz que: 

“os Consórcios Públicos, do ponto de vista dos municípios, 
contribuem para o aumento da sua capacidade de realização, 
conferindo maior eficiência na utilização dos recursos. Possibilita, 
também, o fortalecimento da autonomia municipal, ao ampliar a 
capacidade de diálogo e negociação junto aos órgãos de outros entes 
da federação e entidades privadas”.  

Assevera, ainda, que se trata de um instrumento de cooperação 

federativa e gestão compartilhada. 

Os municípios menores, embora produzam resíduos na proporção 

de seu porte, não dispensa a necessidade fundamental do seu gerenciamento.  

O feito, além de imposição legal, é um dever moral e ético. Nos 

termos da Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010, do artigo 18 a 23, são 

dispositivos exclusivamente para os municípios darem cumprimento. Ainda 

merece destaque o artigo 5º que associa à Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 

2005. 

Este trabalho está estruturado pelo Capítulo 1 com a introdução, o 

Capítulo 2 é abordado à definição de gerenciamento de resíduos sólidos, bem 

como as suas características. No mesmo Capítulo 2, conceituam-se consórcios 

públicos e exploram-se as formas de constituição entre entes federados, ainda, 

expõe noções de passivo ambiental. No capítulo 3, aponta os materiais usados 

para alcançar o objetivo e a metodologia usada para alcançar os resultados. No 

Capítulo 4, indica os resultados alcançados, aplicando a metodologia nos 

materiais coletados. No Capítulo 5, apresenta a conclusão. O capítulo 6 as 

referências bibliográficas. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Os municípios são obrigados a fazer o gerenciamento dos resíduos 

sólidos em seu território nos termos de seu Plano de Gestão Municipal de 

Resíduos Sólidos – PGMRS e a da Lei Federal 12.305/2010 de 02 de agosto 

de 2010.  Este trabalho demonstra a possibilidade de resolução de problemas 

existentes na gestão e estão identificados a seguir: 

I. Custo elevado do serviço onerando a municipalidade. 

II. A estrutura usada pelos municípios no gerenciamento de resíduos 

sólidos é assimétrica, havendo perda na capacidade instalada. 

III. Inserção de aterros sanitários em locais inadequados. 

IV. Tributos cobrados pelos municípios na prestação de serviço sem 

o levantamento de custos efetivo dos serviços. 
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1.2 MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A Lei Federal 11.107 de 06 de abril de 2005, norteia a constituição 

de consórcios públicos, alternativas para os municípios usarem como 

ferramenta para minimizar problemas comuns. 

Questões referentes ao meio ambiente, que atinjam mais de um 

município, caracterizam interesse comum e pode ser objeto de gestão 

associada através de consórcios públicos, o que poderá garantir uma solução 

mais eficaz e rápida para tais problemas. (OLIVEIRA; NOGUEIRA, 2007 p. 85) 

No entendimento de Marques (2005, p.104), o consumo deve ser 

considerado um dos grandes causadores da degradação ambiental quando 

não controlada, ou seja, realizada além dos limites da necessidade. Pode 

comprometer seriamente a sustentabilidade, na medida em que se tornem 

excessivo e desnecessário, determinando a extração de mais recursos para 

atender a demanda. Entende-se, que os resíduos são um dos maiores 

problemas ambientais. 

Diante do exposto, uma das formas exequível para os pequenos 

municípios equacionar os problemas provocados ao meio ambiente com a 

geração de resíduos, é a constituição de consórcios públicos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Demonstrar a viabilidade econômica no gerenciamento de resíduos 

sólidos através de consórcios públicos em pequenos municípios. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar o custo atual com gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Levantamento e analise do custo de instalação e manutenção de 

uma nova estrutura para o gerenciamento de resíduos sólidos; 

 Identificar a possibilidade de diminuição do passivo ambiental com 

a implantação do sistema; 

 Identificar localização adequada para implantação de um possível 

Aterro Sanitário para o consórcio; 

 Propor diretrizes para a padronização da legislação tributária dos 

Municípios. 

No desenvolvimento deste trabalho, apresenta resultados a partir de 

um levantamento de custo na manutenção do sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos nos municípios de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São 

Manoel do Paraná. Verificou que o custo atual, tende a diminuir com a 

instituição de consórcio público com instalação de um novo sistema. Os 

municípios foram escolhidos por sua localização; favorecendo a logística, pela 

semelhança com a maioria dos pequenos municípios brasileiros.  

O novo sistema propõe uma reestruturação quantitativa e qualitativa 

no sistema atual, trazendo em tela o valor de investimento e custeio que 

permite a comparação de valores, possibilitando a tendência de viabilidade. 

O modelo sugerido elimina existência de passivo ambiental 

identificáveis. Com pesquisas junto aos órgãos técnicos ambiental do estado 
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do Paraná, foi possível sugerir local adequado para a implantação de um aterro 

sanitário para deposição dos dejetos gerados no gerenciamento de resíduos, 

eliminando passivo ambiental que poderia causar a longo prazo. 

Este trabalho ainda propõe as diretrizes para padronização na 

legislação tributária aos municípios consorciados, na cobrança de tributos pelos 

serviços prestados a pessoas físicas e jurídicas no gerenciamento dos 

resíduos. 

Em síntese os dados utilizados foram os relatórios de despesas dos 

anos de 2013, 2014 e 2015 que demostra as despesas praticadas pelos 

municípios de Guaporema, Indianópolis, Rondon e Guaporema no 

gerenciamento de resíduos sólidos. Em visitas “in loco” nos municípios verificou 

o funcionamento do sistema, desde a coleta até acondicionamento dos 

resíduos. Conheceu o catalogou fotograficamente toda estrutura usada. Após 

identificar falhas na estrutura existente, pesquisou no mercado todos os 

equipamentos necessários para a montagem de uma nova estrutura, que após 

quantifica-los fez cotação de preço de todos os equipamentos e calculou a 

despesa da nova estrutura em funcionamento. Identificou os prováveis 

passivos ambientais existentes em 25 municípios do noroeste do Paraná 

através de reportagens fotográficas. Buscou junto ao instituto ambiental do 

estado do Paraná, órgão fiscalizado do estado das questões ambientais, de  

todas as possíveis penalidades diante das fotos apresentadas. Fez um 

levantamento de todas as leis existente nos municípios a respeito de cobrança 

de taxas de serviços prestados pelo gerenciamento de resíduos sólidos. 

Buscou junto ao Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG 

todos os estudos existentes sobre localização de aterros sanitários. 

De posse das despesas praticadas pelos municípios e o 

investimento em uma nova estrutura para funcionamento em consórcio público 

comparou os custos. Verificou-se que com a nova estrutura em consórcio 

público o passivo ambiental deixaria de existir. Verificado as inconformidades 

existentes na lei tributária dos municípios, sugere um projeto de lei que 

padroniza a cobrança pelo serviço prestado ao cidadão com o gerenciamento 
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dos resíduos. Aponta a eleição de local adequado para a implantação de um 

aterro sanitário, após subsidio de estudos realizados pela ITCG.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 A Lei Federal nº 12.305/2010 de 02 de agosto de 2010, determina 

em seu artigo 10, a incumbência dos municípios de gerir os resíduos sólidos de 

forma integrada no âmbito de seu território, que além de um dever legal, há o 

dever moral e social na preservação do ambiente.  

Segundo Araújo (2004, p.153,) gerenciar é: planejar, organizar, 

comandar, coordenar e controlar atividades que facilitem o processo de 

trabalho. A gerência pode dar-se sobre outras coisas, pessoas ou ambos. 

Planejar “é definir o futuro, principalmente, suas metas, como serão 

alcançadas e quais são seus propósitos e seus objetivos” (ARAÚJO, 2004), ou 

como “ferramenta que as pessoas e as organizações usam para administrar 

suas relações com o futuro. É uma aplicação específica do processo decisório.” 

(MAXIMIANO, 2002  p.105). 

Para Maximiano, (2002 p.111) organizar é o processo anterior de 

dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização 

de objetivos. O processo de organizar tem como resultado o ordenamento das 

partes de um todo, ou a divisão de um todo em partes ordenadas.  

Liderar envolve influenciar as pessoas para que trabalhem num 

objetivo comum. “Metas traçadas, responsabilidades definidas, será preciso 

neste momento uma competência essencial, qual seja, a de influenciar pessoas 

de forma que os objetivos planejados sejam alcançados.” (ARAÚJO, 2004 p. 

170,). 

E por último controlar, que “a entidade estando devidamente 

planejada, organizada e liderada, é preciso que haja um acompanhamento das 

atividades, a fim de se garantir a execução do planejado e a correção de 

possíveis desvios” (ARAÚJO, 2004). 
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2.1.1. Resíduos Sólidos 

 

Para Pontes (2006), resíduos são tudo aquilo que sobra de uma 

atividade. Tal sobra precisa ter sua destinação correta para não criar 

empecilhos ao meio em que vivemos. 

Resíduos sólidos são materiais heterogêneos, (inertes, minerais e 

orgânicos) resultantes das atividades humanas e da natureza, os quais podem 

ser parcialmente utilizados, gerando, entre outros aspectos, proteção à saúde 

pública e economia de recursos naturais. Os resíduos sólidos constituem 

problemas sanitário, ambiental, econômico e estético (GRANZIERA, 2009, p.7). 

Tessler (2004, p.2), entende que “uma gestão responsável e 

eficiente dos recursos naturais, a busca de uma poupança ou preservação 

desses recursos para as gerações futuras só poderá ser alcançada quando 

forem mais amplamente conhecidos os limites de sua utilização e os custos do 

consumo de tais recursos”. 

Os vários problemas gerados em um município pelo mau 

gerenciamento dos resíduos têm reflexos em outro, não se prendendo a 

território, obrigando que discutam ações conjuntas que se complementam. 

Um dos principais problemas encontrados, especialmente nas 

grandes cidades, é o resíduo sólido em si, resultado de uma sociedade que 

cresce em números de habitantes e no consumo de bens e serviços. É um 

grande desafio para as gestões municipais: baixar o custo com gerenciamento 

e minimizar o passivo ambiental através de políticas preventivas. 

Nos termos da Norma Técnica da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT 10004/2004 o resíduo é devidamente classificado quando se 

identifica: pelo processo que lhe deu origem e de seus constituintes, 

características e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos 

e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. 
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2.1.1.1. Resíduos Orgânicos 

 

Análise intrínseca do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA sobre a disposição os resíduos orgânicos é que são constituídos 

basicamente por restos de origem vegetal ou animal. Nesta vertente, as 

origens são desde a produção doméstica até a agrícola.  

A geração de resíduos orgânicos em excesso, não sendo feita uma 

acomodação correta, podem causar sérios problemas para o meio ambiente e 

por consequência a raça humana, como: proliferação de vetores de doenças e 

contaminação do lençol freático. 

Barbosa e Ibrahin (2014, p. 119) ensinam que os resíduos gerados 

pelas atividades industriais, pelas pessoas em suas residências, por atividades 

comerciais, devem receber um tratamento adequado, objetivando minimizar 

e/ou eliminar o risco ambiental e à saúde. 

 

2.1.1.2. Resíduos Inorgânicos 

 

Resíduos Inorgânicos contrapõem ao orgânico, ou seja, materiais 

que não são orgânicos. 

Conforme Souza (2016, p. 21) exemplos de resíduos inorgânicos 

são as sobras dos metais como: ferro, o cobre e o alumínio que são 

empregados na produção de chapas, barras e utensílios domésticos. 

Os resíduos inorgânicos são os que apresentam maiores 

dificuldades em seu acondicionamento, principalmente os sólidos, pelo volume 

e dificuldade de decomposição. 
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2.1.1.3. Resíduos Perigosos 

 

A definição para os resíduos perigosos é exposta na Norma da 

ABNT 10004/2004 ABNT, (2004) que se baseia no grau de nocividade que 

representa para o homem e o meio ambiente. São materiais descartados da 

atividade humana e classificam-se pela sua inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. 

a) Inflamável – Alto poder de destruição através de sua combustão, 

podendo provocar incêndios e/ou explosões; 

b) Corrosivo – destaca-se por sua composição ácida com autopoder 

de destruição a seres vivos; 

c) Reativo – Seu principal composto é a agressividade na liberação 

de calor e energia;  

d) Tóxico – Provoca aos organismos vivos perdas substanciais em 

suas estruturas biomoleculares; 

e) Patogênico – provoca nos animais e seres vivos em geral 

infecções biológicas através de microrganismos e toxinas 

Os resíduos perigosos destacam-se pelo mal que podem causar ao 

indivíduo e a natureza. É fundamental que seja manuseado de maneira 

adequada para inutilizar suas ameaças e perigos. 

Os resíduos perigosos são classificados pela norma da ABNT 

10004/2004 como sendo da classe I. 

 

2.1.1.4. Resíduos Não Perigosos 

 

Na norma da ABNT 10004/2004 os resíduos não perigosos são 

aqueles que não oferecem diretamente riscos à saúde humana. O fato de não 

oferecer diretamente risco à saúde, não significa afirmar que o resíduo não 

perigoso seja inofensivo, tem que ser tratado com cuidados técnicos, até 
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porque ocupam espaços, nível de combustibilidade, solubilidade em água, 

biodegradabilidade, podendo implicar em nocividade. 

Estes resíduos são classificados como classe II e subdividem em 

inertes e não inertes. 

Os resíduos inertes ocupam status de repouso ou inércia, não 

sofrem com a ação do tempo reações físicas ou químicas, tampouco afetam 

negativamente outras sustâncias que voluntaria ou involuntariamente entrem 

em contato com este tipo de resíduo. Não possuem solubilidade ou propagam 

a combustibilidade, ainda, não possuem características de se decomporem ou 

mudança em sua composição, os resíduos inertes mais comuns encontrados 

no meio são: os resíduos da construção civil, pneus, ferros, aços, isopor, latas 

de alumínio, vidros. Estes resíduos são encontrados com fartura em resíduos 

sólidos urbanos. 

Os resíduos inertes são classificados nos termos da Norma Técnica 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 10004/2004 na classe II 

A. 

Literalmente os produtos não inertes não ficam em um lugar em 

repouso, podem estar na forma líquida, gasosa ou sólida. A grande 

preocupação, apesar de não perigosos, está quanto a sua remoção que não é 

simples, diante da necessidade de grandes estruturas pelo volume. Identificam-

se pela sua propriedade de combustão podendo incendiar, biodegradar ou 

solubilidade causando sujeira na água. Associam-se ao resíduo doméstico. 

Comumente identificados com os seguintes materiais: plásticos, garrafas PET, 

ferros que atingem a saúde humana na geração de ferrugens (ABNT NBR 

10.004/2004). 

Os resíduos inertes são classificados conforme ABNT 10004/2004 

na classe II B. 
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2.1.1.5. Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Os resíduos sólidos urbanos são classificados pela Norma Técnica 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 10004/2004 na classe II 

A e classe II B, ou seja, em inertes e não inertes. Normalmente produzido pelo 

homem nas cidades e no campo e possuindo característica da sua geradora. 

Esta norma da ABNT 10004/2004 define que são: 

 “aqueles resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 
atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, 
comercial, da construção civil, 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 técnicas e 
economicamente inviáveis em face de melhor tecnologia disponível”. 

Ademais, conforme Oliveira (2003, p. 26), o resíduo sólido de um 

município é determinável pelas suas características, impondo a pensar que 

comunidades produzem resíduos diferentes quando afirma que um projeto de 

gerenciamento de resíduos só terá sucesso se conhecer a composição física 

do resíduo. No mesmo foco Stech (1990) diz que um município ao romper na 

caracterização dos resíduos sólidos produzidos necessita ter muito claro o 

objetivo do feito, para somar ganhos na execução do projeto. 

Gomes (1989, p. 37) trata o assunto com certa padronização 

entendendo que os resíduos de um município para outros sempre são os 

mesmos, ou seja, vidro, plástico, metais, papel, matéria orgânica e outros. O 

que altera são os percentuais. Pacifica também, que se municípios são 

semelhantes, os resíduos gerados também. 

Características de resíduos urbanos são os residenciais, que 

segundo Oliveira (2007, p. 72) é formado pelos resíduos sólidos gerados pelas 

atividades residenciais. Apresentam elevados percentuais de matéria orgânica 

(da ordem de 60%) e ainda outros componentes, como embalagens plásticas, 

latas, vidros e outros. São resíduos produzidos pelo consumo em casas 

residenciais, apartamentos, condomínios, assentamentos e assemelhados. 
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Há os resíduos de serviços de saúde que a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA preocupou-se em defini-los e caracterizá-los e o 

fez através da Resolução de Diretorias Colegiadas – RDC nº 306/04 que 

comunga da mesma preocupação o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, através da Resolução nº 358/05. 

Estas Resoluções parametrizam o gerenciamento dos resíduos 

sólidos de saúde em todas as suas etapas que no entendimento de Barbosa e 

Ibrahin (2014, p. 149) as resoluções definem a conduta dos diferentes agentes 

da cadeia de responsabilidade. Veem a prevenção como eixo principal e o 

tratamento como uma alternativa para dar destinação adequada aos resíduos 

com potencial de contaminação. 

Em síntese a resolução CONAMA nº 358/05, trata o gerenciamento 

com o objetivo peculiar de preservação do meio ambiente, criando a 

obrigatoriedade dos órgãos de preservação de meio ambiente do estado e 

municípios em estabelecerem critérios de gerenciamento de tais resíduos. Já a 

Resolução ANVISA RDC nº 306/04, estabelece o controle operacional com 

ênfase nos riscos envolvidos e controle na inspeção dos serviços de saúde. 

A RDC nº 306/04 classifica os resíduos de saúde pelas suas 

características e riscos, em cinco grupos: A, B, C, D e E. Não necessariamente, 

subentende-se que a medida do risco varia de acordo com a mensuração literal 

em sua classificação (OLIVEIRA 2014, p. 150): 

o Grupo A – Compreende os componentes com possível presença 

de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 

concentração, podem apresentar riscos de infecção; 

o Grupo B – engloba substâncias químicas que podem apresentar 

risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamibilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

o Grupo C – Compreende qualquer material resultante de atividades 

humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites 

de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear (CNEM); 
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o Grupo D – não apresenta risco biológico, químico, ou radiológico 

à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos 

domiciliares; 

o Grupo E – Materiais perfuro cortantes ou escarificantes. 

Outra característica dos resíduos urbanos são os industriais, sendo 

este toda sobra de transformação de materiais na produção de um produto 

novo e sem valor comercial economicamente atrativo. 

A Resolução nº 313/2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA definiu como sendo todo o resíduo que resulte da atividade industrial 

e que se encontre em estado: sólido; semissólido; gasoso, quando contido e 

líquido; em que as particularidades tornem inviáveis o seu lançamento na rede 

pública de esgoto ou corpo d’agua, ou exijam para isso soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis diante de uma melhor tecnologia disponível. 

A Lei 12.305 em seu artigo 13 item I, subitem f, define resíduos 

industriais como: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais. 

Segundo Tocchetto (2009 p. 62) 40% dos resíduos industriais e de 

material perigoso, necessitam de tratamento especial devido ao seu alto 

potencial de impacto ambiental e à saúde. 

Os resíduos sólidos urbanos especiais compreendem os resíduos 

que, por seu volume, peso, grau de periculosidade ou degradabilidade, ou por 

outras especificidades, requeiram procedimentos especiais para o seu manejo 

e destinação. Ainda, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e 

ao meio ambiente destacam neste grupo: os pneus, as pilhas e baterias e as 

lâmpadas fluorescentes.  

Incluem também os resíduos eletrônicos definidos na visão de 

Machado (2016) e pela Diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu em seu 

Art. 3° como sendo: todos os componentes, subconjuntos e materiais 

consumíveis que fazem parte do produto no momento em que este é 

descartado cujo funcionamento adequado depende de correntes elétricas ou 

campos eletromagnéticos para geração, transferência e medição de correntes 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0096:PT:HTML
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e campos concebidos para utilização com uma tensão nominal não superior a 

1.000 V para corrente alterna e 1.500 V para corrente contínua.  

Equipamentos para o processamento centralizado de dados (Macro 

computadores (mainframes), Minicomputadores, Unidades de impressão); 

informáticos pessoais, computadores pessoais (CPU, Mouse, ecrã e teclado 

incluídos), computadores portáteis “laptop” (CPU, Mouse, ecrã e teclado 

incluídos), computadores portáteis “notebook”, computadores portáteis 

“notepad”, impressoras, copiadoras, máquinas de escrever elétricas e 

eletrônicas, calculadoras de bolso. Outros produtos e equipamentos para 

recolher, armazenar, tratar, apresentar ou comunicar informações por via 

eletrônica, sistemas e terminais de utilizador, telecopiadoras, telex, telefones, 

postos, telefônicos públicos, telefones sem fios, telefones celulares, 

respondedores automáticos, outros produtos ou equipamentos para transmitir 

som, imagens ou outras informações por telecomunicação. 

O resíduo urbano da construção civil também possui papel 

importante na geração. O conceito foi dado pelo inciso I do art. 2º da 

Resolução CONAMA que diz: I – Resíduos da construção civil são os 

provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, 

tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 

resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., 

comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 

Os resíduos de construção civil podem representar 61% dos 

resíduos sólidos (em massa) (PINTO; GONZALES 2005 p. 46). Certo de este 

percentual sofre variações de acordo com o momento econômico do país, de 

qualquer forma, é representativa a quantidade produzida. 

Karpinsk (2009, p. 35) estimou que em algumas cidades brasileiras, 

as metrópoles são produzidas um valor médio de 0,50 (metade de um) 

toneladas ao ano por habitante de resíduo da construção civil. 
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2.2. CONSÓRCIO PÚBLICO 

 

A figura dos consórcios públicos surgiu com o advento da Emenda 

Constitucional 19/98, ao estabelecer que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e 

os convênios de cooperação entre os entes federados, com a finalidade de 

executar a gestão associada de serviços públicos. Em seguida, foi promulgada 

a Lei nº 11.107/05, Lei dos Consórcios Públicos, e o seu regulamento o 

Decreto n° 6.017/07. 

Especificamente Conforme o Decreto 6.017/07, consórcio público é: 

“... pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, 
na forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de 
cooperação federativa, inclusive à 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” (FILHO, 
2009, p. 26). 

Indagações constantes no meio administrativo público são quanto à 

viabilidade de se valer do consórcio público ou convênio.  

Os consórcios públicos são como categorias dentro dos convênios, 

dadas as suas semelhanças, tendo como diferenciação o fato daquele 

constituir uma pessoa jurídica, o que não acontece com os convênios stricto 

sensu. (FILHO, 2009, p. 26). 

Neste mesmo enfoque, Meirelles, (2009) escreve que “Convênios 
administrativos são acordos firmados por entidades públicas de 
qualquer espécie, ou entre estas organizações particulares, para 
realização de objetivos de interesse comum dos participes, ao passo 
que os consórcios administrativos são acordos celebrados entre 
entidades estatais, autárquicas fundacionais ou paraestatais, sempre 
da mesma espécie, com o mesmo objetivo, qual seja, o da efetivação 
de metas do interesse de todos pactuantes”. 

“O que caracteriza o consórcio e o distingue do convênio é que este 

é celebrado entre pessoas jurídicas de espécies diferentes e aquele só o é 

entre entidades da mesma espécie”. (MEIRELLES, 2004, p. 387). 

A busca pela perfeita e justa definição parece irrelevante, prevalece 

o interesse dos partícipes e a comodidade da execução de projetos que 
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possuem objetivos comuns (FILHO, 2009, p. 8). O termo convênio atualmente 

é mais adequado para regimes de cooperação entre pessoas, só cabendo 

destituí-los, da figura tradicional dos contratos. Por tal motivo, o fator que deve 

remarcar essa modalidade de ajustes é o intuito cooperativo dos participantes, 

sendo, pois irrelevante distinguir a natureza jurídica destes. 

A personalidade jurídica é um indicativo da diferença na forma 

relativo ao convênio, no que destaca também o seu limite de vigência no 

tempo. O consórcio é perene na busca da solução do problema comum dos 

consorciados. 

O consórcio público no contexto do pacto federativo no Brasil surgiu 

com o Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889 que marca a opção pelo 

Estado Federal. Opção chancelada por todas as constituições do Brasil e a 

promulgada em 1988 que recepciona em seu artigo primeiro com a clareza, 

assim: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios...”.  

Na mesma lógica a Carta Magna assevera “art. 18... compreende a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos...”. 

Filho (2009) define que é imperioso reconhecer que o Município se 

qualifica como pessoa federativa. 

Ainda o parágrafo único do artigo 23 da Constituição Federal Brasil 

(BRASIL, 1988) convida, no limite do diploma legal, para cooperarem entre si, 

com respeito à sua autonomia, no objetivo de promover o equilíbrio do 

desenvolvimento e o bem-estar dos brasileiros. 

No arcabouço legal da Carta Magna o artigo 241 (BRASIL, 

constituição, 1988), diz que os munícipios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

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

à continuidade dos serviços transferidos. 
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A Lei 11.107 de 06 de abril de 2005 (BRASIL, 2005), aponta 

possiblidade dos Munícipios cooperarem e implantarem consórcios públicos 

para resolverem problemas comuns. 

Segundo Junior (1999, p. 384) a lógica legal apela pela 

razoabilidade que o consórcio público não seria um ente federado, afirma que 

os municípios transferem encargos, serviços, pessoal na formação do 

consórcio público existindo entre os consorciados um objetivo comum. Essa é a 

ideia central sobre a qual repousa a noção de federalismo cooperativo. 

 

2.2.1. Formação do Consórcio Público. 

 

Nos termos da Lei 11.107 de 2005 (BRASIL, Lei 11.107, de 06 de 

abril de 2005) a existência de um Consórcio Público só é possível se houver 

participação de algum ente da federação, isto é União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios. São dispostos os estágios de constituição de um 

consórcio público, a saber: o protocolo de intenções, Lei e o contrato de gestão 

e rateio. 

 

2.2.1.1.  Protocolo de Intenções. 

 

O artigo 4º da Lei 11.107 de 2005 (BRASIL, Lei 11.107, de 06 de 

abril de 2005) literalmente cria uma minuta do protocolo de intenções, não 

impedindo outras previsões, mas impondo cláusulas mínimas na formatação do 

documento. Identificação pormenorizada da composição, objetivo, forma 

diretiva, local, alternativa do financiamento, estrutura. Dentre os seus incisos, 

parágrafos e alíneas merecem comentários: 

I – a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do 
consórcio; 
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Embora esse inciso traga a possibilidade de prazo de duração, em 

sua composição normalmente são de existência de prazo indeterminado, ou 

seja, até quando atender os seus objetivos dos consorciados. 

 V – os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o 
consórcio público a representar os entes da Federação consorciados perante 
outras esferas de governo; 

Esse inciso dá ao consórcio características e poderes de um ente da 

federação na representação de seus membros. 

VI – as normas de convocação e funcionamento da assembleia 
geral, inclusive para a elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do 
consórcio público; 

É possível, para alcançar os objetivos e pautar suas funções, 

constantemente mudar o papel do consórcio público sem perder sua finalidade. 

IX – o número, as formas de provimento e a remuneração dos 
empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público; 

O consórcio público mantém em sua personalidade a sujeição legal 

de seus genitores. 

XI – a autorização para a gestão associada de serviços públicos, 
explicitando: 

Entre outras indicações esse inciso fornece condições para o 

consórcio criar sua forma de financiamento através de tarifas, preço público, 

taxas. 

 

2.2.1.2. Lei Municipal. 

 

Haverá de instituir a Lei Municipal para ratificar o contido no 

protocolo de intenções, como transcreve o artigo 5º da Lei 11.107 de 06 de 

abril de 2005. Embora a tratativa dessa lei sobre a instituição do diploma legal 

municipal seja discreta, é o ponto mais importante da criação do consórcio 
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público. É na publicação da Lei Municipal que o consórcio público assume 

personalidade jurídica. 

O Código Cível Brasileiro determina que a personalidade jurídica de 

uma sociedade concretize-se com o registro nos órgãos competentes seus atos 

constitutivos (BRASIL, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002). 

A assertiva no inciso I do artigo 6º da Lei 11.107 de 06 de abril de 

2005 evidencia que o ato constitutivo perfeito do consórcio público é 

consumado com o devido cadastro institucional, dando-lhes uma identidade. 

 

2.2.2.1. Contrato de Consórcio ou Gestão. 

 

O contrato na afirmação de Filho (1999, p. 384) tem a função de 

definir as condições adequadas em relação a cada ente parte integrante do 

consórcio, sendo que há necessidade de revelar a peculiaridade de cada um 

no processo. As diferenças estruturais dos entes participantes precisam ser 

tratadas neste instrumento para equacionar com equidade o perfeito 

funcionamento do consórcio. 

As cláusulas deverão obedecer às imposições instituídas pela Lei 

que criou o consórcio, com a devida ratificação do protocolo de intenções. 

Tratará os detalhes que a Lei não aprofundou. 

Ainda é nesse contrato que define as cessões de cada ente, quando 

for o caso, de: servidores, móveis, imóveis. 

 

2.2.2.2. Contrato de Rateio. 

 

Tem a função ímpar de definição de custeio do certame na medida 

da geração do fluxo do serviço a ser prestado pelo consórcio, que inclusive 

definirá o tipo e o custo do serviço a ser prestado. Segundo Pereira (2009, p. 

97) é o ajuste pelo qual os entes consorciados firmam relação jurídica no 
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sentido de definir suas obrigações econômicas co-financeiras para com o 

consórcio público, nelas incluídas, a previsão dos recursos financeiros 

necessários para o consórcio fazer face às despesas oriundas da execução 

das suas metas. 

O Decreto 6017 de 17 de janeiro de 2007 que regulamentou a Lei 

11.107 de 06 de abril de 2005 deixa claro em seu inciso VII que diz: “VII -

 contrato de rateio: contrato por meio do qual os entes consorciados 

comprometem-se a fornecer recursos financeiros para a realização das 

despesas do consórcio público”. 

As despesas do consórcio só poderão ser reconhecidas se guardar 

ligação intima com os objetivos do consórcio, sob pena do gestor responder 

juridicamente pela execução de despesa imprópria, que se caracteriza por não 

haver o interesse público investido por força da Lei Federal 4.320/64 (BRASIL, 

Lei 4.320, de 17 de março de 1964). 

As receitas do consórcio são próprias do custeio proporcional dos 

serviços prestados pelo consórcio, ao ente consorciado, ou seja, pelos serviços 

prestados aos municípios. O consórcio recebe os recursos que foram ajustados 

no contrato de rateio. 

As definições dos valores podem ser pelo efetivo serviço ou por 

indicadores, a saber: área atendida, quantidade estimada, números de 

habitantes atendidos. 

A Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 em seu artigo 77 e 79 deu 

base legal para a instituição das “taxas de coleta de resíduos”, que financia a 

prestação de serviço no gerenciamento do resíduo ao cidadão, está lei é 

regulamentada pelos códigos tributários municipais. 

Conceitualmente o seu fato gerador é o serviço efetivamente 

realizado ao contribuinte, isto é, os serviços de gerenciamento de resíduos 

realizados pelo ente público ao contribuinte gerador. Desta forma, institui a 

cobrança da taxa que poderá ser cobrada, desde que mensurado o serviço. 
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Se há um consórcio público com a finalidade de gerenciar os 

resíduos sólidos e a fonte de recursos for a taxa de coleta de lixo, os 

municípios deverão unificar o entendimento sobre o “fato gerador”, obedecendo 

o princípio da isonomia tributária. 

 

2.2.2. Personalidade do Consórcio Público. 

 

Os consórcios são pessoas jurídicas do direito público no que dispõe 

a Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – código civil brasileiro em seu artigo 41 

inciso V. 

O atributo de sua personalidade condiciona a assunção de 

responsabilidade em assumir direitos e obrigações em seu próprio nome como 

órgão integrante dos consorciados.  Segundo Meirelles (2005, p. 394-395) “são 

centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, 

através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que 

pertencem”. Sobre o mesmo tema (JUNIOR, 1999, p. 26) minimiza “a 

personalidade jurídica é o efeito de tal contratação, ou seja, é a forma pela qual 

se exterioriza aquele negócio jurídico”. Finaliza “o consórcio, sob a visão 

negocial, retrata o elo que vincula os integrantes, ao passo que a pessoa 

jurídica é o mecanismo através do qual as vontades expressas no contrato se 

extrovertem nas relações jurídicas”. 

Conceitualmente para Medauar e Oliveira (2006, p. 74) crava “os 

objetivos são fundamentais para definição do instituto de pessoa jurídica 

consorcial como instrumento para que os entes consorciados alcancem fins de 

interesse comum, como formas de implementação do federalismo cooperativo”. 
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2.3. PASSIVO AMBIENTAL 

 

Linguagem genuína da ciência contábil, definido como uma 

obrigação adquirida em decorrência de transações anteriores ou presentes, 

que provocaram ou provocam danos ao meio ambiente ou a terceiros, de forma 

voluntária ou involuntária, os quais deverão ser indenizados através da entrega 

de benefícios econômicos ou prestação de serviços em um momento futuro 

(RIBEIRO; BERTOLI, 2000). O Instituto dos Auditores Independentes do Brasil 

– IBRACON (IBRACON, 2000), segundo a NPA 11 conceitua o Passivo 

Ambiental como toda agressão que se praticou ou pratica contra o meio 

ambiente e consiste no valor dos investimentos necessários para reabilitá-lo, 

bem como, multas e indenizações em potencial. O Conselho Federal de 

Contabilidade – CFC, através da Resolução CFC nº 1.003/04 preocupou-se em 

aprovar a NBC T 15 para que no sistema contábil das instituições pudesse 

mensurar e produzir informações de natureza ambiental. 

Diz a norma que "a Demonstração de Informações de Natureza 

Social e Ambiental, ora instituída, quando elaborada deve evidenciar os dados 

e as informações de natureza social e ambiental da entidade, extraídos ou não 

da contabilidade, de acordo com os procedimentos determinados por esta 

norma". Essa demonstração, quando divulgada, deve ser efetuada como 

informação complementar às demonstrações contábeis, não se confundindo 

com as notas explicativas, e deve ser apresentada, para efeito de comparação, 

com as informações do exercício atual e do exercício anterior. 

As informações a serem divulgadas na interação com o meio 

ambiente deverão evidenciar de acordo com a norma, item 15.2.4.1: 

a) Investimentos e gastos com manutenção nos processos 

operacionais para a melhoria do meio ambiente; 

b) Investimentos e gastos com a preservação e/ou recuperação de 

ambientes degradados; 

c) Investimentos e gastos com a educação ambiental para 

empregados, terceirizados, autônomos e administradores da entidade; 
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d) Investimentos e gastos com educação ambiental para a 

comunidade; 

e) Investimentos e gastos com outros projetos ambientais; 

f) Quantidade de processos ambientais, administrativos e judiciais 

movidos contra a entidade; 

g) Valor das multas e das indenizações relativas à matéria 

ambiental, determinadas, administrativa e/ou judicialmente; 

h) Passivos e contingências ambientais. 

Segundo (CARVALHO; RIBEIRO 2000), "os passivos ambientais 

devem ser reconhecidos e contabilizados no momento em que acontecem seus 

fatores geradores, ou em situações extremas, a partir do simples conhecimento 

de sua existência potencial". 

As empresas que possuem passivos ambientais que não se 

encontram identificados, dificilmente terão subsídios para uma correta e real 

avaliação da situação da empresa e, consequentemente, não poderão julgar a 

viabilidade de fazerem investimentos na instituição (RIBEIRO; SOUSA, 2003). 

Por força das regulamentações ambientais nos Estados Unidos 

várias empresas estão diminuindo suas atividades e a sua margem de lucro 

(PHILLIPS, 2000). 

No Brasil podem existir mais de 20 milhões de toneladas de resíduos 

industriais perigosos em situação de se tornarem passivos ambientais (ÁVILA, 

2002). 

Conforme Kraemer (2003, p. 4), as obrigações decorrentes do 

passivo ambiental estão divididas em três: 

Legais ou implícitas; 

Legal – quando a entidade tem uma obrigação presente legal como 

consequência de um evento passado, pelo uso do meio ambiente (água, solo, 

ar, etc.) ou a geração de resíduos tóxicos. Essa obrigação legal surge de um 

contrato, legislação ou outro instrumento de lei. 
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Implícita – é a que surge quando uma entidade, por meio de práticas 

do passado, políticas divulgadas ou declarações feitas, cria uma expectativa 

válida frente a terceiros e, por conta disso, assume um compromisso. 

Construtivas - são aquelas em que a empresa propõe-se a cumprir 

espontaneamente, excedendo as exigências legais. Pode ocorrer quando a 

empresa estiver preocupada com sua reputação na comunidade em geral, ou 

quando está consciente de sua responsabilidade social e usa os meios para 

proporcionar o bem-estar da comunidade. 

Refletem a consciência de responsabilidade social, ou seja, a 

empresa cumpre em razão de fatores éticos e morais. Neste caso, a autora 

coloca como exemplo que, se existir um instrumento legal que obrigue uma 

determinada empresa a restaurar uma área contaminada por suas atividades, 

mas se tratando de fato relevante e se for de conhecimento público ou afetar 

interesses e direitos de terceiros, a empresa será compelida a reparar o erro 

cometido. 

Em termos de passivo ambiental os exemplos mais famosos e com 

cifras elevadas, destacaria: 

O caso da Petrobras, na década de 80, no qual a região de Cubatão, 

no interior do Estado de São Paulo, foi seriamente afetada pelo vazamento de 

óleo, que culminou com a explosão de várias moradias;  

Em janeiro de 2000, o vazamento nas instalações da mesma 

empresa que provocou o derramamento de milhares de litros do óleo no mar na 

Baía da Guanabara, causando a morte de várias espécies de aves e peixes, 

além de afetar seriamente a vida das populações locais que viviam da atividade 

pesqueira. 

Em 2015, no município de Mariana, estado de Minas Gerais. A 

tragédia ocorreu após o rompimento de uma barragem (Fundão) da Mineradora 

Samarco, que é controlada da Vale e pela BHP Billiton. 
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Esta última, de um passivo incalculável, liberou com o rompimento, 

uma enxurrada de lama em torno de 62.000.000 m³ de rejeito de mineração, 

devastando grandes ecossistemas. 

Segundo informação da Prefeitura de Mariana, o município precisará 

de R$ 100.000.000,00 para reparar os danos na infraestrutura. 

No estado do Paraná, o passivo ambiental poderá ser mensurado 

pelo provável dano e medido em valores do que consta no manual interno do 

Instituto Ambiental do Paraná – IAP, órgão responsável pela fiscalização 

ambiental no território estadual. 

O manual é uma estrutura sistematizada no cumprimento do Decreto 

6514 de 22 de julho de 2008, reproduz possíveis danos provocados pelo 

acondicionamento irregular de dejetos, classificados em:  

I. Disposição a céu aberto; 

II. Disposição a céu aberto de resíduos perigosos; 

III. Disposição de resíduos industriais em aterros sanitários sem 

autorização do IAP; 

IV. Queima de resíduos a céu aberto; 

V. Falta de apresentação do inventário de resíduos sólidos, transporte 

de resíduos sólidos industriais sem a devida autorização expedida pelo IAP;  

VI. Detecção de agentes contaminantes em águas subterrânea. 

Estes passivos poderão identificar o seu “status” como sendo: leve 

moderado, grave ou gravíssimo. Classificado ainda de acordo com o seu porte 

entre mínimo, pequeno, médio, grande e excepcional. 

Classificado o dano as multas poderão variar de R$ 500,00 até R$ 

50.000.000,00, com responsabilidade de quem causou o dano recuperar a área 

às suas custas. 

Em caso de pessoas jurídicas as multas são simultâneas para si e 

para a pessoa física que o representa. 

A Lei nº 12.305/10 estabeleceu que, a partir de setembro de 2014 

todos os rejeitos seriam acondicionados em aterro sanitário, que no 
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entendimento de BARBOSA (2014, p. 140) aterro sanitário é uma forma de 

disposição de resíduos no solo que, fundamentada em critérios de engenharia 

e normas operacionais especificas, garante e possibilita um confinamento 

seguro em termos de poluição ambiental e de proteção à saúde pública. 

Para Barbosa e Ibrahin (2014), o aterro sanitário exige cuidados a 

serem seguidos, desde a seleção e o preparo da área até sua operação e 

monitoramento. Nesta lógica, a empresa pública Instituto de terras, cartografia, 

e geologia do Paraná - ITCG, em estudos para a instalação de aterro sanitário 

na região metropolitana de Curitiba (2003) definiu que uma área adequada 

deverá observar os atributos geotécnicos e geoquímicos, geológicos e 

geomorfológicos, hidrológicos e hidrogeológicos, socioeconômicos e 

operacionais, relacionados à área. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será apresentada a área de estudo, os métodos 

utilizados para atender os objetivos propostos neste trabalho e informações 

relevantes para a total compreensão de como este estudo foi desenvolvido. 

Foram utilizadas para coleta de dados e informações a pesquisa 

bibliográfica, pesquisa documental e hipotético-dedutiva. Segundo Gil (1996, 

p.48) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

A bibliografia fornece meios para definir problemas existentes, ainda, 

explorar novas áreas onde o problema ainda está obscuro, permitindo o 

pesquisador analisar os dados e manipula-los (LAKATO; MARCONI, 200 I, p. 

71). 

Através da pesquisa bibliográfica buscou o histórico dos municípios, 

entre outros dados, como: geopolíticos, sociais, renda, além de informações 

sobre a totalidade das despesas praticadas, em especial, das despesas 

executadas pelos pequenos municípios no gerenciamento de resíduos sólidos, 
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tomando por base, literalmente, os municípios de Guaporema, Indianópolis, 

Rondon e São Manoel do Paraná. Para comprovação do comportamento 

similar na execução de despesas de municípios de pequeno porte de mesmas 

características, pesquisou também dados de outros municípios em portais de 

transparências, tribunais de contas e Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público Brasileiro – SINCONFI. 

A pesquisa bibliográfica foi o meio pelo qual se fez conhecer as 

penalidades que geram o passivo ambiental nos municípios, através das 

infrações cometidas contra ao meio ambiente, usando o manual de fiscalização 

do órgão governamental fiscalizador no estado do Paraná. Também, localizou 

o estudo feito pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná que, 

atesta cabalmente, a eleição de área para locar um aterro sanitário. 

Foi explorada a pesquisa documental para alcance das metas, 

como: relatórios, leis municipais que regulamentaram o plano municipal de 

gerenciamento de resíduos sólidos e cobranças de taxas pela prestação de 

serviços na coleta de lixo. Segundo GiI (1996, p.51), a pesquisa documental se 

vale de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que 

ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

Foram realizadas entrevistas nos municípios de Guaporema, 

Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná, selecionados pelas suas 

características, localização, número populacional e estrutura. A entrevista foi 

para compreensão do funcionamento do sistema, no dia-a-dia, possibilitando 

formatar a propostas na busca dos objetivos. Os entrevistados foram 

escolhidos pela forma que estão inseridos no processo de coleta e destinação 

dos resíduos, ainda, que demonstrassem conhecer o problema, dotados de 

boa conduta e responsabilidade, coadunando com os ensinamentos de Quivy; 

Campenhout, 1998. 

A entrevista foi realizada individualmente em todos os municípios, 

para apurar informações comuns. As perguntas foram semiestruturadas, feitas 

pessoalmente, de maneira que o interlocutor pudesse entender o que se 

pretendia com as indagações. 
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Com base em Gil (1999, p. 117), pode-se considerar a entrevista 

semiestruturada como uma "entrevista por pautas". Ela possibilita o 

entrevistador não fugir do foco da informação principal a ser apurada.  

Utilizou-se, também, da pesquisa hipotético-dedutivo. Este processo 

de conhecimento da informação foi defendido por Gil:  

Quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado assunto 
são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge o 
problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no 
problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses 
formuladas, deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou 
falseadas. Falsear significa tornar falsas as consequências deduzidas 
das hipóteses (GIL 1999, p.30). 

Com a informação da estrutura existente nos municípios, através 

das entrevistas e analises de dados, foi possível perceber algumas 

deficiências. Desta maneira, apresentou na mesma lógica da prática atual, uma 

nova estrutura com as devidas correções, obedecendo a uma peculiaridade na 

formação de consórcios públicos. Sugerida a estrutura pesquisou no mercado o 

valor de investimentos total e apurou o custeio no uso desta nova estrutura. 

Esta pratica permitiu analisar a possibilidade na minimização no custeio e a 

eliminação do passivo ambiental. 

Da mesma forma visitado o território de 23 municípios da região 

noroeste do estado do Paraná, foi feito um relatório fotográfico do 

acondicionamento dos resíduos sólidos, para verificar a hipótese de existência 

de passivo ambiental. 
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3.1 MATERIAIS 

 

Foram coletados os seguintes materiais: 

1. Relatório de despesas dos últimos três anos dos municípios de 

Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná. Esses municípios 

foram escolhidos pela sua localização geográfica, favorecendo a logística, na 

implantação de consórcio público. Para clareza da representação qualitativa 

das despesas, os municípios foram descritos com sua localização, 

característica, semelhança na produção do resíduo, forma que gerenciam os 

resíduos e a estrutura existente em operação; 

2. Foram feitos levantamentos detalhados na estrutura existente no 

gerenciamento de resíduos nos municípios de Guaporema, Indianópolis, 

Rondon e São Manoel do Paraná para compreender seu funcionamento e 

identificar possíveis deficiências, ainda foi orçado no mercado o valor total de 

investimentos. A nova estrutura orçada inclui o levantamento do custeio para 

executar os serviços de gerenciamento dos resíduos. 

3. Foram feitos relatórios fotográficos em pequenos municípios que 

servem de exemplos de passivos ambientais e captou junto ao órgão de 

fiscalização ambiental do estado do Paraná parâmetros para mesurar o dito 

passivo ambiental; 

4. Para implantação de um aterro sanitário em local adequado, 

captou estudos realizados pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do 

Paraná como fonte de informação; 

5. Foram coletadas nos municípios as legislações tributárias que 

instituíram a cobrança da taxa de coleta de resíduos e sugerem um modelo 

para que a cobrança seja unificada. 

As despesas dos relatórios do item 1 são as que constam 

registradas na execução orçamentária na subfunção 452 – Serviços Urbanos 

nos termos da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério de 

Orçamento e Gestão – MOG, publicada no diário oficial da união em 15 de abril 

de 1999. 
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A Portaria nº 42 de 14 de abril – MOG regulamenta o Inciso I, 

parágrafo 1º, do artigo 2º, ainda o parágrafo 2º do artigo 8º da Lei nº 4.320 de 

17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal. 

Na formatação do orçamento anual, ou seja, previsão de toda a 

despesa autorizada e receitas arrecadadas, a portaria nº 42 dividiu a despesa 

por funções a serem desenvolvidas. Dessa forma foram elencadas 28 funções, 

sendo que foram divididas por subfunções de maneira que quaisquer despesas 

existentes na administração pública deverão ser classificadas e registradas 

neste arcabouço. 

A palavra função na portaria nº 42 está no sentido literal, como 

sendo: obrigação a cumprir, papel a desempenhar. 

A título de exemplo a portaria 42 estabelece como função com 

código 15 sendo a de urbanismo. Todas as despesas realizadas no âmbito 

territorial do município ligado ao tema urbanismo deverão ser registradas nesta 

função. Próximo passo é identificar a despesa e classificar em sua subfunção. 

A função 15 é dividida em subfunção 451 Infraestrutura Urbana, 452 Serviços 

Urbanos e 453 Transportes Coletivos Urbanos, logo a subfunção adequada na 

classificação da despesa com gerenciamento de resíduos sólidos e a 452 – 

serviços públicos. A Figura 1 mostra os municípios escolhidos pelas 

semelhanças de produção do resíduo, porte e proximidade geográfica, itens 

relevantes para a criação de um consórcio público. 
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Figura 1 - Disposição geográfica dos Municípios de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São 
Manoel do Paraná. 

 
Fonte: Google Earth, altitude 35,2 Km. 

 

O Município de Guaporema fundado em 03/10/1955, pela Lei 

Estadual nº 4338 de 25/01/1961, com uma área territorial de 200,189 km², 

caracteriza-se pela fertilidade de seu solo. Essa região é caracterizada por solo 

massapé e rochas areníticas da Formação Caiuá, com basalto da Formação 

Serra Geral. A sede do município está localizada em um planalto que se 

caracteriza por sua grande horizontalidade. 

A localização geográfica de sua sede é: longitude de 52º 45’ 41” 

oeste e latitude de 23º 24’ e 39” sul, como mostra a Figura 2. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), a renda per capita no ano de 2013 era de R$ 572,72 (quinhentos e 

setenta e dois reais e setenta e dois centavos) e o Índice de Desenvolvimento 

Humano Médio era 0,719 (setecentos e dezenove centésimos). 

 

17 Km 

10 Km 

16 Km 

12 Km 
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Figura 2 – Localização do Município de Guaporema e municípios vizinhos. 

 
Fonte: Google Earth, altitude 78 Km. 

 

O município de Guaporema possui Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos, regulamentado pela Lei Municipal nº 471/2010. 

Em seu artigo primeiro, determina a obrigatoriedade de separação dos 

resíduos domiciliares em três espécies, a saber: resíduos recicláveis, orgânicos 

e rejeitos, com a devida definição, o artigo 3º prevê o processo em logística 

reversa e responsabiliza os geradores dos demais resíduos à sua destinação 

final. 

O plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos do 

município de Guaporema definiu as responsabilidades públicas e privadas na 

coleta, transporte e destinação do resíduo, inclusive gerado pela atividade 

comercial, nos termos da Tabela 1, com base no plano municipal de 

gerenciamento de resíduos sólidos - PGRS em seu item 4.2: 

Tabela 1 – Classificação dos resíduos e responsáveis pela destinação no município de 
Guaporema. 

Origem do Lixo Responsável 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Público Prefeitura 

Serviços de Saúde Gerador 

Industrial Gerador 

Agrícola Gerador 

Entulho Gerador 
Fonte: PGRS, (2013) 
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Embora a responsabilidade do resíduo seja do gerador, como se vê 

na Tabela 1, o município assume facultativamente a responsabilidade de sua 

destinação. 

O município de Guaporema não possui aterro sanitário, os resíduos 

produzidos são destinados ao aterro mantido pela Companhia de Saneamento 

do Paraná – SANEPAR, apresentado na Figura 3, localizado na cidade de 

Cianorte – PR acordado em contrato de prestação de serviço.  

Figura 3 – Entrada do aterro sanitário localizado no município de Cianorte sob responsabilidade 
da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR. 

 
Fonte: O autor 

 

O município tomou o cuidado de promover triagem dos materiais 

com potencial de reciclagem, encaminha para um galpão (Figura 4) onde no 

local, é efetuada a separação, acondicionamento e destinação por uma 

Associação de trabalhadores. Uma área localizada na zona rural é usada para 

receber os resíduos de poda de árvores, da construção civil e assemelhados. 
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Figura 4 – Local de triagem de resíduos sólidos do município de Guaporema. 

 
Fonte: O autor 

 

O município coleta, transporta, acondiciona e destina o resíduo. A 

coleta é realizada por um caminhão coletor de porte médio tipo toco, um 

caminhão caçamba de porte médio tipo toco (Figura 5), um trator médio com 

carreta e três carrinhos de mão. Dispõe ainda, de recipientes ao longo das ruas 

da cidade para captação dos resíduos, inclusive nas principais vias e com 

cores diferenciadas para os diferentes tipos de resíduos. Ainda como parte da 

estrutura, atuam 8 trabalhadores com ações ligada diretamente aos resíduos 

sólidos e 6 indiretos. 
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Figura 5 – Tipos dos veículos usados para transportes de resíduos do município de 
Guaporema 

 
Fonte: O autor 

 

A cidade possui equipamentos e, ou recipientes para correta 

destinação do resíduo, conforme mostra as lixeiras da Figura 6. 

Figura 6 - Vista geral da cidade de Guaporema com a presença das lixeiras nas ruas da cidade 

 
Fonte: O autor 
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O município de Indianópolis foi fundado em 14/12/1968 pela lei 

estadual n° 5496, de 02.02.1967. A rocha aflorante na região é um arenito 

pertencente à Formação Caiuá, de origem eólica onde se depositou o derrame 

de basalto da Formação Serra Geral e deu origem a solos com baixo teor de 

argila, sendo baixa ocorrência de metais pesados. “A localização geográfica é: 

longitude de 52º 41’ 35” oeste e latitude de 23º 28’ e 35” sul. (Figura 7). 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), a renda per capita no ano de 2013 era de R$ 652,36 (seiscentos e 

cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos) e o Índice de Desenvolvimento 

Humano Médio era 0,724 (setecentos e dezenove centésimos). 

Figura 7 - Localização do Município de Indianópolis em relação aos municípios vizinhos. 

 
Fonte: Google Earth, altitude 78 Km. 

 

O Município de Indianópolis possui Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos - PGRSU regulamentado pela Lei Municipal nº 

452/2014 alterada pela Lei Municipal nº 458/2015, que versa ainda, sobre a 

associação do saneamento básico com o governo do estado do Paraná, 

através da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, exclusivamente 

no acondicionamento do resíduo sólido, tipo rejeito, produzido pelo município.  
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Município de Indianópolis não possui um aterro sanitário. Nos termos 

contratuais celebrados entre o município e a SANEPAR, os resíduos são 

acondicionados no aterro localizado no município de Cianorte – PR - (Figura 8). 

 
 
Figura 8 - Aterro sanitário localizado no município de Cianorte sob responsabilidade da 
SANEPAR. 

 
Fonte: O autor 

  

O município preocupado em promover a reciclagem dos materiais 

com potencial econômico locou um galpão para triagem dos resíduos (Figura 9) 

e terceiriza a função. 
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Figura 9- Local de triagem de resíduos do município de Indianópolis. 

 
Fonte: O autor 

 

O município realiza coleta dos resíduos através de um caminhão 

coletor compactador de porte médio tipo truck, um caminhão caçamba de porte 

médio tipo truck, um caminhão caçamba porte pequeno tipo toco, um trator 

pequeno acompanhado de carreta, um trator médio tipo pá carregadeira. 

Possui também, caçambas exclusivas para coleta de materiais da construção 

civil (Figura 10) e destina o mesmo para uma vala provocada por erosão, assim 

como os resíduos da poda de árvores, resíduos da construção civil e 

assemelhados. 

Figura 10 – Estrutura de coleta de resíduos sólidos do município de Indianópolis 

 
Fonte: O autor 
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O município de Rondon Fundado no dia 26 de novembro de 1954 

através da Lei Estadual 2.534, com área territorial de 556 km², na região 

afloram rochas ígneas básicas da Formação Serra Geral, compotas por 

basaltos maciços e amigdaloides, afaníticos, cinzentos a preto, raramente 

andesitos e intercalado de arenitos finos recobertos por sedimentos da 

Formação Caiuá. 

A localização geográfica de sua sede é: longitude de 52º 45’ 41” 

oeste e latitude de 23º 24’ e 39” sul (Figura 11). 

Segundo o PNUD, a renda per capita no ano de 2013 era de R$ 

724,58 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e o 

Índice de Desenvolvimento Humano Médio era 0,713 (setecentos e treze 

centésimos).  

 
Figura 11 - Localização do município de Rondon e municípios vizinhos. 

 
Fonte: Google Earth, altitude 78 Km. 

 

O município de Rondon possui Plano de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos, regulamentado pela Lei Municipal nº 1.413/2009 que em 

seu artigo primeiro determina a obrigatoriedade de separação dos resíduos 

domiciliares em três espécies, a saber: resíduos recicláveis, orgânicos e 

rejeitos. No parágrafo único artigo primeiro da lei 1413/2009 diz: “apenas os 

resíduos sólidos domiciliares deverão ser coletados pelo Município, sendo que 

os resíduos provenientes de atividades industriais, comerciais, prestação de 
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serviço, dentre outros é de responsabilidade do gerador dar a destinação final 

adequada” (sic). 

O item 4 subitem 2 do plano de gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos do município de Rondon definiu as responsabilidades públicas 

e privadas no gerenciamento da coleta do resíduo gerado, como se vê na 

(Tabela 2), parte integrante do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: 

Tabela 2 - Classificação dos resíduos e responsáveis pela destinação no município de Rondon 

Origem do Lixo Responsável 

Domiciliar Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

Público Prefeitura 

Serviços de Saúde Gerador 

Industrial Gerador 

Agrícola Gerador 

Entulho Gerador 
Fonte: PGRSU do Município de Rondon (2014) 

 

A infraestrutura do Município de Rondon disponibiliza um aterro 

sanitário (Figura 12). 

Figura 12 – Aterro sanitário do município de Rondon - PR 

 
Fonte: o autor 



59 
 

 

Disponibiliza ainda, um galpão para triagem dos resíduos com 

potencial de reciclagem (Figura 13), terceirizado para empreendedores do 

município.  

 
 
Figura 13 - Local de triagem de resíduos do município de Rondon. 

 
Fonte: o autor 

 

Periodicamente o município efetua a coleta de resíduos da 

construção civil, galhos provenientes de podas de árvores, varrição de ruas e 

logradouros públicos, limpeza de quintais e destina a uma vala de uma estrada 

velha desativada. Usa-se neste processo, inclusive, a estrutura apontada na 

Figura 14. 
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Figura 14 - Estrutura de coleta de resíduos sólidos do município de Rondon 

 
Fonte: o autor 

 

O município de São Manoel do Paraná Fundado em 05 de maio de 

1993, através a lei Estadual nº 10.272, com área total de 95,38 Km², a região é 

formada por rochas sedimentares da Formação Caiuá, que é constituída por 

depósitos de ambientes eólico e fluvial, representados por arenitos finos a 

médios, arroxeados, com estratificação cruzada de grande porte. 

A localização geográfica é: longitude de 52º 38’ 00” oeste e latitude 

de 23º 38’ e 00” sul (Figura 15), zona fisiográfica bacia do Rio Ivaí, mesorregião 

noroeste do Paraná agrupado na micro região de Cianorte – PR, a 399 metros 

acima do nível do mar. 

Segundo o PNUD, a renda per capita no ano de 2013 era de R$ 

710,62 (setecentos e dez reais e sessenta e dois centavos) e o Índice de 

Desenvolvimento Humano Médio era 0,725 (setecentos e vinte cinco 

centésimos). 
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Figura 15- Localização do Município de São Manoel do Paraná e municípios vizinhos. 

 
Fonte: Google Earth, altitude 78 Km. 

 

O município de São Manoel do Paraná possui Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos regulamentado pela Lei 

Municipal nº 024/2014, que em seu artigo primeiro assume todas as 

responsabilidades atribuídas ao município em consonância com Lei Federal nº 

12.305 de 02 de agosto de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. O município executa o gerenciamento de resíduos nos termos de seu 

Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, fazendo a coleta, 

transporte e acondicionamento dos resíduos produzidos pelas residências, 

comércio, órgãos públicos com a sua estrutura como se vê na Figura 18. 

Fiscaliza os geradores de resíduos que possuem a obrigação de sua 

destinação final, bem como, a de logística reversa. 

O município de São Manoel do Paraná, da mesma forma do 

município de Rondon, possui o seu aterro sanitário como mostra a Figura 16. 
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Figura 16 - Aterro sanitário do município de São Manoel do Paraná - PR 

 
Fonte: O autor 

 

Possui ainda, um galpão para triagem dos resíduos com potencial de 

reciclagem (Figura 17), que promove a triagem através de seus servidores. 
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Figura 17 - Local de triagem de resíduos do município de Rondon. 

 
Fonte: O autor 
 
Figura 18 - Estrutura de coleta de resíduos sólidos do município de São Manoel do Paraná 

 
Fonte: O autor 
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3.2. MÉTODOS 

 

De posse dos relatórios de despesas, atualizou monetariamente 

através do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC medido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE. As correções foram 

feitas nos relatórios dos anos 2013, 2014 e 2015. Após a correção dividiu o 

valor total pelos 3 anos, obtendo o custo médio anual que os municípios 

investem no gerenciamento dos resíduos sólidos. 

Na sequência valeu-se da pesquisa da estrutura existente nos 

municípios, usada no gerenciamento de resíduos sólidos e sugere outra 

estrutura com proposta de melhorar a eficiência do processo. Com o 

quantitativo, buscou no mercado, o preço de cada um dos itens que totalizou a 

proposta de investimento. Com o investimento realizado analisou a nova 

estrutura em operação e apurou o custeio de tal estrutura. 

O sistema de gerenciamento de resíduos sólidos proposto 

subdividirá nove subsistemas, a saber: 

1. Coleta de resíduos tipos rejeitos e com potencial de reciclagem; 

2. Estrutura de reciclagem de resíduos; 

3. Coleta de resíduos gerados pela tosa de canteiros, galhos de 

árvores e limpeza de quintais; 

4. Coleta de resíduos da construção civil; 

5. Varrição de ruas, avenidas e logradouros públicos; 

6. Serviço de transporte de resíduos gerados pela tosa de canteiros, 

galhos de árvores, limpeza de quintais e varrições; 

7. Serviços de transportes de veículos, máquinas e equipamentos; 

8. Serviço de transporte de gestores e servidores; 

9. Aterro sanitário; 

Para cada subsistema foi calculado os custos individuais, inclusive 

com pessoal. A capacidade instalada partiu da análise do funcionamento do 

sistema atual, que mediu a área de cobertura do sistema, “in loco”. Entende-se 

por área de cobertura a distância percorrida pelos veículos coletores.  

As medições foram realizadas nos dias: 23 de março de 2016 na 

cidade de Rondon, 25 de março de 2016 na cidade de Guaporema, no dia 28 



65 
 

de maio de 2016 na cidade de Indianópolis e 30 de março de 2016 na cidade 

de São Manoel do Paraná. 

Traçou um paralelo de despesas entre o valor de custeio praticado 

atualmente e o valor de custeio com nova estrutura proposta, identificando o 

valor da economia. Com o valor economizado foi possível apurar o tempo de 

retorno do investimento realizado na formação da nova estrutura. 

Para concluir a existência de passivo ambiental em pequenos 

municípios, foram visitados 22 municípios na região noroeste do Paraná que 

possuem características semelhantes. Nas visitas foram feitas varias fotos de 

situações comuns no descarte dos dejetos residuais. Na coletânea foram 

separadas imagens dos pequenos municípios visitados e considerando o 

manual interno de fiscalização do Instituto Ambiental do Paraná, órgão 

responsável pela fiscalização no estado do Paraná, foi possível determinar o 

valor do passivo ambiental praticado. 

Na estrutura proposta inclui o aterro sanitário para uso do consórcio, 

ou seja, para os 4 municípios. Para eleição de uma área adequada para a 

implantação do aterro, objetivamente para não ocorrer passivo ambiental a 

longo prazo, usou como parâmetro um estudo realizado pelo Instituto de 

Terras, Cartografias e Geologia do Paraná que definiu critérios para seleção de 

áreas para a instalação de aterro sanitário na região metropolitana de Curitiba 

no ano de 2003, que considerou os atributos geotécnicos e geoquímicos, 

geológicos e geomorfológicos, hidrológicos e hidrogeológicos, 

socioeconômicos e operacionais, da área, como se vê no anexo 7.1. Aplica a 

mesma técnica, pontuando em cada um dos atributos com a classificação: 

adequado, adequado com restrições e inadequado. 

Analisou as leis de cobrança da taxa de coleta de resíduos, e propõe 

uma diretriz na formatação de uma lei nos 4 municípios, unificando o processo 

de cobrança efetiva do serviço prestado ao contribuinte. 

O Fluxograma 1 demonstra as etapas do estudo e a captação de 

dados para manipulação. 
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Fluxograma 1 – Estágios do estudo e captação de dados 
 

 
Fonte: o autor 

 

Erradicação do passivo ambiental 

Sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

Coleta resíduo 
comercial e 
residencial 

Coleta por varrição Reciclagem 
Coleta de resíduos 

dispersos 

Coleta de resíduos 
da construção civil  
e assemelhados 

Atendimento 
suplementar do 

Sistema 
Aterro Sanitário 

Consórcio Público 

Despesa com o gerenciamento do resíduos sólidos nos municípios 

Guaporema Indianópolis Rondon São Manoel do Paraná 

Municípios no gerenciamentos dos resíduos 



67 
 

4. RESULTADO 

 

Os relatórios que comprovam e demonstram as despesas com 

gerenciamento de resíduos sólidos nos municípios são os que constam 

registrados na subfunção 451 – serviços urbanos. 

Os valores foram atualizados pelo indexador: Índice Nacional de 

Preço ao Consumidor – INPC medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE, até o mês de maio de 2016. A Tabela 3 apresenta a 

variação mensal do INPC. Os valores atualizados possibilitam uma visão 

fidedigna das despesas executadas. 

Tabela 3 - Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC medido pelo IBGE 

ANO 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ  

ANO  

2013 0,86 0,6 0,47 0,55 0,37 0,26 0,03 0,24 0,35 0,57 0,54 0,92 5,91% 

2014 0,55 0,69 0,92 0,67 0,46 0,4 0,01 0,25 0,57 0,42 0,51 0,78 6,40% 

2015 1,24 1,22 1,32 0,71 0,74 0,79 0,62 0,22 0,54 0,82 1,01 0,96 10,67% 

2016 1,27 0,9 0,43 0,61 0,78 - - - - - - - 4,05% 

Fonte: IBGE Maio/2016 

 

Os valores, ao longo de 3 anos, possibilitam a filtragem de despesas 

eventuais que poderia prejudicar a média de custos. 

No município de Guaporema – PR, com base nos relatórios de 2013, 

2014 e 2015 foram gastos o total de R$ 2.318.917,84, ou 6,57% de sua 

despesa total, como demostra a Tabela 4 com a representação gráfica (Gráfico 

1). 

Tabela 4 - Município de Guaporema – Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano Despesa – Função 15 
subfunção 452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação % 

2013 550.329,33   9.601.206,55  5,73 

2014 614.456,82   10.801.071,70  5,69 

2015 903.384,99  10.804.694,02  8,36 

Total 2.068.171,14   31.206.972,27  6,57 

Fonte: O autor 

 
Esses valores foram atualizados cumulativamente até o mês de 

maio de 2016. Como se vê na Tabela 5 que representa o valor de R$ 
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2.507.234,48. A representação gráfica demonstra a relação das despesas que 

foram praticadas e suas despesas totais nos exercícios de 2013 a 2015 

(Gráfico 2). 

Tabela 5 - Município de Guaporema - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano 

Despesa – Função 15 

subfunção 452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação 

% 

Despesa 

(R$) 

Despesa 

Atualizada 

(R$) Despesa (R$) 

Despesa 

Atualizada 

(R$) 

2013 550.329,33  714.123,38 9.601.206,55  12.458.805,42  5,73 

2014 614.456,82  752.844,00  10.801.071,70  13.233.675,20  5,69 

2015 903.384,99  1.040.267,10 10.804.694,02  12.441.835,84  8,36 

Total  2.507.234,48  38.134.316,46 6,57 

Fonte: O autor 

 
Gráfico 1- Município de Guaporema - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: O autor 
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Gráfico 2- Município de Guaporema - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 
relação às despesas gerais 

 
Fonte: O autor 

 
Em uma investigação dos dados dos relatórios fornecidos pelo 

município de Guaporema, para compreender o fenômeno que alterou o valor 

proporcional do custo no ano de 2015, em relação à receita bruta, foi possível 

concluir que houve frustação na receita no ano de 2015, ou seja, queda na 

arrecadação, associado à expansão do perímetro urbano entrando, inclusive e, 

operação de um conjunto habitacional de interesse social. 

No município de Indianópolis – PR, com base nos relatórios de 2013, 

2014 e 2015, gastou-se o total de R$ 1.947.412,59, ou 4,27% de sua despesa 

total, como demostra a Tabela 6 com a representação gráfica (Gráfico 3). 

Tabela 6 - Município de Indianópolis – Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano Despesa – Função 15 
subfunção 452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação % 

2013 465.382,10  12.512.580,81  3,72 

2014 608.620,50  15.694.351,60  3,88 

2015 873.409,99  17.390.363,17  5,02 

Total 1.947.412,59  45.597.295,58  4,27 

Fonte: O autor 

 

Em valores reais atualizados cumulativamente até o mês de maio de 

2016 (Tabela 7) o valor de R$ 2.355.336,85 representado graficamente em 

relação às suas despesas totais nos exercícios de 2013 a 2015 (Gráfico 4). 

 

 R$-

 R$2.000.000,00

 R$4.000.000,00

 R$6.000.000,00

 R$8.000.000,00

 R$10.000.000,00

 R$12.000.000,00

 R$14.000.000,00

2013 2014 2015

Despesa - Função 15 subfunção 452 Despesa Total



70 
 

Tabela 7 - Município de Indianópolis - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano 

Despesa – Função 15 
subfunção 452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação 
% 

Despesa 
(R$) 

Despesa 
Atualizada 

(R$) Despesa (R$) 

Despesa 
Atualizada 

(R$) 

2013 465.382,10   603.893,38  12.512.580,81   16.236.689,51  3,72 

2014 608.620,50  745.693,23  15.694.351,60   19.229.013,32  3,88 

2015 873.409,99  1.005.750,25  17.390.363,17  20.025.374,47  5,02 

Total  2.355.336,85    55.491.077,30  4,24 

Fonte: O autor 
 

 
Gráfico 3- Município de Indianópolis - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: O autor 
 
Gráfico 4- Município de Indianópolis - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 
relação às despesas gerais 

 
Fonte: O autor 
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Os valores das despesas do Município de Indianópolis possuem 

variação gradativa para cima, que se justificam pela operação de novos 

loteamentos residenciais. 

No município de Rondon – PR, com base nos relatórios dos anos de 

2013, 2014 e 2015 gastou em média anual, o total de R$ 5.194.670,34, ou 

8,89% de sua despesa total, como demostra a Tabela 8 com a representação 

gráfica (Gráfico 5). 

Tabela 8 - Município de Rondon – Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano Despesa – Função 15 
subfunção 452 Despesa Total 

Relação % 

2013  R$  1.220.705,65   R$  16.485.025,95  7,40 

2014  R$  1.908.664,69   R$  19.120.498,97  9,98 

2015  R$  2.065.300,00   R$  22.847.631,94  9,04 

Total R$  5.194.670,34 R$ 58.453.156,86 8,89 

Fonte: O autor 

 
Em valores reais atualizados cumulativamente até o mês de maio de 

2016 (Tabela 9) no valor de R$ 6.300.791,97 representada graficamente em 

relação às suas despesas totais nos exercícios de 2013 a 2015 (Gráfico 6). 

Tabela 9 - Município de Rondon - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano 

Despesas: Função 15, sub-
função 452 Despesa Geral 

Relação 
% 

Despesa 
(R$) 

Despesa 
Atualizada 

(R$) Despesa (R$) 

Despesa 
Atualizada 

(R$) 

2013  1.220.705,65  1.584.023,23   16.485.025,95  21.391.450,09  7,40 

2014  1.908.664,69  2.338.531,70  19.120.498,97  23.426.793,20  9,98 

2015  2.065.300,00  2.378.237,07  22.847.631,94  26.309.535,98  9,04 

Total  6.300.792,00  71.127.779,27 8,86 

Fonte: O autor 
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Gráfico 5- Município de Rondon - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: O autor 

 
Gráfico 6- Município de Rondon - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 
relação às despesas gerais 

 
Fonte: O autor 
 

Os valores das despesas do Município de Rondon sofrem pequena 
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porte de seu aterro sanitário, perda na capacidade instalada, principalmente 

pela arrecadação. No Brasil os municípios que possuem até 10188 habitantes 

recebem mesmo valor de Fundo de Participação dos Municípios – FPM, uma 

das principais fontes de arrecadação municipal. Rondon possui um total de 

habitantes que ultrapassa a totalidade dos demais municípios, ou seja, 9.488 

habitantes de Rondon contra 8951 dos demais. 

No município de São Manoel do Paraná – PR, com base nos 

relatórios de 2013, 2014 e 2015 gastou o total de R$ 1.786.115,20, ou 5,33% 

de sua despesa total, como demostra a Tabela 10 com a representação gráfica 

(Gráfico 7).  

Tabela 10 - Município de São Manoel do Paraná – Despesas com Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

Ano Despesa – Função 15 
subfunção 452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação % 

2013  561.107,04  9.929.996,70  5,65 

2014 543.260,56  11.764.814,56  4,62 

2015 681.747,60  11.805.624,76  5,77 

Total 1.786.115,20  33.500.436,02  5,33 

Fonte: Prefeitura do Município de São Manoel do Paraná Maio/2016 

 
Em valores reais atualizados cumulativamente até o mês de maio de 

2016 (Tabela 11) no valor de R$ 2.178.768,77 representado graficamente em 

relação às suas despesas totais nos exercícios de 2013 a 2015 (Gráfico 8). 

Tabela 11 - Município de São Manoel do Paraná - Despesas com Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

Ano 

Despesa – Função 15 
subfunção 452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação 
% 

Despesa 
(R$) 

Despesa 
Atualizada 

(R$) Despesa (R$) 

Despesa 
Atualizada 

(R$) 

2013 561.107,04  728.108,85  9.929.996,70  12.885.453,10  5,65 

2014 543.260,56  665.613,01  11.764.814,56  14.414.470,99  4,62 

2015 681.747,60  785.046,92  11.805.624,76  13.594.428,96  5,77 

Total  2.178.768,78   40.894.353,05  5,33 

Fonte: O autor 
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Gráfico 7- Município de São Manoel do Paraná - Despesas com Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos 

 
Fonte: O autor 

 
Gráfico 8- Município de São Manoel do Paraná - Despesas com Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos em relação às despesas gerais 

 
Fonte: O autor 

 

Os valores das despesas do Município de São Manoel do Paraná 

são uniformes e as variações se devem a situações pontuais de baixa 

expressão. 

Nos municípios pesquisados, com base nos relatórios dos anos de 

2013, 2014 e 2015, foi gasto na média anual o total de R$ 10.996.369,27, ou 

6,52% de sua despesa total, como demostra a Tabela 12 com a representação 

gráfica (Gráfico 9). 
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Tabela 12 - Munícipios pesquisados – Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano Despesa – Função 15 
subfunção 452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação % 

2013 2.797.524.12  48.528.810,01  5,76 

2014 3.675.002,57  57.380.736,83  6,40 

2015 4.523.842,58  62.848.313,89  7,20 

Total 10.996.369,27  168.757.860,73  6,52 

Fonte: O autor 

 

Em valores reais atualizados cumulativamente até o mês de maio de 

2016 (Tabela 13), com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC (Tabela 3), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

– IBGE, representa o valor de R$ 15.737.193,82 com sua representação 

gráfica em relação às suas despesas totais nos exercícios de 2013 a 2015 

(Gráfico 10). 

 
 
Tabela 13 - Munícipios pesquisados - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Ano 

Despesa – Função 15 subfunção 
452 (R$) Despesa Total (R$) 

Relação % Despesa (R$) 
Despesa 

Atualizada (R$) Despesa (R$) 
Despesa 

Atualizada (R$) 

2013 2.797.524.12  3.630.148,83  48.528.810,01  62.972.398,12 5,76 

2014 3.675.002,57  4.502.681,93  57.380.736,83  70.303.952,72 6,40 

2015 4.523.842,58  5.209.301,31  62.848.313,89  72.371.175,26 7,20 

Total  13.342.132,07   205.647.526,10 6,52 

Fonte: O autor 

 

Gráfico 9- Munícipios pesquisados - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

 
Fonte: O autor 
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Gráfico 10- Munícipios pesquisados - Despesas com Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 
relação às despesas gerais 

 
Fonte: O autor 

 

Os dados atualizados apontaram que os municípios gastaram R$ 

13.342.132,07 ao longo de 2013, 2014 e 2015, com o gerenciamento de 

resíduos sólidos, ou seja, média anual de R$ 4.447.377,35.  

Com base no potencial de produção de resíduos, sugere 

investimentos mínimos na implantação de consórcio públicos, que 

compreendem: 

a) Doze caminhões: sendo nove “4x2” e três “6x2”; 

b) Quatro coletores compactadores: sendo dois com capacidade de 

6m³, um com capacidade de 10 m³ e um com capacidade de 15 m³; 

c) Treze tratores: sendo oito de pequeno porte, quatro de médio 

porte e um tipo pá carregadeira pesada; 

d) Quatro varredeiras de rua; 

e) 680 m³ de barracão em tipo pré-moldado com piso e fechamento 

parcial, sendo dois com 150 m³, um com 180 m³ e um com 200 m³; 

f) Quatro prensas, sendo duas com capacidade de caixa de 

prensagem de 600x830x1800 mm, uma com capacidade de caixa de 

prensagem 700x1000x2100 mm e um com capacidade de caixa de prensagem 

800x1100x2200 mm; 
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g) Quatro trituradores de vidro; 

h) Dezoito caçambas, sendo de 4 m³; 

i) Quatro conchas mecânicas coletoras; 

j) Quatro lâminas mecânicas aparadoras; 

k) Quatro trituradores de galhos; 

l) Quatro caçambas roll on estacionárias; 

m) Uma Plataforma de transporte veicular; 

n) Três guinchos, sendo um para equipar um caminhão tipo 

cegonha; um para reboque de caçambas roll on e um para caçambas de coleta 

de resíduos; 

o) Área de terras, contendo 4 alqueires paulistas para implantação 

de sistema de acondicionamento de resíduos; 

p) Implantação de aterro sanitário; 

 

O investimento sugerido não descarta o reaproveitamento da 

estrutura existente, prima pela criação de um sistema e aponta para um valor 

base para comprovar matematicamente o estudo. 

Os valores deste investimento foram levantados com orçamento no 

mercado e estão sintetizados na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Investimentos na estruturação do Sistema de Gerenciamento de resíduos sólidos: 

Coletor de Resíduos Doméstico e Comercial R$   1.055.050,00 

Coleta de Resíduo por varrição R$      708.000,00 

Reciclagem R$      669.936,00 

Coleta de resíduos dispersos R$   1.804.800,00 

Coleta de resíduos da construção civil e assemelhados R$      496.200,00 

Atendimento suplementar do Sistema R$      705.000,00 

Aterro Sanitário R$   3.869.500,00 

Total do Investimento no sistema R$   9.308.486,00 
Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, DAMAEQ – Dávilla 
Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 2016, 
CATÁLOGO, CASOLA Engenharia Civil Ltda, 2016, Orçamento, Ability Equipamentos de 
qualidade para reciclagem, 2015 Catálago, EQUAGRIL Equipamentos Agrícolas Ltda, 2015 
Catálago, MF Rural, 2016, Catálago, New Holland do Brasil, 2016, Catálogo, STAHLLUZ 
Metalurgia Indústria e Comércio Ltda, 2016, Catálago, MONTE CARLO COMERCIO DE 
VEÍCULOS LTDA, 2016, CATÁLAGO, HABITAT ECOLÓGICO LTDA, 2016, ORÇAMENTO, 
Corretores informais de Rondon – PR, Paraná Equipamento S.A, 2016, Catálogo, Goodyear, 
2016, Catálogo 
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Os subsistemas serão operados com o apontamento dos custos 

individuais ao mês. A capacidade instalada partiu da análise do funcionamento 

do sistema atual, “in loco”, que mediu a área de cobertura do sistema. Entende-

se por área de cobertura a distância percorrida pelos veículos coletores.  

As distâncias foram: na cidade de Rondon mediu 68 km, na cidade 

de Guaporema 16 km, na cidade de Indianópolis 32 km e na cidade de São 

Manoel do Paraná mediu 17 km. 

A Tabela 15 apresenta os tipos de função que serão envolvidos 

diretamente no sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e seus custos 

respectivamente. A  

 

 

 

Tabela 16 apresenta os tipos de cargos indiretos ligados ao processo.  

A Tabela 15, os custos serão apropriados dentro do cálculo de cada 

um dos subsistemas que consomem a mão-de-obra ligado diretamente ao 

processo e a  

 

 

 

Tabela 16 será transcrita na Tabela 17 para adicionar à despesa total 

do sistema. 

O custo com mão-de-obra que insere no processo de gerenciamento 

de resíduos possui como parâmetros os salários praticados pelos Municípios. 

 
 
Tabela 15 - Cargos ligados diretamente ao processo 

  Motorista Gari Tratorista 

Carga Horária (semanais) 44 horas  44 horas  44 horas  

Salário R$    1.450,00 R$       970,00 R$    1.450,00 

Periculosidade 
 

R$       194,00 
 



79 
 

Remuneração R$    1.450,00 R$    1.164,00 R$    1.450,00 

Férias R$    1.450,00 R$    1.164,00 R$    1.450,00 

1/3 sobre férias R$       483,33 R$       388,00 R$       483,33 

INSS R$       354,44 R$       284,53 R$       354,44 

FGTS R$       128,89 R$       103,47 R$       128,89 

Seguro de Vida R$       226,00 R$       226,00 R$       226,00 

Aux. Alimentação R$       175,00 R$       175,00 R$       175,00 

Custo Salarial ao Mês R$    2.495,44 R$    2.082,33 R$    2.495,44 

Fonte: O autor 
 
 
 
 
 
Tabela 16 - Cargos ligados indiretamente ao processo 

  Vigilante 
Administrativo 

Engenheiro Contador 

Carga Horária (semanais) 44 horas 44 horas  20 40 

Salário com adicional 
noturno  R$       920,00   R$  1.100,00   R$ 3.500,00   R$ 7.000,00  

Periculosidade  R$       184,00        

Remuneração  R$    1.104,00   R$  1.100,00   R$ 3.500,00   R$ 7.000,00  

Férias  R$    1.104,00   R$  1.100,00   R$ 3.500,00   R$ 7.000,00  

1/3 sobre férias  R$       368,00   R$     366,67   R$ 1.166,67   R$ 2.333,33  

INSS  R$       269,87   R$     268,89   R$    855,55   R$ 1.711,11  

FGTS  R$         98,13   R$       97,78   R$    311,11   R$    622,22  

Seguro de Vida  R$       226,00   R$     226,00   R$    226,00   R$    226,00  

Aux. Alimentação  R$       175,00   R$     175,00   R$    175,00   R$    175,00  

Custo Salarial ao Mês R$    1.995,67 R$ 1.989,89 R$5.456,55 R$ 10.512,11 

Fonte: O autor 

 

A  Tabela 17 apresenta o custo das funções indiretas ligadas ao 

processo, que possuem a função de dar suporte para o bom funcionamento do 

sistema com apontamento no impacto dos custos. 

A função do agente administrativo é auxiliar o contador e o 

engenheiro em suas atribuições. O contador fará os registros contábeis nos 

parâmetros da contabilidade pública. O engenheiro atuará na função estrutural 

do aterro sanitário contribuído para o bom funcionamento na logística do 

processo. O vigilante fará a guarda patrimonial, inclusive do aterro sanitário.  

 
 
 
 
Tabela 17 - Quadro de salários de pessoal para o setor administrativo do consórcio. 
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A – ADMINISTRATIVO 

A1 – SALÁRIOS R$   1.255,64 

A2 - ENCARGOS SOCIAIS R$      376,69 

A3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$   1.632,33 

B – CONTADOR 

A1 – SALÁRIOS R$   7.811,19 

A2 - ENCARGOS SOCIAIS R$    3399,00 

A3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$  11210,19 

C - ENGENHEIRO 

A1 – SALÁRIOS R$   3.922,31 

A2 - ENCARGOS SOCIAIS R$   1.346,89 

A3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$   5.269,20 

D - VIGILANTE 

A1 – SALÁRIOS R$   1.260,08 

A2 - ENCARGOS SOCIAIS R$      378,03 

A3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$   1.638,11 

Total R$ 19.749,83 
Fonte: Município de Rondon. 
Legenda: página 98 

A Tabela 18 apresenta analiticamente os investimentos em 

caminhões equipados com coletores dispostos na Tabela 14. A capacidade 

desses equipamentos foi dimensionada de acordo com porte de cada município 

sendo um a cada município. Os equipamentos dos demais subsistemas serão 

deslocados de acordo com a demanda de serviços de cada localidade. 

Tabela 18 – Apuração dos investimentos para coletar resíduos tipo rejeitos e resíduos com 
potencial de reciclagem. 

Coletor de Resíduos Doméstico e Comercial 

Município 

Investimentos 

Aquisição de 
Veículo de 

Coleta 

Aquisição de 
Coletor 

Total 

Guaporema R$ 185.000,00 R$   58.000,00 R$   243.000,00 

Indianópolis R$ 207.000,00 R$   59.250,00 R$   266.250,00 

Rondon R$ 233.000,00 R$   69.800,00 R$   302.800,00 

São Manoel do Paraná R$ 185.000,00 R$   58.000,00 R$   243.000,00 

Total R$ 810.000,00 R$ 245.050,00 R$ 1.055.050,00 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, DAMAEQ – Dávilla 
Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo. 

 

A função deste subsistema é a coleta exclusiva dos rejeitos e 

resíduos com potencial de reciclagem provenientes dos domicílios, comércio e 

assemelhados, bem como o transporte dos rejeitos serão destinando ao aterro 
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sanitário e os recicláveis para os barracões de triagem, existentes em cada um 

dos municípios por município. As coletas serão executadas em dias 

intercalados de rejeitos e materiais com potencial de reciclagem.  

A estrutura compreende 1 veículo com coletor compactador 

acoplado, 1 motorista e dois garis. Em relação ao praticado atualmente, esta 

estrutura apresenta um ganho real na segurança dos trabalhadores e 

capacidade de carga ao veículo. A Tabela 19 indica o custo com a 

operacionalização deste subsistema da forma sugerida na cidade de 

Guaporema: 

Tabela 19 – Despesas com o uso mensal para compactador 6m³ 

Despesas com o uso mensal para compactador 6m³ 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados Mês² 365,5 

A3 - Número de Km Rodados Litro³ 2,5 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 426,90 

B – PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (6 pneus) 4 R$ 6.930,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio 5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 2 365,5 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 63,32 

C – MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 243.000,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 8 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.012,50 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor 9 R$ 36,55 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 9 R$ 91,38 

D3 - Lavagem 10 R$ 40,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 167,93 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO 11 R$ 1.012,50 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório 12 R$ 202,50 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 1.215,00 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS 13 R$ 4.298,03 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS 14 R$ 2.085,46 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.383,49 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 9.269,14 
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Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, DAMAEQ – Dávilla Indústria 
Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 2016, CATÁLOGO, Municípios de 
Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná. 
Legenda: Página 98 

 

Para o município de Indianópolis sugere uma estrutura de 1 veículo 

equipado com coletor compactador, 1 motorista e dois garis. A manutenção e 

apuração do custo serão efetuadas nos termos indicativo da Tabela 20. 

 

Tabela 20 - Custo mensal para compactador 10 m³ 

Custo mensal para compactador 10 m³ 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados no Mês² 640 

A3 - Número de Km Rodados com Um Litro³ 1,95 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL  R$ 958,36 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (10 pneus) 4 R$ 9.900,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio 5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês ² 640 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 158,40 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 266.250,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 8 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.109,38 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor 9 R$ 64,00 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 9 R$ 160,00 

D3 - Lavagem 10 R$ 80,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 304,00 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO 11 R$ 1.109,38 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório 12 R$ 221,88 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 1.331,25 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS 13 R$ 4.298,03 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS 14 R$ 2.085,46 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.383,49 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 10.244,87 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, DAMAEQ – Dávilla 
Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 2016, CATÁLOGO, Municípios 
de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná. 
Legenda: na página 98 
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No município de Rondon sugere 1 veículo equipados com coletor 

compactador, 1 motorista e quatro garis. A Tabela 21 indica o custo com a 

operacionalização deste subsistema: 

 
 
 
 
 
Tabela 21 – Despesas com o uso do compactador de capacidade 15 m³ 

Despesas com o uso do compactador de capacidade 15 m³ 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados no Mês² 1.462,00 

A3 - Número de Km Rodados com Um Litro³ 1,95 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL  R$ 2.189,25 

B – PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (10 pneus) 4 R$ 16.500,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio 5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês ² 1.360,00 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 561,00 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 302.800,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 8 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.261,67 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor 9 R$ 146,20 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 9 R$ 365,50 

D3 - Lavagem 10 R$ 80,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 591,70 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO 11 R$ 1.261,67 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório 12 R$ 252,33 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 1.514,00 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS 13 R$ 6.951,53 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS 14 R$ 2.085,46 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 9.036,99 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 15.154,61 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, DAMAEQ – Dávilla 
Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 2016, CATÁLOGO, Municípios 
de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná. 
Legenda: na página 98 
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No município de São Manoel do Paraná 1 veículo com coletor 

compactador acoplado, 1 motorista e dois garis. A Tabela 22 indica o custo 

com a operacionalização deste subsistema: 

 
 
 
 
 
 
Tabela 22 - Custo mensal para compactador 6 m³ 

Custo mensal para compactador 6 m³ 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados no Mês² 365,5 

A3 - Número de Km Rodados com Um Litro³ 2,5 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL  R$ 426,90 

B – PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (10 pneus) 4 R$ 6.930,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio 5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês ² R$ 365,50 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 63,32 

C – MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 243.000,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 8 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.012,50 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor 9 R$ 36,55 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 9 R$ 91,38 

D3 - Lavagem 10 R$ 80,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 207,93 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO 11 R$ 1.012,50 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório 12 R$ 202,50 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 1.215,00 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS 13 R$ 4.298,03 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS 14 R$ 2.085,46 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 6.383,49 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 9.309,14 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, DAMAEQ – Dávilla 
Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 2016, CATÁLOGO, Municípios 
de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná. 
Legenda: página  98 
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O subsistema de coleta de resíduos gerados pela tosa de canteiros, 

galhos de árvore e limpeza de quintais é composto de quatro equipes, 

contendo em cada equipe um veículo caminhão tipo caçamba, um trator com 

concha, um trator com lâmina aparadora, um triturador de galhos, 3 motoristas 

e dois garis. Os investimentos são detalhados na Tabela 23. 

Na coleta dos rejeitos, estas equipes serão operadas diante da 

demanda existente no território do consórcio, embora a Tabela 23 trata os 

investimentos individualizados por município. 

Tabela 23 - Investimento de coleta de resíduos dispersos 

Coleta Entulho - disperso 

Município 

Investimentos (em R$) 

Trator Caminhão Concha Lâmina 
Triturador 
de Galho 

Total 

Guaporema 198.000,00 213.600,00 27.900,00 1.700,00 10.000,00 451.200,00 

Indianópolis 198.000,00 213.600,00 27.900,00 1.700,00 10.000,00 451.200,00 

Rondon 198.000,00 213.600,00 27.900,00 1.700,00 10.000,00 451.200,00 

São Manoel 
do Paraná 

198.000,00 213.600,00 27.900,00 1.700,00 10.000,00 451.200,00 

Total 792.000,00 854.400,00 111.600,00 6.800,00 40.000,00 1.804.800,00 

Fonte: EQUAGRIL (2015). 

 

A  

 

 

 

Tabela 24 indica o custeio com a operacionalização de 4 tratores com 

conchas, com função de coletar os resíduos e os remover para o caminhão de 

transporte.  
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Tabela 24 - Custo mensal para trator com concha 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Horas em serviço² 184,8 

A3 - Número de hora Rodados com um litro³ 0,1 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 5.396,16 

B – PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (16 pneus)4 R$ 45.536,00 

B2 - Horas Rodados Com um Rodízio5 9700 

B2 - Horas Rodados num Mês 184,8 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 867,53 

C – MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %)6 50% 

C2 - Custo do Equipamento7 R$ 571.600,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 2.381,67 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor R$ 55,44 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros R$ 138,60 

D3 - Lavagem 10 R$ 320,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 514,04 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS R$ 17.192,11 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS R$ 5.157,63 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 22.349,74 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 31.509,14 

Fonte: New Holland do Brasil, (2016) 
Legenda: Página 98 

 

A Tabela 25 indica o custeio com a operacionalização de 4 tratores 

com lâminas, com função de aparar os resíduos para a coleta com o trator 

concha, não permitindo que o mesmo se espalhe. 
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Tabela 25 - indica o serviço executado pelos 4 tratores com lâmina acoplada: 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Horas em serviço² 184,8 

A3 - Número de hora Rodados com Um Litro³ 0,1667 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 3.237,05 

B – PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (16 pneus)4 R$ 28.032,00 

B2 - Horas Rodados Com um Rodízio5 9.700 

B2 - Horas Rodados num Mês 184,8 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 534,05 

C – MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %)6 50% 

C2 - Custo do Equipamento7 R$ 338.800,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.411,67 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor8 R$ 55,44 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros9 R$ 138,60 

D3 - Lavagem 10 R$ 320,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 514,04 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS R$ 6.578,11 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS R$ 1.973,43 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.551,54 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 14.248,35 

Fonte: New Holland do Brasil, (2016) 
Legenda: Página 98 

 

A Tabela 26 demonstra o custeio de 4 caminhões a serviço do 

subsistema de coleta de resíduos gerados pela tosa de canteiros, galhos de 

árvores e limpeza de quintais. 
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Tabela 26 – Custo mensal com Caminhão caçamba 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados no Mês² 2.832 

A3 - Número de Km Rodados com Um Litro³ R$ 1,92 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL  R$ 4.307,00 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (24 pneus) 4 R$ 39.600,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio 5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês ² 2.832,68 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 2.804,35 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 854.400,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 8 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 3.560,00 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor 9 R$ 283,20 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 9 R$ 708,00 

D3 - Lavagem 10 R$ 320,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 1.311,20 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO 11 R$ 3.560,00 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório 12 R$ 712,00 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 4.272,00 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS 13 R$ 6.578,11 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS 14 R$ 1.973,43 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.551,54 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 24.806,09 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, DAMAEQ – Dávilla 
Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 2016, CATÁLOGO, Municípios 
de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel do Paraná. 
Legenda: Página 98 

 

No fechamento deste subsistema, a Tabela 27 aponta o custo com a 

trituradora de galhos, que possui função de triturar os galhos cortados da 

arborização da cidade rebocada pelo caminhão caçamba; 
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Tabela 27 - Custo com triturador de galhos. 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus 8 pneus)¹ R$ 1.816,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio² 45.000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 1.150,00 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 46,41 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %)³ 50% 

C2 - Custo do Equipamento  R$ 40.000,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses)4 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 166,67 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor   

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 5 R$ 85,00 

D3 – Lavagem   

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 85,00 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 298,08 

Fonte: DAMAEQ – Dávilla Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 
2016, CATÁLOGO. 
Legenda: página  98 

 

O subsistema de coleta de resíduos de restos da construção civil é 

composto de dois caminhões e dezoito caçambas estacionárias, 

acompanhados de 2 motoristas. 

A função deste subsistema é a coleta de resíduos produzidos pela 

construção civil e similares. O serviço será solicitado pelo gerador em linha 

direta, independente do município consorciado. As caçambas serão 

distribuídas nos municípios de acordo com a proporção de capacidade 

produtiva de resíduos e os caminhões farão linhas movimentando as 

caçambas. A Tabela 28 detalha os investimentos deste subsistema: 

Tabela 28 - Coleta de entulhos 

Coleta de Entulhos - MUK 

Investimentos 

Aquisição de Veículo de Coleta com 
“muk” acoplado 

Caçamba Total 

R$ 444.000,00 R$ 53.100,00 R$ 497.100,00 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, STAHLLUZ 
Metalurgia Indústria e Comércio Ltda, 2016, Catálago. 

 

A  
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Tabela 29 indica o custeio deste subsistema com veículo caminhão 

com equipado com “munk” acoplado com as caçambas que, inclusive servirá 

para transporte de resíduo da construção civil: 

 
 
 
Tabela 29 - Custeios do caminhão “munk” acoplado 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados Mês³ 1.416 

A3 - Número de quilômetros rodados com um litro³ 3,5 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 1.181,35 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (12 pneus)4 R$ 19.800,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 1.416 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 700,92 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %)6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 497.100,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses)8 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 2.071,25 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor9 R$ 141,60 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros9 R$ 354,00 

D3 - Lavagem 10 R$ 320,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 815,60 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO11 R$ 2.071,25 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório12 R$ 414,25 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 2.485,50 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS13 R$ 3.289,06 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS14 R$ 986,72 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.275,78 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 11.530,40 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, STAHLLUZ 
Metalurgia Indústria e Comércio Ltda, 2016, Catálago. 
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O subsistema de varrição de ruas, avenidas e logradouros públicos é 

composto de quatro tratores e quatro varredeiras de rua a reboque. 

A função deste subsistema é a varrição das ruas de forma 

mecanizada, ou seja, processada através de um trator rebocando uma 

varredeira. As cidades serão varridas em horários alternativos sem a 

interferência no fluxo do trânsito. A Tabela 30 demonstra o investimento com 

este subsistema. 

Tabela 30 - Trator acoplado com coletor de resíduo por varrição 

Município 
Investimentos 

Trator Varredora Total 

Guaporema R$ 83.000,00 R$ 94.000,00 R$ 177.000,00 

Indianópolis R$ 83.000,00 R$ 94.000,00 R$ 177.000,00 

Rondon R$ 83.000,00 R$ 94.000,00 R$ 177.000,00 

São Manoel do Paraná R$ 83.000,00 R$ 94.000,00 R$ 177.000,00 

Total R$ 332.000,00 R$ 376.000,00 R$ 708.000,00 

Fonte: New Holland do Brasil, 2016, Catálogo; DAMAEQ – Dávilla Indústria Mecânica de 
Máquinas, 2016, Catálogo. 

 

A Tabela 31 apresenta o custeio deste subsistema com o trator 

reboque com varredeira, que possui a função mecânica de varrição. 

 

Tabela 31 – Trator reboque com varredeira 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Horas em serviço² 184,8 

A3 - Número de hora Rodados com Um Litro³ 0,1667 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 3.237,05 

B – PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (16 pneus)4 R$ 28.032,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio5 45000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 1.150,00 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 716,37 

C – MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %)6 50% 

C2 - Custo do Equipamento7 R$ 332.000,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.383,33 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor8 R$ 55,44 
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D2 - Lubrificantes/graxas/filtros9 R$ 138,60 

D3 - Lavagem 10 R$ 320,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 514,04 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 - SEGURO   

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório   

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO 0 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS11 R$ 6.578,11 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS12 R$ 1.973,43 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 8.551,54 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 14.402,34 

Fonte: New Holland do Brasil, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 2016, Catálogo. 
Legenda: página  98 

 

A varredeira acoplada possui registro patrimonial independente e a 

Tabela 32 apresenta o custo de sua manutenção. 

 

 

Tabela 32 Varredeira de rua 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (8 pneus)¹ R$ 1.816,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio ² 45000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 1.150,00 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 46,41 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 50% 

C2 - Custo do Equipamento ³ R$ 376.000,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses)4 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.566,67 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor   

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros R$ 312,00 

D3 - Lavagem ( 2 LAVAGENS A R$ 40,00)   

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 312,00 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 1.925,08 

Fonte: DAMAEQ – Dávilla Indústria Mecânica de Máquinas, 2016, Catálogo, FIRESTONE, 
2016, Catálogo 
Legenda: página  98 
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O subsistema de transporte de resíduos gerados pela tosa de 

canteiros, galhos de árvores e limpeza de quintais é composto de dois 

caminhões e quatro caçambas do tipo “roll on” acompanhados de dois 

motoristas. Com investimento informado na Tabela 33. A função deste 

subsistema consiste no uso das caçambas tipo “roll ’on” para serem usadas 

como sendo um transbordo.  

As caçambas serão locadas em um ponto estratégico nos 

municípios consorciados, as coletas serão realizadas pelo subsistema de 

resíduos dispersos e pelas varrições que serão depositadas nas caçambas. Os 

dois caminhões terão a função de fazer o transporte dos municípios até a 

disposição final do resíduo, com custeio verificado na Tabela 34. 

 

 

Tabela 33 - Caminhão acoplado de guincho e caçambas “roll ’on” 

Atendimento do Sistema 

Município 

Investimentos 

Caminhão 
Caçamba roll 

on 
Guincho total 

Consorciado R$ 233.000,00 R$ 148.000,00 R$ 29.000,00 R$ 410.000,00 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, STAHLLUZ 
Metalurgia Indústria e Comércio Ltda, 2016, Catálago. 

 

 

Tabela 34 - Custeio do Caminhão acoplado com caçamba roll ‘on 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados Mês² 384 

A3 – Quantidade de quilômetros Rodados com Um Litro³ 1,95 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 575,02 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (10 pneus)4 R$ 16.500,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 384 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 158,40 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %)6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 381.000,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses)8 120 
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C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.587,50 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor9 R$ 38,40 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros9 R$ 96,00 

D3 - Lavagem 10 R$ 80,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 214,40 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO11 R$ 1.587,50 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório12 R$ 317,50 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 1.905,00 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS13 R$ 3.289,06 

F2 - ENCARGOS SOCIAIS14 R$ 986,72 

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 4.275,78 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 8.716,10 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, FIRESTONE, 2016, 
Catálogo STAHLLUZ Metalurgia Indústria e Comércio Ltda. 
Legenda: Página  98 

 

O serviço de transportes de veículos, máquinas e equipamentos é 

composto de um caminhão equipado com uma prancha tipo “cegonha”, com 

investimento previsto na Tabela 35. 

A função deste subsistema é transportar veículos e equipamentos 

para outros municípios consorciados no atendimento da demanda do sistema. 

Não há de se falar em motorista, porque sempre que estiver fazendo o 

transporte de um veículo, o motorista do veículo transportado é o próprio 

motorista do veículo “cegonha”. O custeio deste subsistema é apresentado na 

Tabela 36. 

Tabela 35 - Caminhão com Plataforma acoplada 

Atendimento do Sistema 

Município 

Investimentos 

Veículo Plataforma Guincho Total 

Consórcio R$ 185.000,00 R$ 21.000,00 R$ 23.000,00 R$ 229.000,00 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, STAHLLUZ 
Metalurgia Indústria e Comércio Ltda, 2016, Catálago. 
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Tabela 36 - Custo com caminhão plataforma para transporte de veículos e equipamentos 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 2,92 

A2 - Quilômetros Rodados Mês² 384 

A3 - Número de hora Rodados com Um Litro³ 1,95 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 575,02 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (6 pneus)4 R$ 9.900,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio5 40000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 384 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 95,04 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %)6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 269.000 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 1.120,83 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor8 R$ 38,40 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros9 R$ 96,00 

D3 - Lavagem 10 R$ 80,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 214,40 

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO11 R$ 1.120,83 

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório12 R$ 224,17 

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO R$ 1.345,00 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS13   

F2 - ENCARGOS SOCIAIS14   

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO R$ 0,00 

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 3.350,29 

Fonte: DIVESA - Concessionária de Veículos Comerciais, 2015, Catálogo, FIRESTONE, 2016, 
Catálogo STAHLLUZ Metalurgia Indústria e Comércio Ltda, 2016, Catálago. 
Legenda: Página  98 
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O serviço de transporte de servidores é composto de um veículo tipo 

“van” que fará o transporte de servidores que atenderão os municípios 

consorciados no limite da demanda e, o seu investimento está apontado na 

Tabela 37. A Tabela 38 aponta o custo de subsistema. 

Tabela 37 - Veículo van para transporte coletivo 

Atendimento do Sistema 

Município 
Investimentos 

Veículo van 

Consórcio R$ 66.000,00 

Fonte: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 38 - Veículo van - transporte de pessoal 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹ R$ 3,64 

A2 - Quilômetros Rodados num Mês² 384 

A3 - Número de Km Rodados com Um Litro³ 8 

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL R$ 174,72 

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (4 pneus) 4 R$ 1.800,00 

B2 - Quilômetros Rodados Com um Rodízio 5 30000 

B2 - Quilômetros Rodados num Mês 384 

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS R$ 23,04 

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7 R$ 66.000,00 

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS R$ 275,00 

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor 8 R$ 23,04 

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 9 R$ 57,60 

D3 - Lavagem 10 R$ 80,00 

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL R$ 160,64 
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E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 – SEGURO 11  R$         899,00  

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório 12  R$         112,37  

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO  R$     1.011,37  

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS 13   

F2 - ENCARGOS SOCIAIS 14   

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO   

CUSTO DIRETO MENSAL R$ 963,40 

Fonte: MONTE CARLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 2016, CATÁLAGO, FIRESTONE, 
2016, CATÁLOGO. 
Legenda: Página  98 

 

O subsistema de aterro sanitário é composto por área de terras, 

construção de aterro sanitário e instalações, licenciamentos ambientais e trator 

tipo pá carregadeira. Servirá para destinação final dos resíduos considerados 

rejeitos. O investimento neste subsistema está prevista na Tabela 39.  

A Tabela 40 aponta o custeio com o trator pá carregadeira, sendo 

que, a manutenção do aterro sanitário será executada simultaneamente pelos 

servidores admitidos no sistema de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Tabela 39 - Implantação do aterro sanitário com instalações e equipamentos 

Aterro Sanitário 

Área de implantação do aterro sanitário (4 alqueires paulista) R$ 200.000,00 

Projeto de Engenharia R$ 60.000,00 

Serviços Topográficos da área (curvas de m/m) R$ 27.000,00 

Obras de 1ª etapa (cercamento da área, cerca viva, poço 
subterrâneo para abastecimento de água, administração, 
balança rodoviária, energia elétrica, acessos internos) 

R$ 3.200.000,00 

Trator pá Carregadeira R$ 350.000,00 

Licença Ambiental junto ao IAP (licença prévia, licença de 
instalação e licença de operação) 

R$ 32.500,00 

Total R$ 3.869.500,00 

Fonte: HABITAT ECOLÓGICO LTDA, 2016, ORÇAMENTO, Corretores informais de Rondon - 
PR, PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A. 

 
 
 
 



98 
 

 
 
 
 
 
Tabela 40 - Custo mensal com pá carregadeira à serviço do Aterro Sanitário 

A – COMBUSTÍVEL 

A1 - Preço de Um Litro de Óleo Diesel¹  R$               2,92  

A2 - Horas em serviço² 112,00  

A3 - Número de hora Rodados com Um Litro³ 0,0667  

A4 - CUSTO COM COMBUSTÍVEL MENSAL  R$      4.894,75  

B - PNEUS 

B1 - Preço de um rodízio de pneus (4 pneus)4  R$    12.599,64  

B2 - Horas Trabalhadas na vida útil5 27300 

B2 – Horas trabalhadas no mês 112,00  

B4 - CUSTO COM PNEUS E CÂMARAS  R$            51,69  

C - MANUTENÇÃO 

C1 - Custo de Manutenção na Vida Útil (Em %) 6 50% 

C2 - Custo do Equipamento 7  R$  350.000,00  

C3 - Vida Útil do Equipamento (Em Meses) 120 

C4 - CUSTO DE MANUTENÇÃO POR MÊS  R$      1.458,33  

D - CUSTO COM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO 

D1 - Óleo de Motor 8  R$          280,00  

D2 - Lubrificantes/graxas/filtros 9  R$          220,00  

D3 - Lavagem ( 2 LAVAGENS A R$ 120,00) 10  R$          240,00  

D4 - CUSTO C/ LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO MENSAL  R$          740,00  

E - CUSTO COM LICENCIAMENTO 

E1 - SEGURO   

E2 - IPVA/Seguro Obrigatório   

E3 - CUSTO COM LICENCIAMENTO 0 

F - CUSTO COM PESSOAL 

F1 – SALÁRIOS 13  R$       1.644,53  

F2 - ENCARGOS SOCIAIS 14  R$          493,36  

F3 - CUSTO FOLHA DE PAGAMENTO  R$       2.137,89  

CUSTO DIRETO MENSAL  R$       9.282,66  
Fonte: Paraná Equipamento S.A, 2016, Catálogo, Goodyear, 2016, Catálogo, 
Legenda: Página  98 

 

Legenda 

1. Pesquisa de mercado do preço de óleo diesel, realizada em 01/05/2016; 

2. Quilômetro rodado por dia trabalhado. Medido pelo autor, nas quatro cidades 

consorciadas, individualmente, onde os veículos percorrem, promovendo coleta e limpeza 

pública. A quantidade de quilômetros ao mês é uma multiplicação na razão de 5 dias 

trabalhados semanalmente que multiplicado por 4,2 semanas ao mês; esta mesma lógica 

aplicou-se aos tratores que trabalham por hora diferente dos demais veículos que é por 

quilômetros. Aos veículos que fazem o apoio, como a caçamba roll ‘on, a prancha de 
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transportar veículo e a van somou-se as distâncias de uma cidade a outra, apurou-se a média 

e multiplicou-se pelas possíveis viagens de uma cidade para outra. 

3. Média de consumo indicado pelo fabricante destaca que vários fatores 

interferem no consumo dos veículos e depende do uso do veículo. O autor promoveu uma 

pesquisa junto aos servidores que operam sistema e apurou a média de consumo; 

4. Pneus do veículo a preço de mercado, com pesquisa realizada em 02/05/2016; 

5. Média de consumo sugerido pelo fabricante em uso normal, recomenda o 

rodízio a cada 1000 km em pneus locados nos eixos do veículo, em caminhões e tratores o 

custo de mão de obra com rodízio a cada 1000 km é maior do que a economia adquirida, desta 

forma, viabilizaria este rodízio a cada 10.000 km. Calculou os possíveis acidentes ocorridos 

como o produto na média narrada pelos operadores. 

6. Recomendação do fabricante até o final de vida útil, uma metodologia para 

verificar o custo de manutenção. O Município de Rondon opera com este método e apresenta 

bons resultados. 

7. Preço do veículo, incluem também os possíveis equipamentos acoplados, ou 

seja, o caminhão com caçamba, o caminhão com coletor, o trator com a concha, o trator com 

lâmina e  o caminhão com a prancha; 

8. Consumo pela troca periódica nas recomendações do fabricante; 

9. Prática recorrente dos municípios consorciados que auxilia na manutenção; 

10. Pesquisa de preço realizada a partir de 02/05/2016; 

11. Foi feita uma cotação por tipo de veículo e aplicado a proposta para veículos 

de mesma categoria. Procurou uma cobertura máxima existente do mercado. O valor pode 

variar de acordo com a necessidade de cada contratante. 

12. Verificou o custo exclusivo de seguro obrigatório e licenciamento, visto que 

veículos oficiais são isentos de Imposto sobre veículos automotores – IPVA, por amostra, 

verificando-se também os lançamentos em veículos semelhantes; 

13. Os valores dos salários dos servidores foram verificados nos municípios 

consorciados, sempre fazendo a opção pelo maior que possuem em seus planos de carreiras, 

cargos e salários; visto que, em média as remunerações são abaixo do valor de mercado. 

Calculou-se os salários e seus reflexos, ou seja, adicionais de periculosidade ou 

insalubridades, 13º salário, férias, 1/3 sobre férias. Salários praticados no mês 05/2016; 

14. Encargos sociais dos trabalhadores sendo: Fundo Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, Instituto Nacional da Seguridade Nacional - INSS e Imposto de Renda Retido 

na Fonte: - IRRF;  

 

O custo total de operação do sistema é a soma dos valores de todas 

as tabelas de custeio conforme apresentado na Tabela 41. O montante foi de 

R$ 2.683.621,30 ao ano. 

Tabela 41 - Custeio total do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos do consórcio 

  Ao mês 2017 

COMBUSTIVEIS R$ 27.587,92 R$ 331.055,08 

PNEUS R$ 6.890,27 R$ 82.683,18 

MANUTENÇÃO R$ 21.378,96 R$ 256.547,50 

LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO R$ 6.164,51 R$ 73.974,12 

SEGUROS E LICENCIAMENTO R$ 15.612,75 R$ 187.353,00 

FOLHA DE PAGAMENTO R$ 106.631,10 R$ 1.279.573,20 

DEPRECIAÇÃO   R$ 472.435,22 
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GASTO COM CUSTEIO R$ 184.265,51 R$ 2.683.621,30 

Fonte: o autor. 

 

 

O sistema em operação executam partes do serviço de 

gerenciamento e se complementam no todo. Operacionalizara, na seguinte 

ordem: 

 Com 1 caminhão equipado com 1 coletor compactador em cada um 

dos municípios que, em dias alternados, recolhe dejetos e resíduos com 

potencial de reciclagem, sendo que, os recicláveis serão encaminhados para a  

“terceirizada” que fará a triagem e o rejeito para o aterro sanitário.  

 As terceirizadas, que receberam como incentivo a cessão de: 1 

prensa, 1 triturador de vidro e 1 barracão pré-moldado, em cada um dos 

municípios; farão a triagem dos resíduos e comercializarão como forma de 

remuneração de seus serviços. 

 Nos municípios consorciados, periodicamente 1 estrutura formada 

por 4 equipes, contendo 1 caminhão, 1 trator equipado com concha, 1 trator 

equipado com 1 aparador, 1 trator equipado com trituradora de galhos fará a 

coleta de resíduos gerados pela tosa de canteiros, galhos de árvore e limpeza 

de quintais. Excepcionalmente, havendo em uma das cidades vendavais, 

festas comunitárias, fortes chuvas, e outros fatos assemelhados; desloca toda 

a estrutura para o local afetado.  

 Para limpeza de ruas e logradouros será usado 1 trator equipado 

por 1 varredeira em cada um dos municípios. 

 A estrutura de 2 caminhões equipados com “munk” e 18 caçambas 

atenderá os municípios simultaneamente na coleta de resíduos de construção 

e assemelhados, depositará em estradas ou locas. Aquilo que não for possível 

o seu reaproveitamento será encaminhado ao aterro sanitário, para o devido 

tratamento.  

 A estrutura contendo 4 caçambas “roll on”, uma em cada município, 

funcionará como um transbordo, que ao ser cheia de dejetos originários das 

coletas executadas, será rebocada com destino ao aterro sanitário.  
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 Ainda a estrutura de 1 veículo van, será usada para o transporte de 

trabalhadores entre os municípios e aterro sanitário de acordo com 

necessidade.  

 A estrutura de uma área de terras para a implantação de 1 aterro 

sanitário, 1 trator pá carregadeira, este último servirá para cobrir os dejetos 

depositados no aterro com terra, dia-a-dia.  

Os resíduos originários dos serviços de saúde ficarão sob 

responsabilidade dos geradores a sua destinação e, cabe aos municípios a 

função de fiscalizar os materiais que se enquadram na logística reversa1. 

Os municípios, ao se unirem e formarem um consórcio público, 

dividindo o sistema de gerenciamento de resíduo sólido em subsistemas 

para proporcionar o uso máximo de sua capacidade instalada, terá despesa 

no custeio do sistema fixado em R$ 2.683.621,30 ao ano (Tabela 41). Com 

investimento de R$ 9.308.486,00 (Tabela 14). 

A média de despesas dos municípios com gerenciamento dos 

resíduos é de R$ 4.447.377,36. Com a implantação do consórcio público a 

despesa será de R$ 2.683.621,30, gerando, portanto, uma economia de R$ 

1.763.756,06. 

A relação das despesas com gerenciamento dos resíduos com a 

despesa total dos municípios, sendo 6,52% (Tabela 13) passa a ser 3,91%. 

Na implantação do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

são dispensáveis os cálculos de rentabilidade, tais como: Valor Presente 

Líquido – VPL, Índice Benefício/Custo - IBC, Retorno sobre Investimentos 

Adicionado – RIOA, Taxa Interna de Retorno – TIR, por tratar de serviço 

público sem possibilidades de previsões de retornos. O bem comum é o 

principal objetivo do serviço público. No que se refere ao risco do projeto é 

salutar o cálculo do risco no quesito período de recuperação do 

investimento – Payback (retorno). 

                                                           
1
 A logística reversa é um "instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 
em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”. 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, plano de gestão de resíduos sólidos: manual de 
orientações, 2012, P. 155). 
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Para analisar o payback (Tabela 42), propõe-se uma hipótese de 

ocorrência de 10% de inflação ao ano. Com a economia de R$ 1.763.756,06 

praticada com a implantação do consórcio público, verifica-se que o payback 

simples2 indica que o retorno do investimento realizado será em 5 anos 3 

meses e 10 dias e payback ou nominal3  descontado em 7 anos e 11 meses e 

16 dias. 

Tabela 42 – Fluxo de caixa do sistema de gerenciamento de resíduo sólido dos municípios 
consorciados Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel. 

Ano 0 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 

-9.308.486 1.763.756 1.763.756 1.763.756 1.763.756 1.763.756 1.763.756 1.763.756 1.763.756 1.763.756 1.763.756 

-9.308.486 1.603.415 1.457.650 1.325.136 1.204.669 1.095.154 995.594 905.086 822.805 748.005 680.004 

-9.308.486 -7.544.307 -5.780.551 -4.046.795 -2.253.039 -489.283 1.274.473 3.038.229 4.801.985 6565.741 8.329.497 

-9.308.486 -7.704.649 -6.246.999 -4.921.863 -3.717.194 -2.622.040 -1.626.446 -721.360 101.445 849.450 1.529.454 

Fonte: o autor 

Fórmula:  

FC 

(1+i)
t
 

FC - Fluxo de caixa 

i – Taxa 

t - Tempo 

 

Passivo ambiental fica configurado com a Figura 19, Figura 20, 

Figura 21, e Figura 22 extraídas da mídia que retratou um cenário comum de 

alguns dos municípios pequenos da região noroeste do Estado do Paraná. 

Demonstra algumas práticas questionadas do ponto de vista de preservação ao 

meio ambiente. 

Submetidas aos agentes fiscais, sugeriram irregularidades e 

punibilidades com base na legislação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 Payback Simples é analise do prazo de recuperação do investimento, sem remuneração 

3
 Payback Nominal é o período de tempo necessário para recuperar o investimento, avaliando-

se os fluxos de caixa descontados, ou seja, considerando-se o valor do dinheiro no tempo. 
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Figura 19 - Indicação de passivo ambiental com uma destinação e acondicionamento 
inadequado. 

 
Fonte: O autor. 

 
 
Figura 20 – Outra indicação de passivo ambiental da destinação e acondicionamento 
inadequado. 
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Fonte: O autor 

 
 
 
Figura 21 - Indicação de passivo ambiental por meio de uma destinação e acondicionamento 
inadequado no município x2. 

 
Fonte: O autor 

 
Figura 22 – Outro local de passivo ambiental com destinação e acondicionamento inadequado. 
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Fonte: O autor. 
 

 

É possível identificar no relatório na Figura 19, Figura 20, Figura 21 

e Figura 22 que mostram no mínimo: 

 O acondicionamento de resíduo urbano de forma clandestina 

depositada diretamente no solo; 

 A movimentação do solo demostra que a prática não é antiga; 

 Que a prática tende a ser ocultada pelo soterramento imediato do 

resíduo; 

 Falta de licenciamento para destinação dos resíduos 

 Disposição a céu aberto, “com geração de chorume”. 

Nos termos do manual de fiscalização ambiental é passível de 

aplicação de multa pela infração verificada na Figura 19, Figura 20, Figura 21 e 

Figura 22 no mínimo o equivalente R$ 60.000,00 podendo chegar até R$ 

240.000,00.  

Pelo sistema proposto através de consórcio público o passivo 

ambiental será erradicado. 
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A localização para implantação de aterro sanitário nos termos do 

estudo fornecido pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná 

considerando os atributos: geotécnicos e geoquímicos, geológicos e 

geomorfológicos, hidrológicos e hidrogeológicos, socioeconômicos 

operacionais, constante nos anexos deste trabalho, precisamente na Tabela 

45, Tabela 46, Tabela 47, Tabela 48 e Tabela 49 respectivamente, evita o 

passivo ambiental a longo prazo. 

Com informações sobre a composição do solo dos territórios 

pesquisados, é possível definir o local exato sem riscos ambientais. No caso 

em tela em especial aos municípios de Guaporema, Indianópolis, Rondon e 

São Manoel do Paraná , os técnicos do Instituto de Terras, Cartografia e 

Geologia do Paraná chamam atenção para que a princípio, as áreas 

preferenciais para instalação de aterros são aquelas sobre a Formação Caiuá, 

distante do contato com a Formação Serra Geral, para evitar variações de 

profundidade do lençol freático no contato de rochas permeáveis (Formação 

Caiuá) e impermeáveis (Formação Serra Geral) demonstrados na Figura 23 e 

Figura 24.  

Esta situação provoca efeitos de colapsividade dos latossolos, com 

afundamentos e solapamentos. 

Os solos mais recomendáveis são latossolos argilosos, bem 

desenvolvidos, que ocupam o topo das elevações. A apresentação da Figura 

23 que demonstra o tipo de rocha serve para pontuar a localização, que servirá 

na tomada de decisão, inclusive no cumprimento da legislação e Figura 24 

demonstra os tipos de solos, que com a recomendação do Instituto de Terras, 

Cartografia e Geologia do Paraná indica os pontos excludentes. 
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Figura 23 - Mapa Geológico dos municípios de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São 
Manoel do Paraná. 
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Fonte: Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG, (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24 - Mapa do tipo de solo dos municípios de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São 
Manoel do Paraná. 
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Fonte: Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG (2008) 

 

 

 

A proposta Unicidade na cobrança da taxa de coleta de resíduos é 

inserida nos moldes de proposta de projeto de Lei, conforme se vê no anexo I 

parte integrante deste trabalho, unificando o procedimento nos municípios 



110 
 

consorciados, aqui identificados como: Guaporema, Indianópolis, Rondon e 

São Manoel do Paraná. 

Os municípios, ao instituírem o consórcio público, assumem 

personalidade jurídica comum, o que implica na aplicação prática da Lei que 

cria a cobrança de taxa pela prestação de serviço pela coleta, remoção, 

transporte, destinação e acondicionamento de resíduo, nos mesmos moldes. 

Segundo pesquisa da Universidade de São Paulo o brasileiro produz 

1 kg de lixo por habitante ao dia, partindo deste princípio, os municípios 

consorciados possuem um total de 18439 habitantes, logo, produzem ao dia a 

mesma quantidade em resíduo. Considera-se que ao ano produziriam 6730,24 

toneladas. Se verificarmos o levantamento de custos que consta da Tabela 41, 

o custo anual deste gerenciamento é de R$ 2.683.621,30, ou seja, R$ 398,74 

por tonelada. 

A proposta identifica que de acordo com o quantitativo previsto no 

inciso III as empresas do grupo “A” produziriam ao ano a quantidade de 10,95 

toneladas, do grupo “B” à quantidade 5,475 e do grupo “C” a quantidade 1,825. 

O custo unitário por empresa ao ano para grupo A R$ 4.386,15, 

grupo B R$ 2.193,08 e grupo C R$ 797,48. 

Nos municípios consorciados inexistem empresas que se 

enquadram no grupo A e B. No grupo “C” possuem 435 empresas. 

Multiplicando o custo devido por empresa R$ 797,4822 por 435, o valor a ser 

rateados para o grupo empresarial será o valor de R$ 346.904,76. Desta forma 

o valor a ser rateado pelas residências será a diferença do valor lançado para o 

grupo empresarial e o custo total dos serviços, ou seja, 2.336.716,54. 

A Tabela 43 demonstra o rateio de acordo com o porte da residência 

e seu peso. 

 

Tabela 43 - Rateio custo resíduo pelo total de residências de acordo com seus pesos e porte 

Casa
s 

Edificação 
(m²) 

Classe Peso Pesos Índice Apuração (R$) Unitário 
Anual (R$) 

2 Acima de Classe A 2,60 5,2 0,000812983   R$        1.899,71   R$ 949,86  
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800,00 

2 
de 700,01 
a 800,00 Classe B 2,50 5,0 0,000781714   R$        1.826,64   R$ 913,32  

2 
de 600,01 
a 700,00 Classe C 2,40 4,8 0,000750446   R$        1.753,58   R$ 876,79  

2 
de 500,01 
a 600,00 Classe D 2,30 4,6 0,000719177   R$        1.680,51   R$ 840,26  

9 
de 450,01 
a 500,00 Classe E 2,10 18,9 0,002954879   R$        6.904,72   R$ 767,19  

13 
de 400,01 
a 450,00 Classe F 2,00 26,0 0,004064914   R$        9.498,55   R$ 730,66  

14 
de 350,01 
a 400,00 Classe G 1,90 26,6 0,004158719   R$        9.717,75   R$ 694,12  

10 
de 300,01 
a 350,00 Classe H 1,80 18,0 0,002814171   R$        6.575,92   R$ 657,59  

38 
de 250,01 
a 300,00 Classe I 1,70 64,6 0,010099747   R$      23.600,25   R$ 621,06  

232 
de 200,01 
a 250,00 Classe J 1,50 348,0 0,054407304   R$    127.134,45   R$ 547,99  

932 
de 150,01 
a 200,00 Classe K 1,30 1211,6 0,189424971   R$    442.632,46   R$ 474,93  

994 
de 120,01 
a 150,00 Classe L 1,20 1192,8 0,186485726   R$    435.764,28   R$ 438,39  

1965 
de 70,01 a 

120,00 Classe M 0,90 1768,5 0,276492292   R$    646.084,11   R$ 328,80  

2127 Até 70,00 Classe N 0,80 1701,6 0,266032957   R$    621.643,61   R$ 292,26  

6342     25 6396,2   R$ 2.336.716,54    

Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 
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Este trabalho estudou o sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos executados em pequenos municípios e concluiu que a pratica no 

gerenciamento são semelhantes. O processo gera passivo ambiental 

substancial, pela falta de: simetria na estrutura, conhecimento técnico e legal. 

Este comportamento mantém custo elevado sem resolução do problema. 

Fica demostrado que os pequenos municípios se unirem e formarem 

consórcio público para promoverem o gerenciamento dos resíduos sólidos no 

âmbito de seu território, erradica o passivo ambiental por um custo menor que 

o praticado no gerenciamento individual. 

O consórcio público formado entre municípios minimiza o custo 

observando a logística de acordo com a sua localização, isto porque, o aterro 

sanitário servirá aos consorciados e necessita estar locado em ponto 

estratégico. 

Os municípios de Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel 

do Paraná, diante de suas localizações, foram cobaias perfeitas para a 

pesquisa. Usando estes municípios como base de informação, apurou-se um 

custo médio ao ano no gerenciamento dos resíduos sólidos na ordem de R$ 

4.447.377,36. A verificação deste valor foi possível, com exame do cotidiano 

dos municípios na prática do gerenciamento de seus resíduos sólidos, com 

análise detalhada das despesas registradas por eles. 

Propunha o sistema de gerenciamento de resíduos sólidos através 

de consórcio público, com a implantação de uma nova estrutura. Com o custeio 

de seu funcionamento, verificou que a média anual de despesa passa a ser de 

R$ 2.683.621,30. Portanto, verifica uma economia de R$ 1.763.756,06, ou seja, 

mais de 39%, ao ano.  

O investimento proposto na implantação de nova estrutura através 

do consórcio público totaliza R$ 9.308.486,00. Com a economia de R$ 

1.763.756,06, o valor do investimento retorna em 5 anos e 3 meses, o que 

indica a viabilidade do consórcio publico para gerenciamento de resíduos 

sólidos em pequenos municípios, partindo do principio que a media de vida útil 
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dos equipamentos adquiridos são acima de 10 anos e o aterro sanitário, 30 

anos. 

O gerenciamento de resíduos sólidos pelo consórcio público é 

formado por subsistemas, com ações intercaladas que se complementam, com 

a garantia de erradicação do passivo ambiental. 

A construção do aterro sanitário dar-se-á em local estratégico e 

adequado, conferindo vida útil, eliminando riscos de acidentes. 

Todo o serviço posto a disposição dos munícipes pelo consórcio 

público serão custeados através da cobrança da taxa de gerenciamento de 

resíduos sólidos, alterando os códigos tributários, na forma da minuta de um 

projeto de lei, padronizada para os municípios consorciados, como se vê no 

anexo 7.2, que prima pela cobrança divisível e tributação equitativa. 

 

5.1. TRABALHOS FUTUROS. 

 

Recomenda-se a instituição do plano intermunicipal de 

gerenciamento de resíduos sólidos – PIGRS, com o objetivo impar de proceder 

todo o levantamento do sistema, quantificações, propostas de atuação e custo 

efetivo. 

Amplia-se o estudo para a implantação de consórcio em todos os 

municípios do Paraná que de acordo com sua localização sempre primando 

pela logística. 
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7. ANEXOS 

7.1. Tabelas com definição de critérios para seleção de área para 

implantação de aterro sanitário 

 

Tabela 44 - Critérios gerais estabelecidos para pré-seleção de áreas para instalação de aterros 
sanitários: 

Critérios Adequada Adequada com 
restrições 

Inadequada 

Vida útil Maior que 20 
anos 

Menor que 20 anos (a critério do órgão 
ambiental) 

Distância dos centros 
das cidades 

10 - 30 km 30 - 50 km > 50 km 

Zoneamento ambiental Áreas sem 
Restrições 

Áreas de 
mananciais 
(a critério do 
órgão ambiental) 

Unidades de 
conservação 
ambiental e 
correlatas 

Zoneamento Urbano Áreas rurais  Áreas urbanas 

Vetor de crescimento mínimo intermediário principal 

Densidade populacional Baixa Média Alta 

Uso e ocupação das 
terras 

Áreas devolutas ou pouco utilizadas Ocupação intensa 

Valor da terra Baixo Médio Alto 

Aceitação da população 
e de entidades não 
governamentais 

Boa Razoável Oposição severa 

Declividade do terreno 
(%) 

> 3 
< 20 

20 < declividade < 
30 

> 30 
< 3 

Distância dos cursos 
d’água 

Maior que 200 
m 

Menor que 200 m, com aprovação do 
órgão ambiental responsável 

Fonte: Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG, (2003) 
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Tabela 45 - Atributos geotécnicos e geoquímicos 

ATRIBUTOS ADEQUADO C/RESTRIÇÃO NADEQUADO 

Condutividade 
hidráulica 

< 10
-4 

cm/s 
(13)

 10 
-2

 - 10-4 cm/s 
(13)

 > 10-2 cm/s
 (11)(13)(3)

 

CTC >20 meq/100 g 
(13)

 5 - 20 meq/100 g 
(13)

 < 5 meq/100 g 
(3)(13)(1)

 

Ph > 4 
(1)

 > 5  
(1)

 < 4 (1) e < 7  
(3)

 

Salinidade 
(condutividade elétrica) 

< 16 m mho/cm 
(11)

 > 16 m mho/cm 
(11)

 Muito alto 
(11)

 

Compacidade Solos de 
consistência e 
compacidade 

média (2) 
SPT > 20 

(10)
 

Argila mole 
inconsolidada 

e solos orgânicos 
(2) 

SPT < 15 
(10)

 

 

Movimento de massas Não 
(5)(11)(3)

 Se houver contenção 
(3)

 
Raras 

(11)
 

Sim 
(3)

 
Muitas 

(11)
 

Subsidência Inexistente  Existente 

Condições de 
Compactação 

Adequada 
(11)

  Inadequada 
(11)

 

Fator de retardamento Alto 
(11)

 
> 15 

(13)
 

Intermediário 
(11)

 
5 - 15 

(13)
 

Baixo 
(11)

 
< 15 

(13)
 

Textura (% de finossilte/ 
argila) 

25 % materiais tipo 
(1)(3)

 
GM/SM/ML (*) 

argila 
(< 25% areia)

(13)(2)
 

Arenoso 
(11)(3)

 média: 
argilosa(> 25 - 40% 
areia) ou arenosa 

(10 - 40% areia) 
(13)(2)

 

Grossa (areia média 
a grossa) ou finos 
(argila e silte) 

(3)(2)
 

Muito arenoso 
(11)

 
Arenosa (10% 

argila)
(13)

 

Compressibilidade Não 
(11)

 Camada superficial 
(11)

 
Existente 

(1)
 Camada 

Superficial 
(11)

 

Colapsividade Não 
(1)(5)

 Camada superficial 
< 4m 

(1)
 

Camada superficial 
>4 e < 6m 

(1)
 

Índice de erodibilidade Baixo 
(11)

 Alto 
(11)

 Muito alto 
(11)

 

Fonte: Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG, (2003) 

 
Legenda 

1 - Zuquette, L.V., 1987 

2 - Cunha, M.A.; Parzanese, G.A.C. - 1993 
3 - Souza, N.C.D.C.; Zuquette, L.V. - 1993 
4 - Cetesb - 1979 
5 - Leite, J.C.; Zuquette, L.V. - 1996 
6 - Bouwer,78 / Berg ET alli,84/Brunner e Keller,1972 apud Zuquette, L.V. - 1987 
8 - Feema, 1984 
10 - Zuquette e Gandolfi (1991) 
11 - Zuquette, L.V. ET alii, 1994 apud Zuquette, L.V. ET alii, 1995 
13 - Zuquette at alii, 1993 
14 - Brito (1991) apud Leite e Zuquette (1996) 
(*) Sistema Unificado de Classificação de Solos (SUCS) 
GM - solo grosso - 50 % passa na # 4; SM - areia ou solo arenoso - mais de 50 % 

passa na # 4; ML – siltoso ou argiloso - mais de 50 % passa na # 200 
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Tabela 46 - Atributos geológicos e geomorfológicos 

ATRIBUTOS ATRIBUTOS C/RESTRIÇÃO INADEQUADO 

Declividade < 15 % 
(13)

 
2 - 20% 

(5)
 

> 15 % 
(11)

 
5 a 15 % 

(13)
 

< 5% 
(13) 

> 30 % 
(2)

 

Planícies de 
inundação 

Não (
2)(3) (11)

 Tempo de retorno 
>20 anos

(11)
 

>100 anos 
(2)

 se 
houver barramento(3) 

Tempo de retorno 
< 20 anos 

(1)
 

< 100 anos
 (2)

 
proximidade 

(3)
 

Área de matacões 
(Blocos Rochosos) 

Poucos e 
pequenos 

(11)
 

Muitos e pequenos 
(11)

 
Muitos e grandes 

(11)
 

Forma da encosta Retilínea 
(3)

 Combinada 
(3)

 Convexa ou plana 
(3)

 

Litologia Argilitos e filitos 
granitos, gnaisses 

e migmatitos 

Granitos, gnaisses e 
migmatitos com 

fraturas 
alterados e folhelhos 

quartzitos e calcários 
Granitos, gnaisses e 
migmatitos fraturados 

e quartzitos 

Descontinuidades 
(falhas, fraturas, 

foliação tectônica) 

- densidade 
< 2/m (11) 

Muito fraturada 
- 11 - 20/m (11) 

Extremamente 
fraturada 
> 20/m

(11)
 

Cavernas Não  sim 

-Profundidade (entre 
a base do aterro e o 
substrato rochoso) 

> 15 m 
(11)(13)

 5 - 10 m 
(3) (11)

 
< 5 m 

(3)(13)
 

5 - 15 m 
(13)

 
< 3m 

(11)
 

Mineralogia Minerais tipo 2:1 
(1)(11)(13)

 
Minerais tipo 1:1 

(1)(13)
 minerais 2:1 e 1:1

(11)
 

materiais inertes 
(11)(13

 

Perfis de alteração 
(material 

inconsolidado) 

Homogêneo 
(3)

 Heterogêneo 
(3)

 C/ várias 
intercalações 
texturais 

(3)
 

Topografia Platô e encosta 
suave 

(5)
 

 Relevo escarpado, 
cristas e interflúvios 

(5)
 

Fonte: Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG,, (2003). 
Legenda 

1 - Zuquette, L.V., 1987 

2 - Cunha, M.A.; Parzanese, G.A.C. - 1993 
3 - Souza, N.C.D.C.; Zuquette, L.V. - 1993 
4 - Cetesb - 1979 
5 - Leite, J.C.; Zuquette, L.V. - 1996 
6 - Bouwer,78 / Berg ET alli,84/Brunner e Keller,1972 apud Zuquette, L.V. - 1987 
8 - Feema, 1984 
10 - Zuquette e Gandolfi (1991) 
11 - Zuquette, L.V. ET alii, 1994 apud Zuquette, L.V. ET alii, 1995 
13 - Zuquette at alii, 1993 
14 - Brito (1991) apud Leite e Zuquette (1996) 
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Tabela 47 - Atributos hidrológicos e hidrogeológicos 

ATRIBUTOS ADEQUADO C/RESTRIÇÃO INADEQUADO 

Condições de 
drenabilidade 

Adequada 
(11)

  Inadequada 
(11)

 

Pluviosidade baixa > 2.000 mm/ano
(11)

 > 3.000mm/ano
(11)

 

Direção dos ventos Correlacionar com a área urbana 
(evitar áreas a montante de aglomerações urbanas) 

Clima Seco  Úmido (associado à 
topografia e à 
pluviosidade) 

Densidade de 
drenagem 

Baixa < 1 
(10)

  Alta 

Área de recarga de 
aquífero 

Não 
(3)(11)(13)

 se houver proteção 
(3) 

Sim 
(11)(5)(13)

 

Distância entre as 
Fonte: s de 

abastecimento de 
água ou recurso 

hídrico 

>200 m 
(2)

 
> 300m 

(5)(6)
 

< 200 m (a critério do 
órgão ambiental 

(2)
 

< 300 m 
(1) 

< 300m 
(11)

 

Zonas úmidas 
(regiões onde o 
lençol é raso ou 

subaflorante) 

Não 
(1)

  ocorre 
(1)

 

Aquífero livre inexistente  Existente 

Profundidade do 
nível de água 

> 2 m 
(3) (4)

 
> 4 m 

(1)
 

1,5 < L < 3 m 
(2)(3)

 (4) < 2 m 
(3) (4)

 
< 1,5 m 

(2)
 

Fonte: Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG,, (2003). 
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Tabela 48 - Atributos socioeconômicos 

ATRIBUTOS ADEQUADO C/RESTRIÇÃO INADEQUADO 

Densidade 
populacional da área 

Baixa (pasto, campo) 
(2)

 
Média 

(áreas industriais) (2) 
Alta 

(áreas urbanas)
 (2)

 

Distância do núcleo 
populacional 

> 500 m
 (2)

 A critério do órgão ambiental 
(2)

 

Zoneamento 
ambiental 

Áreas sem restrição 
no zoneamento 

ambiental(2) 

Áreas de proteção de mananciais, APA’S, 
parques, reservas e áreas tombadas 

(2)
 

Aceitabilidade da 
população e de 

entidades ambientais 

Boa 
(2)

 Razoável (2) Inaceitável 
(2)

 

Valorização da terra Baixa 
(2)

 Média a alta 
(2)

 

Distância a ser 
percorrida entre o 

ponto de coleta e o 
aterro 

< 20 km Viabilidade econômica 

Acessos (estradas) Existente De acordo com 
Disponibilidade 

econômica 

Se não existe 

Fonte:  Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG,, (2003). 
Legenda 

1 - Zuquette, L.V., 1987 

2 - Cunha, M.A.; Parzanese, G.A.C. - 1993 
3 - Souza, N.C.D.C.; Zuquette, L.V. - 1993 
4 - Cetesb - 1979 
5 - Leite, J.C.; Zuquette, L.V. - 1996 
6 - Bouwer,78 / Berg ET alli,84/Brunner e Keller,1972 apud Zuquette, L.V. - 1987 
8 - Feema, 1984 
10 - Zuquette e Gandolfi (1991) 
11 - Zuquette, L.V. ET alii, 1994 apud Zuquette, L.V. ET alii, 1995 
13 - Zuquette at alii, 1993 
14 - Brito (1991) apud Leite e Zuquette (1996) 
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Tabela 49 - Atributos operacionais 
ATRIBUTOS ADEQUADO C/RESTRIÇÃO INADEQUADO 

Jazidas (qualidade e 
quantidade do 

material) 

1 m
3
 terra/5t de lixo Insuficiente (fica a critério do Consórcio) 

Área necessária Suficiente para 
período de 20 anos 

Insuficiente (fica a critério do Consórcio) 

Disponibilidade de 
energia elétrica 

Existente Inexistente 

Tempo de operação 
do aterro (vida útil) 

> 20 anos (1) 
(8)

 A critério do Consórcio 

Estudos de 
viabilidade técnica e 

econômica 

O Consorcio deve dispor desses estudos quando da escolha do local 

Distância de 
aeroportos 

> 3 km 
(14)

 < 3 km 
(14)

 

Fonte: Instituto de terras, cartografia, e geologia do Paraná - ITCG,, (2003). 
Legenda 

1 - Zuquette, L.V., 1987 
2 - Cunha, M.A.; Parzanese, G.A.C. - 1993 
3 - Souza, N.C.D.C.; Zuquette, L.V. - 1993 
4 - Cetesb - 1979 
5 - Leite, J.C.; Zuquette, L.V. - 1996 
6 - Bouwer,78 / Berg ET alli,84/Brunner e Keller,1972 apud Zuquette, L.V. - 1987 
8 - Feema, 1984 
10 - Zuquette e Gandolfi (1991) 
11 - Zuquette, L.V. ET alii, 1994 apud Zuquette, L.V. ET alii, 1995 
13 - Zuquette at alii, 1993 
14 - Brito (1991) apud Leite e Zuquette (1996) 
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7.2. Proposta de alteração do código tributário dos municípios: 

Guaporema, Indianópolis, Rondon e São Manoel. 

 

Súmula - Código Tributário Municipal de Guaporema passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

...art. ... - Os custos da prestação dos serviços de coleta, remoção, transporte e 

acondicionamento do resíduo domiciliar e empresarial, serão rateados entre os 

contribuintes, aplicando-se a estimativa do resíduo em toneladas transportadas 

anualmente e será cobrada a taxa por tipo do imóvel em função de: 

I. Tipo de imóvel: 

a) Empresarial: 

1. Classe A; 

2. Classe B, e 

3. Classe C. 

b) Residências: 

1. Classe A; 

2. Classe B; 

3. Classe C; 

4. Classe D; 

5. Classe E; 

6. Classe F; 

7. Classe G; 

8. Classe H; 

9. Classe I; 

10. Classe J; 

11. Classe K; 

12. Classe L; 

13. Classe M, e 

14. Classe N. 

c) Terrenos Baldios. 
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II. Os critérios de rateio para o custo da coleta, remoção, transporte e 

acondicionamento de resíduos, ficam assim distribuídos: 

1. Empresarial, pela efetividade de produção do resíduo, sendo estimado o resíduo 

quantitativamente; 

2. Residências, pela área edificada, e 

3. Terrenos Baldios, pelo equivalente à menor taxa cobrada das residências. 

III. A estimativa quantitativa da coleta, remoção, transporte, destinação e 

acondicionamento do resíduo Empresarial, obedecerão aos seguintes critérios: 

1. Classe A: coleta de resíduo superior a 20 kg/dia equivale à média de 30 kg/dia; 

2. Classe B coleta de resíduo de 10 a 20 kg/dia equivale a média de 15kg/dia; 

3. Classe C: coleta de resíduo até 10 kg/dia equivale a média de 5 kg/dia. 

IV. O rateio do custo da coleta do resíduo nas residências terá como fato gerador a 

área construída, assim dividida: 

1. Classe A: edificações com área coberta acima de 800,00m²; 

2. Classe B: edificações com área coberta de 700,01 a 800,00m²; 

3. Classe C: edificações com área coberta de 600,01 a 700,00m²; 

4. Classe D: edificações com área coberta de 500,01 a 600,00m²; 

5. Classe E: edificações com área coberta de 450,01 a 500,00m²; 

6. Classe F: edificações com área coberta de 400,01 a 450,00m²; 

7. Classe G: edificações com área coberta de 350,01 a 400,00m² 

8. Classe H: edificações com área coberta de 300,01 a 350,00m²; 

9. Classe I: edificações com área coberta de 250,01 a 300,00m²; 

10. Classe J: edificações com área coberta de 200,01 a 250,00m²; 

11. Classe K: edificações com área coberta de 150,01 a 200,00m²; 

12. Classe L: edificações com área coberta de 120,01 a 150,00m²; 

13. Classe M: edificações com área coberta de 70,01 a 120,00m²; 

14. Classe N: edificações com área coberta até 70m². 

V. Terrenos Baldios, o equivalente a Classe N dos imóveis residenciais. 

§ 1º - Para fins de previsão a quantidade a ser estimada é aquela com base na efetiva 

coletada no fechamento do ano civil anterior 
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.§ 2 - O poder executivo municipal deverá anualmente orçar o custo a ser cobrado, 

com a disponibilização de a planilha a quem interessar, e publicar por decreto o valor a 

ser aplicado na cobrança, com memória de cálculo; 

§ 3º - O custo anual é o valor gasto com a coleta, remoção, transporte, destinação e 

acondicionamento dos resíduos. 

§ 4º - Apurado o custo anual do serviço efetivo da coleta, remoção, transporte, 

destinação e acondicionamento dos resíduos serão lançados o valor proporcional aos 

que produzem o resíduo no setor empresarial, nos termos dos itens 1, 2 e 3 do inciso 

III desta Lei. 

§ 5 - Para estabelecer o valor do rateio do custo do serviço da coleta, remoção, 

transporte, destinação e acondicionamento dos resíduos residencial, exclui o montante 

destinado e lançado ao setor empresarial. 

§ 6 – O valor da taxa da coleta, remoção, transporte, destinação e acondicionamento 

dos resíduos do setor empresarial é a efetiva produção e a residencial será 

estabelecida pesos para diferenciar o quantitativo de produção residual: 

1. Classe A: 2,60 pesos; 

2. Classe B: 2,50 pesos; 

3. Classe C: 2,40 pesos; 

4. Classe D: 2,30 pesos; 

5. Classe E: 2,10 pesos; 

6. Classe F: 2,00 pesos; 

7. Classe G: 1,90 pesos; 

8. Classe H: 1,80 pesos; 

9. Classe I: 1,70 pesos; 

10. Classe J: 1,50 pesos; 

11. Classe K: 1,30 pesos; 

12. Classe L: 1,20 pesos; 

13. Classe M: 0,90 de 1 peso, e 

14. Classe N: 0,80 de 1 pesos. 

m. Terrenos Baldios: 0,80 de 1 peso. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos a partir 

do 1º dia do mês seguinte. 

 


