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1. APRESENTAÇÃO 

 

Em atendimento às exigências do Edital de Licitação no 104/2012 – Processo n° PG892372-

1/2012 , bem como do Contrato n° 7866/2012 para elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB, Capítulo Resíduos Sólidos, a Saneville Engenharia e Consultoria 

Ltda. vem apresentar à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do Município de Cuiabá o 

Relatório nº 4, contemplando o Prognóstico para os resíduos sólidos no Município. 

 

O Relatório 1, já apresentado, trouxe de forma sucinta, a apresentação da equipe técnica 

principal, responsável pelos levantamentos e compilação de dados, bem como pela 

estruturação dos documentos necessários à composição do Plano Municipal de Saneamento 

Básico – Capítulo Resíduos Sólidos. No mesmo documento, foi exposta a metodologia a ser 

utilizada na elaboração do Plano, passo a passo, de forma clara e objetiva. 

 

O Relatório 2 expõe a estratégia de mobilização da coletividade para a participação nas fases 

de elaboração do Plano. Apresenta também as vias de comunicação social a serem utilizadas, 

para levar ao público as informações necessárias. 

 

O Relatório 3, também já concluído e entregue, apresentou um inventário completo do atual 

“status” dos serviços no Município, considerando a caracterização geral da cidade, com seus 

dados históricos, sociais, econômicos demográficos e culturais, além da caracterização física 

do território, o panorama social e o sistema de manejo de resíduos sólidos atualmente em 

voga. 

 

Neste documento, são definidas as propostas (objetivos) e metas para os serviços, pautadas 

nos princípios e diretrizes legais, assim como as ações recomendadas e necessárias para o seu 

cumprimento. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O tema resíduos sólidos sempre foi motivo de demandas no interior da sociedade, dada a sua 

ligação direta, não só com as questões de saúde pública, advindas da veiculação de doenças, 

como também com aquelas questões de cunho ambiental, em face da contaminação dos 

cursos d’água e lençóis freáticos que a gestão inadequada dos resíduos pode gerar. 

Contudo, o Brasil, nos últimos anos, vem demonstrando significativo amadurecimento 

institucional, no que diz respeito à conscientização e preocupação com a sustentabilidade 

ambiental. 

Se aceitarmos a teoria do nosso sistema democrático representativo, segundo a qual os 

políticos são os representantes do povo, as atuais iniciativas legislativas federais representam 

um progresso da coletividade em geral nos assuntos relacionados ao saneamento e meio 

ambiente, com destaques para a instituição das leis que criaram a Política Nacional de 

Saneamento e Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 11.445/07 e Lei nº 12.305/10 

respectivamente. 

Porquanto, exista uma tendência de entrarmos num caminho de desenvolvimento que as 

nações do dito primeiro mundo já trilharam anteriormente, o país vive um momento sem 

igual em sua história, no que diz respeito ao saneamento básico. 

Os resíduos sólidos e a limpeza urbana, como item destacado dentro do seio da atividade 

maior, cujos contornos caracteriza o saneamento, demanda por soluções que não podem 

mais esperar. 

O passo inicial Cuiabá está dando ao decidir pela elaboração do presente Plano de 

Saneamento – PMSB Capítulo Resíduos Sólidos e o PGIRS, que irão nortear as suas ações 

rumo a um progresso efetivamente sustentável no segmento dos resíduos sólidos. 
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3. ESTUDO POPULACIONAL 

 

3.1 Metodologia Aplicada 

 

A fase de elaboração do prognóstico consiste na sequência natural após concluído o 

diagnóstico do setor de resíduos sólidos. 

Assim, a metodologia aplicada para o prognóstico utiliza-se das informações do diagnóstico 

para projetar as necessidades dos serviços na área de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

Logo, a base para o desenvolvimento do prognóstico compõe-se de:  

 Projeções populacionais para o horizonte de planejamento;  

 Informações resultantes do Diagnóstico de Saneamento Básico. 

 

Nos itens que seguem serão descritos detalhadamente os estudos de projeção populacional e 

de geração de resíduos. 

3.2 Projeções Populacionais 

 

O PMSB Capítulo Resíduos Sólidos utilizará como base para o cálculo da demanda 

populacional, o mesmo efetuado no PMSB Capítulo Água e Esgotamento Sanitário, conforme 

indicação efetuada no edital de licitação, item 5.2.2.10. “A projeção populacional deverá ser a 

mesma utilizada no PMSB-Cuiabá – Capitulo Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, 

a fim de manter a mesmo critério para fins de integração dos Planos Setoriais”. 

 

Os levantamentos efetuados no PMSB levaram em conta os seguintes cenários: 

Foram estudados 5 tipos diferentes de taxas de crescimento populacional, sendo cada uma 

delas destacadas a seguir: 

Quadro 1: Taxas de crescimento populacional usadas no PMSB de água e esgoto 

Descrição da Taxa Utilizada: Taxa média (%) 

Taxa de crescimento IBGE 2007/2010 1,49% 

Taxa de crescimento IBGE 2000/2010 1,32% 

Curva de Tendência - Equação Linear 3,77% 

Curva de Tendência - Equação Loraritmica 0,87% 

Curva de Tendência - Equação Polinomial 5,38% 
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Dentre as 5 alternativas, foi escolhida como tendência para a cidade de Cuiabá, a de 

crescimento do IBGE entre 2000 e 2010, cuja taxa ficou em torno de 1,32%. 

Portanto, faremos a evolução populacional de Cuiabá para os próximos 20 anos, ou seja, 

entre 2013 a 2032. 

Este estudo populacional servirá de base para a avaliação dos quantitativos referentes aos 

serviços da cadeia de resíduos sólidos, além das estimativas de custos, já que podemos 

considerar a taxa de crescimento populacional como principal fonte de informações para 

posteriores projeções. 

Quadro 2: Projeção de população para Cuiabá 

Ano 

Período - Taxa (%aa) - População (hab) 

2000/2010 

1,32 % 

Urbana  Rural Total 

2010 540.814 10.284 551.098 

2011 547.955 10.420 558.375 

2012 555.191 10.557 565.748 

2013 562.522 10.697 573.218 

2014 569.949 10.838 580.787 

2015 577.475 10.981 588.456 

2016 585.100 11.126 596.226 

2017 592.826 11.273 604.099 

2018 600.654 11.422 612.076 

2019 608.585 11.573 620.158 

2020 616.621 11.726 628.347 

2021 624.764 11.880 636.644 

2022 633.013 12.037 645.050 

2023 641.372 12.196 653.568 

2024 649.841 12.357 662.198 

2025 658.421 12.520 670.942 

2026 667.116 12.686 679.801 

2027 675.924 12.853 688.778 

2028 684.850 13.023 697.873 

2029 693.893 13.195 707.088 

2030 703.055 13.369 716.424 

2031 712.338 13.546 725.884 

2032 721.744 13.725 735.469 

 

 



8 
 

População projetada entre 2013 a 2022 por Bairros: 

Quadro 3: Projeção populacional por bairro 

ORDEM BAIRROS 

POP. POPULAÇÃO 
TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Altos do Coxipó 1.672 1.780 1,0132044 1.827 1.852 1.876 1.901 1.926 1.951 1.977 2.003 2.030 2.056 2.084 

2 Alvorada 14.065 14.974 1,0132044 15.372 15.575 15.781 15.989 16.200 16.414 16.631 16.850 17.073 17.298 17.527 

3 Barra do Pari 7.451 7.933 1,0132044 8.143 8.251 8.360 8.470 8.582 8.695 8.810 8.927 9.044 9.164 9.285 

4 Bela Marina 625 665 1,0132044 683 692 701 710 720 729 739 749 759 769 779 

5 Bela Vista 4.042 4.303 1,0132044 4.418 4.476 4.535 4.595 4.656 4.717 4.779 4.842 4.906 4.971 5.037 

6 Boa Esperança 5.337 5.682 1,0132044 5.833 5.910 5.988 6.067 6.147 6.228 6.311 6.394 6.478 6.564 6.651 

7 Bosque da Saúde 4.141 4.409 1,0132044 4.526 4.586 4.646 4.707 4.770 4.833 4.896 4.961 5.027 5.093 5.160 

8 Cachoeira das Graças 168 179 1,0132044 184 186 188 191 194 196 199 201 204 207 209 

9 Campo Velho 2.414 2.570 1,0132044 2.638 2.673 2.708 2.744 2.780 2.817 2.854 2.892 2.930 2.969 3.008 

10 Campo Verde 1.976 2.104 1,0132044 2.160 2.188 2.217 2.246 2.276 2.306 2.336 2.367 2.399 2.430 2.462 

11 Canjica 2.301 2.450 1,0132044 2.515 2.548 2.582 2.616 2.650 2.685 2.721 2.757 2.793 2.830 2.867 

12 Carumbé 2.800 2.981 1,0132044 3.060 3.101 3.142 3.183 3.225 3.268 3.311 3.355 3.399 3.444 3.489 

13 Centro Norte 2.985 3.178 1,0132044 3.262 3.305 3.349 3.393 3.438 3.484 3.530 3.576 3.623 3.671 3.720 

14 CPA 4.243 4.517 1,0132044 4.637 4.699 4.761 4.823 4.887 4.952 5.017 5.083 5.150 5.218 5.287 

15 Centro Sul 4.041 4.302 1,0132044 4.417 4.475 4.534 4.594 4.654 4.716 4.778 4.841 4.905 4.970 5.036 

16 Cidade Alta 9.492 10.105 1,0132044 10.374 10.511 10.650 10.791 10.933 11.077 11.224 11.372 11.522 11.674 11.828 

17 Cidade Verde 3.165 3.370 1,0132044 3.459 3.505 3.551 3.598 3.645 3.694 3.742 3.792 3.842 3.893 3.944 

18 Cohab São Gonçalo 4.602 4.899 1,0132044 5.030 5.096 5.163 5.232 5.301 5.371 5.442 5.513 5.586 5.660 5.735 

19 Coophamil 5.917 6.299 1,0132044 6.467 6.552 6.639 6.726 6.815 6.905 6.996 7.089 7.182 7.277 7.373 

20 Coophema 1.390 1.480 1,0132044 1.519 1.539 1.560 1.580 1.601 1.622 1.644 1.665 1.687 1.710 1.732 

21 Coxipó 2.084 2.219 1,0132044 2.278 2.308 2.338 2.369 2.400 2.432 2.464 2.497 2.530 2.563 2.597 

22 da Goiabeira 6.453 6.870 1,0132044 7.053 7.146 7.240 7.336 7.433 7.531 7.630 7.731 7.833 7.936 8.041 

23 da Lixeira 5.028 5.353 1,0132044 5.495 5.568 5.641 5.716 5.791 5.868 5.945 6.024 6.103 6.184 6.266 

24 Despraiado 6.902 7.348 1,0132044 7.543 7.643 7.744 7.846 7.950 8.055 8.161 8.269 8.378 8.489 8.601 
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ORDEM BAIRROS 
POP. POPULAÇÃO 

TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

25 Distrito industrial 260 277 1,0132044 284 288 292 296 299 303 307 311 316 320 324 

26 do Areão 5.821 6.197 1,0132044 6.362 6.446 6.531 6.617 6.705 6.793 6.883 6.974 7.066 7.159 7.254 

27 do Baú 2.101 2.237 1,0132044 2.296 2.327 2.357 2.388 2.420 2.452 2.484 2.517 2.550 2.584 2.618 

28 do Poção 4.859 5.173 1,0132044 5.311 5.381 5.452 5.524 5.597 5.671 5.745 5.821 5.898 5.976 6.055 

29 do Porto 8.479 9.027 1,0132044 9.267 9.389 9.513 9.639 9.766 9.895 10.026 10.158 10.292 10.428 10.566 

30 do Quilombo 8.415 8.959 1,0132044 9.197 9.318 9.441 9.566 9.692 9.820 9.950 10.082 10.215 10.350 10.486 

31 do Terceiro 2.236 2.381 1,0132044 2.444 2.476 2.509 2.542 2.575 2.609 2.644 2.679 2.714 2.750 2.786 

32 Dom Aquino 11.708 12.465 1,0132044 12.796 12.965 13.136 13.310 13.485 13.663 13.844 14.027 14.212 14.400 14.590 

33 Dom Bosco 1.927 2.052 1,0132044 2.106 2.134 2.162 2.191 2.220 2.249 2.279 2.309 2.339 2.370 2.401 

34 dos Araés 6.285 6.691 1,0132044 6.869 6.960 7.052 7.145 7.239 7.335 7.432 7.530 7.629 7.730 7.832 

35 dos Bandeirantes 953 1.015 1,0132044 1.042 1.055 1.069 1.083 1.098 1.112 1.127 1.142 1.157 1.172 1.188 

36 Duque de Caxias 4.034 4.295 1,0132044 4.409 4.467 4.526 4.586 4.646 4.708 4.770 4.833 4.897 4.961 5.027 

37 Grande Terceiro 4.599 4.896 1,0132044 5.026 5.093 5.160 5.228 5.297 5.367 5.438 5.510 5.583 5.656 5.731 

38 Jardim Aclimatação 1.777 1.892 1,0132044 1.942 1.968 1.994 2.020 2.047 2.074 2.101 2.129 2.157 2.186 2.214 

39 Jardim Califórnia 1.590 1.693 1,0132044 1.738 1.761 1.784 1.808 1.831 1.856 1.880 1.905 1.930 1.956 1.981 

40 Jardim Comodoro 816 869 1,0132044 892 904 916 928 940 952 965 978 991 1.004 1.017 

41 Jardim Cuiabá 1.108 1.180 1,0132044 1.211 1.227 1.243 1.260 1.276 1.293 1.310 1.327 1.345 1.363 1.381 

42 Jardim das Américas 3.714 3.954 1,0132044 4.059 4.113 4.167 4.222 4.278 4.334 4.392 4.450 4.508 4.568 4.628 

43 Jardim das Palmeiras 903 961 1,0132044 987 1.000 1.013 1.027 1.040 1.054 1.068 1.082 1.096 1.111 1.125 

44 Jardim dos Ipés 2.013 2.143 1,0132044 2.200 2.229 2.259 2.288 2.319 2.349 2.380 2.412 2.444 2.476 2.508 

45 Jardim Eldorado 2.429 2.586 1,0132044 2.655 2.690 2.725 2.761 2.798 2.835 2.872 2.910 2.948 2.987 3.027 

46 Jardim Europa 1.429 1.521 1,0132044 1.562 1.582 1.603 1.624 1.646 1.668 1.690 1.712 1.735 1.758 1.781 

47 Jardim Florianópolis 3.702 3.941 1,0132044 4.046 4.099 4.154 4.208 4.264 4.320 4.377 4.435 4.494 4.553 4.613 

48 Jardim Fortaleza 3.680 3.918 1,0132044 4.022 4.075 4.129 4.183 4.239 4.295 4.351 4.409 4.467 4.526 4.586 

49 Jardim Gramado 2.212 2.355 1,0132044 2.418 2.449 2.482 2.515 2.548 2.581 2.616 2.650 2.685 2.721 2.756 

50 Jardim Imperial 7.460 7.942 1,0132044 8.153 8.261 8.370 8.481 8.593 8.706 8.821 8.937 9.055 9.175 9.296 

51 Jardim Industriário 7.881 8.390 1,0132044 8.613 8.727 8.842 8.959 9.077 9.197 9.319 9.442 9.566 9.693 9.821 
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ORDEM BAIRROS 
POP. POPULAÇÃO 

TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

52 Jardim Itália 3.946 4.201 1,0132044 4.313 4.370 4.427 4.486 4.545 4.605 4.666 4.727 4.790 4.853 4.917 

53 Jardim Leblon 3.975 4.232 1,0132044 4.344 4.402 4.460 4.519 4.578 4.639 4.700 4.762 4.825 4.889 4.953 

54 Jardim Mariana 900 958 1,0132044 984 997 1.010 1.023 1.037 1.050 1.064 1.078 1.092 1.107 1.122 

55 Jardim Mossoró 1.836 1.955 1,0132044 2.007 2.033 2.060 2.087 2.115 2.143 2.171 2.200 2.229 2.258 2.288 

56 Jardim Passaredo 2.692 2.866 1,0132044 2.942 2.981 3.020 3.060 3.101 3.142 3.183 3.225 3.268 3.311 3.355 

57 Jardim Paulista 2.193 2.335 1,0132044 2.397 2.428 2.461 2.493 2.526 2.559 2.593 2.627 2.662 2.697 2.733 

58 Jardim Petrópolis 1.467 1.562 1,0132044 1.603 1.625 1.646 1.668 1.690 1.712 1.735 1.758 1.781 1.804 1.828 

59 Jardim Presidente 2.368 2.521 1,0132044 2.588 2.622 2.657 2.692 2.727 2.764 2.800 2.837 2.874 2.912 2.951 

60 Jardim Santa Isabel 8.879 9.453 1,0132044 9.704 9.832 9.962 10.094 10.227 10.362 10.499 10.637 10.778 10.920 11.064 

61 Jardim Shangi-lá 1.413 1.504 1,0132044 1.544 1.565 1.585 1.606 1.628 1.649 1.671 1.693 1.715 1.738 1.761 

62 Jardim Tropical 1.539 1.638 1,0132044 1.682 1.704 1.727 1.750 1.773 1.796 1.820 1.844 1.868 1.893 1.918 

63 Jardim Ubirajara 856 911 1,0132044 936 948 960 973 986 999 1.012 1.026 1.039 1.053 1.067 

64 Jardim Universitário 2.466 2.625 1,0132044 2.695 2.731 2.767 2.803 2.840 2.878 2.916 2.954 2.993 3.033 3.073 

65 Jardim Vitória 9.771 10.402 1,0132044 10.679 10.820 10.963 11.108 11.254 11.403 11.554 11.706 11.861 12.017 12.176 

66 Jordão 1.270 1.352 1,0132044 1.388 1.406 1.425 1.444 1.463 1.482 1.502 1.522 1.542 1.562 1.583 

67 Lagoa Azul 570 607 1,0132044 623 631 640 648 657 665 674 683 692 701 710 

68 Morada da Serra 56.903 60.581 1,0132044 62.191 63.012 63.844 64.687 65.541 66.407 67.284 68.172 69.072 69.984 70.909 

69 Morada do Ouro 5.023 5.348 1,0132044 5.490 5.562 5.636 5.710 5.786 5.862 5.939 6.018 6.097 6.178 6.259 

70 Morada dos Nobres 162 172 1,0132044 177 179 182 184 187 189 192 194 197 199 202 

71 Nossa Senhora Aparecida 2.926 3.115 1,0132044 3.198 3.240 3.283 3.326 3.370 3.415 3.460 3.505 3.552 3.599 3.646 

72 Nova Conquista 614 654 1,0132044 671 680 689 698 707 717 726 736 745 755 765 

73 Nova Esperança 3.287 3.499 1,0132044 3.592 3.640 3.688 3.737 3.786 3.836 3.887 3.938 3.990 4.043 4.096 

74 Novo Colorado 3.245 3.455 1,0132044 3.547 3.593 3.641 3.689 3.738 3.787 3.837 3.888 3.939 3.991 4.044 

75 Novo Horizonte 3.610 3.843 1,0132044 3.945 3.998 4.050 4.104 4.158 4.213 4.269 4.325 4.382 4.440 4.499 

76 Novo Mato Grosso 2.034 2.165 1,0132044 2.223 2.252 2.282 2.312 2.343 2.374 2.405 2.437 2.469 2.502 2.535 

77 Novo Terceiro 4.227 4.500 1,0132044 4.620 4.681 4.743 4.805 4.869 4.933 4.998 5.064 5.131 5.199 5.267 

78 Osmar Cabral 4.028 4.288 1,0132044 4.402 4.460 4.519 4.579 4.639 4.701 4.763 4.826 4.889 4.954 5.019 
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ORDEM BAIRROS 
POP. POPULAÇÃO 

TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

79 Paiaguás 3.776 4.020 1,0132044 4.127 4.181 4.237 4.293 4.349 4.407 4.465 4.524 4.584 4.644 4.705 

80 Paraiso 5.190 5.525 1,0132044 5.672 5.747 5.823 5.900 5.978 6.057 6.137 6.218 6.300 6.383 6.467 

81 Parque Atalaia 4.396 4.680 1,0132044 4.805 4.868 4.932 4.997 5.063 5.130 5.198 5.267 5.336 5.407 5.478 

82 Parque Cuiabá 9.019 9.602 1,0132044 9.857 9.987 10.119 10.253 10.388 10.525 10.664 10.805 10.948 11.092 11.239 

83 Parque Geórgia 2.088 2.223 1,0132044 2.282 2.312 2.343 2.374 2.405 2.437 2.469 2.502 2.535 2.568 2.602 

84 Parque Ohara 724 771 1,0132044 791 802 812 823 834 845 856 867 879 890 902 

85 Pascoal Ramos 2.546 2.711 1,0132044 2.783 2.819 2.857 2.894 2.933 2.971 3.010 3.050 3.090 3.131 3.173 

86 Pedra Noventa 21.181 22.550 1,0132044 23.149 23.455 23.765 24.079 24.396 24.719 25.045 25.376 25.711 26.050 26.394 

87 Pedregal 6.572 6.997 1,0132044 7.183 7.278 7.374 7.471 7.570 7.670 7.771 7.874 7.977 8.083 8.190 

88 Pico do Amor 1.889 2.011 1,0132044 2.065 2.092 2.119 2.147 2.176 2.204 2.234 2.263 2.293 2.323 2.354 

89 Planalto 5.267 5.607 1,0132044 5.756 5.832 5.909 5.988 6.067 6.147 6.228 6.310 6.393 6.478 6.563 

90 Popular 2.002 2.131 1,0132044 2.188 2.217 2.246 2.276 2.306 2.336 2.367 2.398 2.430 2.462 2.495 

91 Praeirinho 2.121 2.258 1,0132044 2.318 2.349 2.380 2.411 2.443 2.475 2.508 2.541 2.575 2.609 2.643 

92 Praeiro 1.323 1.409 1,0132044 1.446 1.465 1.484 1.504 1.524 1.544 1.564 1.585 1.606 1.627 1.649 

93 Primeiro de Março 7.213 7.679 1,0132044 7.883 7.987 8.093 8.200 8.308 8.418 8.529 8.641 8.756 8.871 8.988 

94 Recanto dos Pássaros 1.767 1.881 1,0132044 1.931 1.957 1.983 2.009 2.035 2.062 2.089 2.117 2.145 2.173 2.202 

95 Residencial Coxipó 7.634 8.127 1,0132044 8.343 8.454 8.565 8.678 8.793 8.909 9.027 9.146 9.267 9.389 9.513 

96 Residencial Itamaraty 1.952 2.078 1,0132044 2.133 2.162 2.190 2.219 2.248 2.278 2.308 2.339 2.369 2.401 2.432 

97 Residencial Santa Innês 2.138 2.276 1,0132044 2.337 2.368 2.399 2.430 2.463 2.495 2.528 2.561 2.595 2.630 2.664 

98 Residencial São Carlos 2.652 2.823 1,0132044 2.898 2.937 2.976 3.015 3.055 3.095 3.136 3.177 3.219 3.262 3.305 

99 Ribeirão da Ponte 1.807 1.924 1,0132044 1.975 2.001 2.027 2.054 2.081 2.109 2.137 2.165 2.193 2.222 2.252 

100 Ribeirão do Lipa 1.995 2.124 1,0132044 2.180 2.209 2.238 2.268 2.298 2.328 2.359 2.390 2.422 2.454 2.486 

101 Santa Cruz 2.467 2.626 1,0132044 2.696 2.732 2.768 2.804 2.842 2.879 2.917 2.956 2.995 3.034 3.074 

102 Santa Laura 2.568 2.734 1,0132044 2.807 2.844 2.881 2.919 2.958 2.997 3.036 3.077 3.117 3.158 3.200 

103 Santa Marta 965 1.027 1,0132044 1.055 1.069 1.083 1.097 1.111 1.126 1.141 1.156 1.171 1.187 1.203 

104 Santa Rosa 1.561 1.662 1,0132044 1.706 1.729 1.751 1.775 1.798 1.822 1.846 1.870 1.895 1.920 1.945 

105 São Francisco 3.100 3.300 1,0132044 3.388 3.433 3.478 3.524 3.571 3.618 3.666 3.714 3.763 3.813 3.863 
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ORDEM BAIRROS 
POP. POPULAÇÃO 

TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

106 São Gonçalo Beira Rio 278 296 1,0132044 304 308 312 316 320 324 329 333 337 342 346 

107 São João Del Rey 6.168 6.567 1,0132044 6.741 6.830 6.920 7.012 7.104 7.198 7.293 7.390 7.487 7.586 7.686 

108 São José 1.118 1.190 1,0132044 1.222 1.238 1.254 1.271 1.288 1.305 1.322 1.339 1.357 1.375 1.393 

109 São Roque 544 579 1,0132044 595 602 610 618 627 635 643 652 660 669 678 

110 São Sebastião 1.387 1.477 1,0132044 1.516 1.536 1.556 1.577 1.598 1.619 1.640 1.662 1.684 1.706 1.728 

111 Sol Nascente 2.146 2.285 1,0132044 2.345 2.376 2.408 2.440 2.472 2.504 2.537 2.571 2.605 2.639 2.674 

112 Terra Nova 2.781 2.961 1,0132044 3.039 3.080 3.120 3.161 3.203 3.245 3.288 3.332 3.376 3.420 3.465 

113 Tijucal 15.124 16.101 1,0132044 16.529 16.748 16.969 17.193 17.420 17.650 17.883 18.119 18.358 18.601 18.846 

114 Três Barras 9.989 10.635 1,0132044 10.917 11.061 11.208 11.355 11.505 11.657 11.811 11.967 12.125 12.285 12.448 

115 Vista Alegre 601 640 1,0132044 657 666 674 683 692 701 711 720 730 739 749 

116 AEU - Norte 7.350 7.825 1,0132044 8.033 8.139 8.247 8.355 8.466 8.578 8.691 8.806 8.922 9.040 9.159 

117 AEU - Oeste 3.320 3.535 1,0132044 3.629 3.676 3.725 3.774 3.824 3.875 3.926 3.978 4.030 4.083 4.137 

118 AEU - Leste 16.436 17.498 1,0132044 17.963 18.201 18.441 18.684 18.931 19.181 19.434 19.691 19.951 20.214 20.481 

119 AEU - Sul 6.603 7.030 1,0132044 7.217 7.312 7.408 7.506 7.605 7.706 7.808 7.911 8.015 8.121 8.228 

TOTAL 517.643 551.098 
 

567.760 573.218 580.787 588.456 596.226 604.099 612.076 620.158 628.347 636.644 645.050 

Esta projeção considerou a divisão dos bairros de acordo com o IPDU – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá elaborado em 2007 / 2010. 

População projetada entre 2023 a 2032 por Bairros: 

Quadro 4: Projeção de população por bairro (2023 – 2032) 

ORDEM BAIRROS 

POP. POPULAÇÃO 
TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

1 Altos do Coxipó 1.672 1.780 1,0132044 2.111 2.139 2.167 2.196 2.225 2.254 2.284 2.314 2.345 2.376 

2 Alvorada 14.065 14.974 1,0132044 17.758 17.993 18.230 18.471 18.715 18.962 19.212 19.466 19.723 19.984 

3 Barra do Pari 7.451 7.933 1,0132044 9.408 9.532 9.658 9.785 9.914 10.045 10.178 10.312 10.448 10.586 

4 Bela Marina 625 665 1,0132044 789 800 810 821 832 843 854 865 876 888 

5 Bela Vista 4.042 4.303 1,0132044 5.103 5.171 5.239 5.308 5.378 5.449 5.521 5.594 5.668 5.743 
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ORDEM BAIRROS 

POP. POPULAÇÃO 
TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

6 Boa Esperança 5.337 5.682 1,0132044 6.738 6.827 6.918 7.009 7.101 7.195 7.290 7.386 7.484 7.583 

7 Bosque da Saúde 4.141 4.409 1,0132044 5.228 5.297 5.367 5.438 5.510 5.583 5.657 5.731 5.807 5.884 

8 Cachoeira das Graças 168 179 1,0132044 212 215 218 221 224 226 229 233 236 239 

9 Campo Velho 2.414 2.570 1,0132044 3.048 3.088 3.129 3.170 3.212 3.254 3.297 3.341 3.385 3.430 

10 Campo Verde 1.976 2.104 1,0132044 2.495 2.528 2.561 2.595 2.629 2.664 2.699 2.735 2.771 2.808 

11 Canjica 2.301 2.450 1,0132044 2.905 2.944 2.982 3.022 3.062 3.102 3.143 3.185 3.227 3.269 

12 Carumbé 2.800 2.981 1,0132044 3.535 3.582 3.629 3.677 3.726 3.775 3.825 3.875 3.926 3.978 

13 Centro Norte 2.985 3.178 1,0132044 3.769 3.819 3.869 3.920 3.972 4.024 4.077 4.131 4.186 4.241 

14 CPA 4.243 4.517 1,0132044 5.357 5.428 5.500 5.572 5.646 5.720 5.796 5.872 5.950 6.028 

15 Centro Sul 4.041 4.302 1,0132044 5.102 5.169 5.238 5.307 5.377 5.448 5.520 5.593 5.667 5.741 

16 Cidade Alta 9.492 10.105 1,0132044 11.984 12.143 12.303 12.465 12.630 12.797 12.966 13.137 13.311 13.486 

17 Cidade Verde 3.165 3.370 1,0132044 3.996 4.049 4.102 4.156 4.211 4.267 4.323 4.380 4.438 4.497 

18 Cohab São Gonçalo 4.602 4.899 1,0132044 5.810 5.887 5.965 6.044 6.123 6.204 6.286 6.369 6.453 6.539 

19 Coophamil 5.917 6.299 1,0132044 7.471 7.569 7.669 7.771 7.873 7.977 8.082 8.189 8.297 8.407 

20 Coophema 1.390 1.480 1,0132044 1.755 1.778 1.802 1.825 1.850 1.874 1.899 1.924 1.949 1.975 

21 Coxipó 2.084 2.219 1,0132044 2.631 2.666 2.701 2.737 2.773 2.810 2.847 2.884 2.922 2.961 

22 da Goiabeira 6.453 6.870 1,0132044 8.147 8.255 8.364 8.474 8.586 8.700 8.815 8.931 9.049 9.168 

23 da Lixeira 5.028 5.353 1,0132044 6.348 6.432 6.517 6.603 6.690 6.779 6.868 6.959 7.051 7.144 

24 Despraiado 6.902 7.348 1,0132044 8.714 8.829 8.946 9.064 9.184 9.305 9.428 9.552 9.679 9.806 

25 Distrito industrial 260 277 1,0132044 328 333 337 341 346 351 355 360 365 369 

26 do Areão 5.821 6.197 1,0132044 7.350 7.447 7.545 7.645 7.745 7.848 7.951 8.056 8.163 8.270 

27 do Baú 2.101 2.237 1,0132044 2.653 2.688 2.723 2.759 2.796 2.833 2.870 2.908 2.946 2.985 

28 do Poção 4.859 5.173 1,0132044 6.135 6.216 6.298 6.381 6.465 6.551 6.637 6.725 6.814 6.904 

29 do Porto 8.479 9.027 1,0132044 10.705 10.847 10.990 11.135 11.282 11.431 11.582 11.735 11.890 12.047 

30 do Quilombo 8.415 8.959 1,0132044 10.625 10.765 10.907 11.051 11.197 11.345 11.495 11.646 11.800 11.956 

31 do Terceiro 2.236 2.381 1,0132044 2.823 2.860 2.898 2.936 2.975 3.015 3.054 3.095 3.136 3.177 
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ORDEM BAIRROS 

POP. POPULAÇÃO 
TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

32 Dom Aquino 11.708 12.465 1,0132044 14.782 14.978 15.175 15.376 15.579 15.784 15.993 16.204 16.418 16.635 

33 Dom Bosco 1.927 2.052 1,0132044 2.433 2.465 2.498 2.531 2.564 2.598 2.632 2.667 2.702 2.738 

34 dos Araés 6.285 6.691 1,0132044 7.935 8.040 8.146 8.254 8.363 8.473 8.585 8.699 8.813 8.930 

35 dos Bandeirantes 953 1.015 1,0132044 1.203 1.219 1.235 1.252 1.268 1.285 1.302 1.319 1.336 1.354 

36 Duque de Caxias 4.034 4.295 1,0132044 5.093 5.161 5.229 5.298 5.368 5.439 5.510 5.583 5.657 5.732 

37 Grande Terceiro 4.599 4.896 1,0132044 5.807 5.883 5.961 6.040 6.119 6.200 6.282 6.365 6.449 6.534 

38 Jardim Aclimatação 1.777 1.892 1,0132044 2.244 2.273 2.303 2.334 2.364 2.396 2.427 2.459 2.492 2.525 

39 Jardim Califórnia 1.590 1.693 1,0132044 2.008 2.034 2.061 2.088 2.116 2.144 2.172 2.201 2.230 2.259 

40 Jardim Comodoro 816 869 1,0132044 1.030 1.044 1.058 1.072 1.086 1.100 1.115 1.129 1.144 1.159 

41 Jardim Cuiabá 1.108 1.180 1,0132044 1.399 1.417 1.436 1.455 1.474 1.494 1.514 1.533 1.554 1.574 

42 Jardim das Américas 3.714 3.954 1,0132044 4.689 4.751 4.814 4.877 4.942 5.007 5.073 5.140 5.208 5.277 

43 Jardim das Palmeiras 903 961 1,0132044 1.140 1.155 1.170 1.186 1.202 1.217 1.233 1.250 1.266 1.283 

44 Jardim dos Ipés 2.013 2.143 1,0132044 2.542 2.575 2.609 2.644 2.679 2.714 2.750 2.786 2.823 2.860 

45 Jardim Eldorado 2.429 2.586 1,0132044 3.067 3.107 3.148 3.190 3.232 3.275 3.318 3.362 3.406 3.451 

46 Jardim Europa 1.429 1.521 1,0132044 1.804 1.828 1.852 1.877 1.901 1.927 1.952 1.978 2.004 2.030 

47 Jardim Florianópolis 3.702 3.941 1,0132044 4.674 4.736 4.798 4.862 4.926 4.991 5.057 5.124 5.191 5.260 

48 Jardim Fortaleza 3.680 3.918 1,0132044 4.646 4.708 4.770 4.833 4.897 4.961 5.027 5.093 5.160 5.229 

49 Jardim Gramado 2.212 2.355 1,0132044 2.793 2.830 2.867 2.905 2.943 2.982 3.022 3.061 3.102 3.143 

50 Jardim Imperial 7.460 7.942 1,0132044 9.419 9.543 9.669 9.797 9.926 10.057 10.190 10.325 10.461 10.599 

51 Jardim Industriário 7.881 8.390 1,0132044 9.950 10.082 10.215 10.350 10.486 10.625 10.765 10.907 11.051 11.197 

52 Jardim Itália 3.946 4.201 1,0132044 4.982 5.048 5.115 5.182 5.251 5.320 5.390 5.461 5.533 5.606 

53 Jardim Leblon 3.975 4.232 1,0132044 5.019 5.085 5.152 5.220 5.289 5.359 5.430 5.501 5.574 5.648 

54 Jardim Mariana 900 958 1,0132044 1.136 1.151 1.167 1.182 1.198 1.213 1.229 1.246 1.262 1.279 

55 Jardim Mossoró 1.836 1.955 1,0132044 2.318 2.349 2.380 2.411 2.443 2.475 2.508 2.541 2.575 2.609 

56 Jardim Passaredo 2.692 2.866 1,0132044 3.399 3.444 3.489 3.535 3.582 3.629 3.677 3.726 3.775 3.825 

57 Jardim Paulista 2.193 2.335 1,0132044 2.769 2.805 2.842 2.880 2.918 2.957 2.996 3.035 3.075 3.116 
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58 Jardim Petrópolis 1.467 1.562 1,0132044 1.852 1.877 1.901 1.927 1.952 1.978 2.004 2.030 2.057 2.084 

59 Jardim Presidente 2.368 2.521 1,0132044 2.990 3.029 3.069 3.110 3.151 3.192 3.235 3.277 3.321 3.364 

60 Jardim Santa Isabel 8.879 9.453 1,0132044 11.210 11.359 11.508 11.660 11.814 11.970 12.128 12.289 12.451 12.615 

61 Jardim Shangi-lá 1.413 1.504 1,0132044 1.784 1.808 1.831 1.856 1.880 1.905 1.930 1.956 1.981 2.008 

62 Jardim Tropical 1.539 1.638 1,0132044 1.943 1.969 1.995 2.021 2.048 2.075 2.102 2.130 2.158 2.187 

63 Jardim Ubirajara 856 911 1,0132044 1.081 1.095 1.110 1.124 1.139 1.154 1.169 1.185 1.200 1.216 

64 Jardim Universitário 2.466 2.625 1,0132044 3.114 3.155 3.196 3.239 3.281 3.325 3.368 3.413 3.458 3.504 

65 Jardim Vitória 9.771 10.402 1,0132044 12.337 12.500 12.665 12.832 13.001 13.173 13.347 13.523 13.702 13.883 

66 Jordão 1.270 1.352 1,0132044 1.603 1.625 1.646 1.668 1.690 1.712 1.735 1.758 1.781 1.804 

67 Lagoa Azul 570 607 1,0132044 720 729 739 749 758 768 779 789 799 810 

68 Morada da Serra 56.903 60.581 1,0132044 71.845 72.794 73.755 74.729 75.715 76.715 77.728 78.754 79.794 80.848 

69 Morada do Ouro 5.023 5.348 1,0132044 6.342 6.426 6.511 6.597 6.684 6.772 6.861 6.952 7.044 7.137 

70 Morada dos Nobres 162 172 1,0132044 205 207 210 213 216 218 221 224 227 230 

71 Nossa Senhora Aparecida 2.926 3.115 1,0132044 3.694 3.743 3.793 3.843 3.893 3.945 3.997 4.050 4.103 4.157 

72 Nova Conquista 614 654 1,0132044 775 785 796 806 817 828 839 850 861 872 

73 Nova Esperança 3.287 3.499 1,0132044 4.150 4.205 4.260 4.317 4.374 4.431 4.490 4.549 4.609 4.670 

74 Novo Colorado 3.245 3.455 1,0132044 4.097 4.151 4.206 4.262 4.318 4.375 4.433 4.491 4.550 4.611 

75 Novo Horizonte 3.610 3.843 1,0132044 4.558 4.618 4.679 4.741 4.803 4.867 4.931 4.996 5.062 5.129 

76 Novo Mato Grosso 2.034 2.165 1,0132044 2.568 2.602 2.636 2.671 2.706 2.742 2.778 2.815 2.852 2.890 

77 Novo Terceiro 4.227 4.500 1,0132044 5.337 5.407 5.479 5.551 5.624 5.699 5.774 5.850 5.927 6.006 

78 Osmar Cabral 4.028 4.288 1,0132044 5.086 5.153 5.221 5.290 5.360 5.430 5.502 5.575 5.648 5.723 

79 Paiaguás 3.776 4.020 1,0132044 4.768 4.830 4.894 4.959 5.024 5.091 5.158 5.226 5.295 5.365 

80 Paraiso 5.190 5.525 1,0132044 6.553 6.639 6.727 6.816 6.906 6.997 7.089 7.183 7.278 7.374 

81 Parque Atalaia 4.396 4.680 1,0132044 5.550 5.624 5.698 5.773 5.849 5.927 6.005 6.084 6.164 6.246 

82 Parque Cuiabá 9.019 9.602 1,0132044 11.387 11.538 11.690 11.844 12.001 12.159 12.320 12.482 12.647 12.814 

83 Parque Geórgia 2.088 2.223 1,0132044 2.636 2.671 2.706 2.742 2.778 2.815 2.852 2.890 2.928 2.967 
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84 Parque Ohara 724 771 1,0132044 914 926 938 951 963 976 989 1.002 1.015 1.029 

85 Pascoal Ramos 2.546 2.711 1,0132044 3.215 3.257 3.300 3.344 3.388 3.432 3.478 3.524 3.570 3.617 

86 Pedra Noventa 21.181 22.550 1,0132044 26.743 27.096 27.454 27.816 28.184 28.556 28.933 29.315 29.702 30.094 

87 Pedregal 6.572 6.997 1,0132044 8.298 8.407 8.518 8.631 8.745 8.860 8.977 9.096 9.216 9.338 

88 Pico do Amor 1.889 2.011 1,0132044 2.385 2.417 2.448 2.481 2.514 2.547 2.580 2.614 2.649 2.684 

89 Planalto 5.267 5.607 1,0132044 6.650 6.738 6.827 6.917 7.008 7.101 7.195 7.290 7.386 7.483 

90 Popular 2.002 2.131 1,0132044 2.528 2.561 2.595 2.629 2.664 2.699 2.735 2.771 2.807 2.844 

91 Praeirinho 2.121 2.258 1,0132044 2.678 2.713 2.749 2.785 2.822 2.859 2.897 2.935 2.974 3.014 

92 Praeiro 1.323 1.409 1,0132044 1.670 1.692 1.715 1.737 1.760 1.784 1.807 1.831 1.855 1.880 

93 Primeiro de Março 7.213 7.679 1,0132044 9.107 9.227 9.349 9.473 9.598 9.724 9.853 9.983 10.115 10.248 

94 Recanto dos Pássaros 1.767 1.881 1,0132044 2.231 2.260 2.290 2.321 2.351 2.382 2.414 2.446 2.478 2.511 

95 Residencial Coxipó 7.634 8.127 1,0132044 9.639 9.766 9.895 10.025 10.158 10.292 10.428 10.566 10.705 10.846 

96 Residencial Itamaraty 1.952 2.078 1,0132044 2.465 2.497 2.530 2.563 2.597 2.632 2.666 2.702 2.737 2.773 

97 Residencial Santa Innês 2.138 2.276 1,0132044 2.699 2.735 2.771 2.808 2.845 2.882 2.920 2.959 2.998 3.038 

98 Residencial São Carlos 2.652 2.823 1,0132044 3.348 3.393 3.437 3.483 3.529 3.575 3.623 3.670 3.719 3.768 

99 Ribeirão da Ponte 1.807 1.924 1,0132044 2.281 2.312 2.342 2.373 2.404 2.436 2.468 2.501 2.534 2.567 

100 Ribeirão do Lipa 1.995 2.124 1,0132044 2.519 2.552 2.586 2.620 2.655 2.690 2.725 2.761 2.798 2.835 

101 Santa Cruz 2.467 2.626 1,0132044 3.115 3.156 3.198 3.240 3.283 3.326 3.370 3.414 3.459 3.505 

102 Santa Laura 2.568 2.734 1,0132044 3.242 3.285 3.329 3.372 3.417 3.462 3.508 3.554 3.601 3.649 

103 Santa Marta 965 1.027 1,0132044 1.218 1.234 1.251 1.267 1.284 1.301 1.318 1.336 1.353 1.371 

104 Santa Rosa 1.561 1.662 1,0132044 1.971 1.997 2.023 2.050 2.077 2.104 2.132 2.160 2.189 2.218 

105 São Francisco 3.100 3.300 1,0132044 3.914 3.966 4.018 4.071 4.125 4.179 4.235 4.290 4.347 4.404 

106 São Gonçalo Beira Rio 278 296 1,0132044 351 356 360 365 370 375 380 385 390 395 

107 São João Del Rey 6.168 6.567 1,0132044 7.788 7.890 7.995 8.100 8.207 8.316 8.425 8.537 8.649 8.764 

108 São José 1.118 1.190 1,0132044 1.412 1.430 1.449 1.468 1.488 1.507 1.527 1.547 1.568 1.588 

109 São Roque 544 579 1,0132044 687 696 705 714 724 733 743 753 763 773 
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ORDEM BAIRROS 

POP. POPULAÇÃO 
TX. DE 
CRESC. 

Projeção Populacional 

IPDU - 2007 
( * ) 

IBGE - 2010 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

110 São Sebastião 1.387 1.477 1,0132044 1.751 1.774 1.798 1.821 1.846 1.870 1.895 1.920 1.945 1.971 

111 Sol Nascente 2.146 2.285 1,0132044 2.710 2.745 2.782 2.818 2.855 2.893 2.931 2.970 3.009 3.049 

112 Terra Nova 2.781 2.961 1,0132044 3.511 3.558 3.605 3.652 3.700 3.749 3.799 3.849 3.900 3.951 

113 Tijucal 15.124 16.101 1,0132044 19.095 19.347 19.603 19.862 20.124 20.390 20.659 20.932 21.208 21.488 

114 Três Barras 9.989 10.635 1,0132044 12.612 12.778 12.947 13.118 13.291 13.467 13.645 13.825 14.007 14.192 

115 Vista Alegre 601 640 1,0132044 759 769 779 789 800 810 821 832 843 854 

116 AEU - Norte 7.350 7.825 1,0132044 9.280 9.403 9.527 9.652 9.780 9.909 10.040 10.172 10.307 10.443 

117 AEU - Oeste 3.320 3.535 1,0132044 4.192 4.247 4.303 4.360 4.418 4.476 4.535 4.595 4.656 4.717 

118 AEU - Leste 16.436 17.498 1,0132044 20.752 21.026 21.303 21.585 21.870 22.159 22.451 22.748 23.048 23.352 

119 AEU - Sul 6.603 7.030 1,0132044 8.337 8.447 8.558 8.671 8.786 8.902 9.020 9.139 9.259 9.382 

TOTAL 517.643 551.098 
 

653.568 662.198 670.942 679.801 688.778 697.873 707.088 716.424 725.884 735.469 

 
 
Faremos uma análise da projeção de população por bairros, de acordo com as Regionais da Cidade, divididas em Leste, Norte, Oeste e Sul, 

novamente considerando o trabalho efetuado pelo IPDU de Cuiabá. 

Regional Oeste: 

Quadro 5: Projeção população bairros da regional oeste 

Bairro: 
Projeção População Projeção População 

2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Jardim Ubirajara 948 960 973 986 999 1.012 1.026 1.039 1.053 1.067 1.081 1.095 1.110 1.124 1.139 1.154 1.169 1.185 1.200 1.216 

Ribeirão do Lipa 2.209 2.238 2.268 2.298 2.328 2.359 2.390 2.422 2.454 2.486 2.519 2.552 2.586 2.620 2.655 2.690 2.725 2.761 2.798 2.835 

Novo Colorado 3.593 3.641 3.689 3.738 3.787 3.837 3.888 3.939 3.991 4.044 4.097 4.151 4.206 4.262 4.318 4.375 4.433 4.491 4.550 4.611 

Jardim Mariana 997 1.010 1.023 1.037 1.050 1.064 1.078 1.092 1.107 1.122 1.136 1.151 1.167 1.182 1.198 1.213 1.229 1.246 1.262 1.279 

Santa Marta 1.069 1.083 1.097 1.111 1.126 1.141 1.156 1.171 1.187 1.203 1.218 1.234 1.251 1.267 1.284 1.301 1.318 1.336 1.353 1.371 

Despraiado 7.643 7.744 7.846 7.950 8.055 8.161 8.269 8.378 8.489 8.601 8.714 8.829 8.946 9.064 9.184 9.305 9.428 9.552 9.679 9.806 
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Alvorada 15.575 15.781 15.989 16.200 16.414 16.631 16.850 17.073 17.298 17.527 17.758 17.993 18.230 18.471 18.715 18.962 19.212 19.466 19.723 19.984 

Do Quilombo 9.318 9.441 9.566 9.692 9.820 9.950 10.082 10.215 10.350 10.486 10.625 10.765 10.907 11.051 11.197 11.345 11.495 11.646 11.800 11.956 

Duque de Caxias 4.467 4.526 4.586 4.646 4.708 4.770 4.833 4.897 4.961 5.027 5.093 5.161 5.229 5.298 5.368 5.439 5.510 5.583 5.657 5.732 

Ribeirão Ponte 2.001 2.027 2.054 2.081 2.109 2.137 2.165 2.193 2.222 2.252 2.281 2.312 2.342 2.373 2.404 2.436 2.468 2.501 2.534 2.567 

Santa Rosa 1.729 1.751 1.775 1.798 1.822 1.846 1.870 1.895 1.920 1.945 1.971 1.997 2.023 2.050 2.077 2.104 2.132 2.160 2.189 2.218 

Barra do Pari 8.251 8.360 8.470 8.582 8.695 8.810 8.927 9.044 9.164 9.285 9.408 9.532 9.658 9.785 9.914 10.045 10.178 10.312 10.448 10.586 

Jardim S. Isabel 9.832 9.962 10.094 10.227 10.362 10.499 10.637 10.778 10.920 11.064 11.210 11.359 11.508 11.660 11.814 11.970 12.128 12.289 12.451 12.615 

Cidade Verde 3.505 3.551 3.598 3.645 3.694 3.742 3.792 3.842 3.893 3.944 3.996 4.049 4.102 4.156 4.211 4.267 4.323 4.380 4.438 4.497 

Cidade Alta 10.511 10.650 10.791 10.933 11.077 11.224 11.372 11.522 11.674 11.828 11.984 12.143 12.303 12.465 12.630 12.797 12.966 13.137 13.311 13.486 

Jardim Cuiabá 1.227 1.243 1.260 1.276 1.293 1.310 1.327 1.345 1.363 1.381 1.399 1.417 1.436 1.455 1.474 1.494 1.514 1.533 1.554 1.574 

Da Goiabeira 7.146 7.240 7.336 7.433 7.531 7.630 7.731 7.833 7.936 8.041 8.147 8.255 8.364 8.474 8.586 8.700 8.815 8.931 9.049 9.168 

Popular 2.217 2.246 2.276 2.306 2.336 2.367 2.398 2.430 2.462 2.495 2.528 2.561 2.595 2.629 2.664 2.699 2.735 2.771 2.807 2.844 

Centro Norte 3.305 3.349 3.393 3.438 3.484 3.530 3.576 3.623 3.671 3.720 3.769 3.819 3.869 3.920 3.972 4.024 4.077 4.131 4.186 4.241 

Centro Sul 4.475 4.534 4.594 4.654 4.716 4.778 4.841 4.905 4.970 5.036 5.102 5.169 5.238 5.307 5.377 5.448 5.520 5.593 5.667 5.741 

Do Porto 9.389 9.513 9.639 9.766 9.895 10.026 10.158 10.292 10.428 10.566 10.705 10.847 10.990 11.135 11.282 11.431 11.582 11.735 11.890 12.047 

Coophamil 6.552 6.639 6.726 6.815 6.905 6.996 7.089 7.182 7.277 7.373 7.471 7.569 7.669 7.771 7.873 7.977 8.082 8.189 8.297 8.407 

Novo Terceiro 4.681 4.743 4.805 4.869 4.933 4.998 5.064 5.131 5.199 5.267 5.337 5.407 5.479 5.551 5.624 5.699 5.774 5.850 5.927 6.006 

Dos Araés 6.960 7.052 7.145 7.239 7.335 7.432 7.530 7.629 7.730 7.832 7.935 8.040 8.146 8.254 8.363 8.473 8.585 8.699 8.813 8.930 

AEU 3.676 3.725 3.774 3.824 3.875 3.926 3.978 4.030 4.083 4.137 4.192 4.247 4.303 4.360 4.418 4.476 4.535 4.595 4.656 4.717 

 

Regional Norte 

Quadro 6: Projeção população bairros da regional norte 

Bairro: 
Projeção População Projeção População 

2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Jardim Fpolis 4.099 4.154 4.208 4.264 4.320 4.377 4.435 4.494 4.553 4.613 4.674 4.736 4.798 4.862 4.926 4.991 5.057 5.124 5.191 5.260 

Jardim Vitória 10.820 10.963 11.108 11.254 11.403 11.554 11.706 11.861 12.017 12.176 12.337 12.500 12.665 12.832 13.001 13.173 13.347 13.523 13.702 13.883 

Paraíso 5.747 5.823 5.900 5.978 6.057 6.137 6.218 6.300 6.383 6.467 6.553 6.639 6.727 6.816 6.906 6.997 7.089 7.183 7.278 7.374 

Nova Conquista 680 689 698 707 717 726 736 745 755 765 775 785 796 806 817 828 839 850 861 872 
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1° de Março 7.987 8.093 8.200 8.308 8.418 8.529 8.641 8.756 8.871 8.988 9.107 9.227 9.349 9.473 9.598 9.724 9.853 9.983 10.115 10.248 

Três Barras 11.061 11.208 11.355 11.505 11.657 11.811 11.967 12.125 12.285 12.448 12.612 12.778 12.947 13.118 13.291 13.467 13.645 13.825 14.007 14.192 

Morada da Serra 63.012 63.844 64.687 65.541 66.407 67.284 68.172 69.072 69.984 70.909 71.845 72.794 73.755 74.729 75.715 76.715 77.728 78.754 79.794 80.848 

Morada do Ouro 5.562 5.636 5.710 5.786 5.862 5.939 6.018 6.097 6.178 6.259 6.342 6.426 6.511 6.597 6.684 6.772 6.861 6.952 7.044 7.137 

CPA 4.699 4.761 4.823 4.887 4.952 5.017 5.083 5.150 5.218 5.287 5.357 5.428 5.500 5.572 5.646 5.720 5.796 5.872 5.950 6.028 

Paiaguás 4.181 4.237 4.293 4.349 4.407 4.465 4.524 4.584 4.644 4.705 4.768 4.830 4.894 4.959 5.024 5.091 5.158 5.226 5.295 5.365 

AEU 8.139 8.247 8.355 8.466 8.578 8.691 8.806 8.922 9.040 9.159 9.280 9.403 9.527 9.652 9.780 9.909 10.040 10.172 10.307 10.443 

 

Regional Leste 

Quadro 7: Projeção população bairros da regional leste 

Bairro: 
Projeção População Projeção População 

2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Novo Horizonte 3.998 4.050 4.104 4.158 4.213 4.269 4.325 4.382 4.440 4.499 4.558 4.618 4.679 4.741 4.803 4.867 4.931 4.996 5.062 5.129 

Planalto 5.832 5.909 5.988 6.067 6.147 6.228 6.310 6.393 6.478 6.563 6.650 6.738 6.827 6.917 7.008 7.101 7.195 7.290 7.386 7.483 

Resid. Itamaraty 2.162 2.190 2.219 2.248 2.278 2.308 2.339 2.369 2.401 2.432 2.465 2.497 2.530 2.563 2.597 2.632 2.666 2.702 2.737 2.773 

Novo M. Grosso 2.252 2.282 2.312 2.343 2.374 2.405 2.437 2.469 2.502 2.535 2.568 2.602 2.636 2.671 2.706 2.742 2.778 2.815 2.852 2.890 

Sol Nascente 2.376 2.408 2.440 2.472 2.504 2.537 2.571 2.605 2.639 2.674 2.710 2.745 2.782 2.818 2.855 2.893 2.931 2.970 3.009 3.049 

Jardim Eldorado 2.690 2.725 2.761 2.798 2.835 2.872 2.910 2.948 2.987 3.027 3.067 3.107 3.148 3.190 3.232 3.275 3.318 3.362 3.406 3.451 

Resid. São Carlos 2.937 2.976 3.015 3.055 3.095 3.136 3.177 3.219 3.262 3.305 3.348 3.393 3.437 3.483 3.529 3.575 3.623 3.670 3.719 3.768 

São Roque 602 610 618 627 635 643 652 660 669 678 687 696 705 714 724 733 743 753 763 773 

Resid. Santa Innês 2.368 2.399 2.430 2.463 2.495 2.528 2.561 2.595 2.630 2.664 2.699 2.735 2.771 2.808 2.845 2.882 2.920 2.959 2.998 3.038 

Carumbé 3.101 3.142 3.183 3.225 3.268 3.311 3.355 3.399 3.444 3.489 3.535 3.582 3.629 3.677 3.726 3.775 3.825 3.875 3.926 3.978 

Bela Vista 4.476 4.535 4.595 4.656 4.717 4.779 4.842 4.906 4.971 5.037 5.103 5.171 5.239 5.308 5.378 5.449 5.521 5.594 5.668 5.743 

Dom Bosco 2.134 2.162 2.191 2.220 2.249 2.279 2.309 2.339 2.370 2.401 2.433 2.465 2.498 2.531 2.564 2.598 2.632 2.667 2.702 2.738 

Terra Nova 3.080 3.120 3.161 3.203 3.245 3.288 3.332 3.376 3.420 3.465 3.511 3.558 3.605 3.652 3.700 3.749 3.799 3.849 3.900 3.951 

Jardim Aclimação 1.968 1.994 2.020 2.047 2.074 2.101 2.129 2.157 2.186 2.214 2.244 2.273 2.303 2.334 2.364 2.396 2.427 2.459 2.492 2.525 

Canjica 2.548 2.582 2.616 2.650 2.685 2.721 2.757 2.793 2.830 2.867 2.905 2.944 2.982 3.022 3.062 3.102 3.143 3.185 3.227 3.269 

Campo Verde 2.188 2.217 2.246 2.276 2.306 2.336 2.367 2.399 2.430 2.462 2.495 2.528 2.561 2.595 2.629 2.664 2.699 2.735 2.771 2.808 
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Bosque da Saúde 4.586 4.646 4.707 4.770 4.833 4.896 4.961 5.027 5.093 5.160 5.228 5.297 5.367 5.438 5.510 5.583 5.657 5.731 5.807 5.884 

Do Baú 2.327 2.357 2.388 2.420 2.452 2.484 2.517 2.550 2.584 2.618 2.653 2.688 2.723 2.759 2.796 2.833 2.870 2.908 2.946 2.985 

Da Lixeira 5.568 5.641 5.716 5.791 5.868 5.945 6.024 6.103 6.184 6.266 6.348 6.432 6.517 6.603 6.690 6.779 6.868 6.959 7.051 7.144 

Dos Bandeirantes 1.055 1.069 1.083 1.098 1.112 1.127 1.142 1.157 1.172 1.188 1.203 1.219 1.235 1.252 1.268 1.285 1.302 1.319 1.336 1.354 

Do Areão 6.446 6.531 6.617 6.705 6.793 6.883 6.974 7.066 7.159 7.254 7.350 7.447 7.545 7.645 7.745 7.848 7.951 8.056 8.163 8.270 

Jardim Leblon 4.402 4.460 4.519 4.578 4.639 4.700 4.762 4.825 4.889 4.953 5.019 5.085 5.152 5.220 5.289 5.359 5.430 5.501 5.574 5.648 

Pedregal 7.278 7.374 7.471 7.570 7.670 7.771 7.874 7.977 8.083 8.190 8.298 8.407 8.518 8.631 8.745 8.860 8.977 9.096 9.216 9.338 

Jardim Itália 4.370 4.427 4.486 4.545 4.605 4.666 4.727 4.790 4.853 4.917 4.982 5.048 5.115 5.182 5.251 5.320 5.390 5.461 5.533 5.606 

Morada Nobres 179 182 184 187 189 192 194 197 199 202 205 207 210 213 216 218 221 224 227 230 

Santa Cruz 2.732 2.768 2.804 2.842 2.879 2.917 2.956 2.995 3.034 3.074 3.115 3.156 3.198 3.240 3.283 3.326 3.370 3.414 3.459 3.505 

Recanto Pássaros 1.957 1.983 2.009 2.035 2.062 2.089 2.117 2.145 2.173 2.202 2.231 2.260 2.290 2.321 2.351 2.382 2.414 2.446 2.478 2.511 

Jardim Imperial 8.261 8.370 8.481 8.593 8.706 8.821 8.937 9.055 9.175 9.296 9.419 9.543 9.669 9.797 9.926 10.057 10.190 10.325 10.461 10.599 

Jardim Universit. 2.731 2.767 2.803 2.840 2.878 2.916 2.954 2.993 3.033 3.073 3.114 3.155 3.196 3.239 3.281 3.325 3.368 3.413 3.458 3.504 

Cachoeira Garças 186 188 191 194 196 199 201 204 207 209 212 215 218 221 224 226 229 233 236 239 

Boa Esperança 5.910 5.988 6.067 6.147 6.228 6.311 6.394 6.478 6.564 6.651 6.738 6.827 6.918 7.009 7.101 7.195 7.290 7.386 7.484 7.583 

Jardim Américas 4.113 4.167 4.222 4.278 4.334 4.392 4.450 4.508 4.568 4.628 4.689 4.751 4.814 4.877 4.942 5.007 5.073 5.140 5.208 5.277 

Pico do Amor 2.092 2.119 2.147 2.176 2.204 2.234 2.263 2.293 2.323 2.354 2.385 2.417 2.448 2.481 2.514 2.547 2.580 2.614 2.649 2.684 

Do Poção 5.381 5.452 5.524 5.597 5.671 5.745 5.821 5.898 5.976 6.055 6.135 6.216 6.298 6.381 6.465 6.551 6.637 6.725 6.814 6.904 

Dom Aquino 12.965 13.136 13.310 13.485 13.663 13.844 14.027 14.212 14.400 14.590 14.782 14.978 15.175 15.376 15.579 15.784 15.993 16.204 16.418 16.635 

Do Terceiro 2.476 2.509 2.542 2.575 2.609 2.644 2.679 2.714 2.750 2.786 2.823 2.860 2.898 2.936 2.975 3.015 3.054 3.095 3.136 3.177 

Jardim Paulista 2.428 2.461 2.493 2.526 2.559 2.593 2.627 2.662 2.697 2.733 2.769 2.805 2.842 2.880 2.918 2.957 2.996 3.035 3.075 3.116 

Jardim Europa 1.582 1.603 1.624 1.646 1.668 1.690 1.712 1.735 1.758 1.781 1.804 1.828 1.852 1.877 1.901 1.927 1.952 1.978 2.004 2.030 

Campo Velho 2.673 2.708 2.744 2.780 2.817 2.854 2.892 2.930 2.969 3.008 3.048 3.088 3.129 3.170 3.212 3.254 3.297 3.341 3.385 3.430 

Jardim Tropical 1.704 1.727 1.750 1.773 1.796 1.820 1.844 1.868 1.893 1.918 1.943 1.969 1.995 2.021 2.048 2.075 2.102 2.130 2.158 2.187 

Jardim Petropolis 1.625 1.646 1.668 1.690 1.712 1.735 1.758 1.781 1.804 1.828 1.852 1.877 1.901 1.927 1.952 1.978 2.004 2.030 2.057 2.084 

Grande Terceiro 5.093 5.160 5.228 5.297 5.367 5.438 5.510 5.583 5.656 5.731 5.807 5.883 5.961 6.040 6.119 6.200 6.282 6.365 6.449 6.534 

Praeiro 1.465 1.484 1.504 1.524 1.544 1.564 1.585 1.606 1.627 1.649 1.670 1.692 1.715 1.737 1.760 1.784 1.807 1.831 1.855 1.880 

Jardim Califórnia 1.761 1.784 1.808 1.831 1.856 1.880 1.905 1.930 1.956 1.981 2.008 2.034 2.061 2.088 2.116 2.144 2.172 2.201 2.230 2.259 

Jardim Shangri-La 1.565 1.585 1.606 1.628 1.649 1.671 1.693 1.715 1.738 1.761 1.784 1.808 1.831 1.856 1.880 1.905 1.930 1.956 1.981 2.008 
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Praeirinho 2.349 2.380 2.411 2.443 2.475 2.508 2.541 2.575 2.609 2.643 2.678 2.713 2.749 2.785 2.822 2.859 2.897 2.935 2.974 3.014 

Bela Marina 692 701 710 720 729 739 749 759 769 779 789 800 810 821 832 843 854 865 876 888 

AEU 18.201 18.441 18.684 18.931 19.181 19.434 19.691 19.951 20.214 20.481 20.752 21.026 21.303 21.585 21.870 22.159 22.451 22.748 23.048 23.352 

 

Regional Sul 

Quadro 8: Projeção população bairros da regional Sul 

Bairro: 
Projeção População Projeção População 

2013 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Osmar Cabral 4.460 4.519 4.579 4.639 4.701 4.763 4.826 4.889 4.954 5.019 5.086 5.153 5.221 5.290 5.360 5.430 5.502 5.575 5.648 5.723 

São João Del Rei 6.830 6.920 7.012 7.104 7.198 7.293 7.390 7.487 7.586 7.686 7.788 7.890 7.995 8.100 8.207 8.316 8.425 8.537 8.649 8.764 

Jardim Fortaleza 4.075 4.129 4.183 4.239 4.295 4.351 4.409 4.467 4.526 4.586 4.646 4.708 4.770 4.833 4.897 4.961 5.027 5.093 5.160 5.229 

Santa Laura 2.844 2.881 2.919 2.958 2.997 3.036 3.077 3.117 3.158 3.200 3.242 3.285 3.329 3.372 3.417 3.462 3.508 3.554 3.601 3.649 

São Sebastião 1.536 1.556 1.577 1.598 1.619 1.640 1.662 1.684 1.706 1.728 1.751 1.774 1.798 1.821 1.846 1.870 1.895 1.920 1.945 1.971 

Pascoal Ramos 2.819 2.857 2.894 2.933 2.971 3.010 3.050 3.090 3.131 3.173 3.215 3.257 3.300 3.344 3.388 3.432 3.478 3.524 3.570 3.617 

Pedra 90 23.455 23.765 24.079 24.396 24.719 25.045 25.376 25.711 26.050 26.394 26.743 27.096 27.454 27.816 28.184 28.556 28.933 29.315 29.702 30.094 

Nova Esperança 3.640 3.688 3.737 3.786 3.836 3.887 3.938 3.990 4.043 4.096 4.150 4.205 4.260 4.317 4.374 4.431 4.490 4.549 4.609 4.670 

Jardim Industr. 8.727 8.842 8.959 9.077 9.197 9.319 9.442 9.566 9.693 9.821 9.950 10.082 10.215 10.350 10.486 10.625 10.765 10.907 11.051 11.197 

Jardim Passaredo 2.981 3.020 3.060 3.101 3.142 3.183 3.225 3.268 3.311 3.355 3.399 3.444 3.489 3.535 3.582 3.629 3.677 3.726 3.775 3.825 

São Francisco 3.433 3.478 3.524 3.571 3.618 3.666 3.714 3.763 3.813 3.863 3.914 3.966 4.018 4.071 4.125 4.179 4.235 4.290 4.347 4.404 

Lagoa Azul 631 640 648 657 665 674 683 692 701 710 720 729 739 749 758 768 779 789 799 810 

Tijucal 16.748 16.969 17.193 17.420 17.650 17.883 18.119 18.358 18.601 18.846 19.095 19.347 19.603 19.862 20.124 20.390 20.659 20.932 21.208 21.488 

Jardim dos Ipês 2.229 2.259 2.288 2.319 2.349 2.380 2.412 2.444 2.476 2.508 2.542 2.575 2.609 2.644 2.679 2.714 2.750 2.786 2.823 2.860 

Altos do Coxipó 1.852 1.876 1.901 1.926 1.951 1.977 2.003 2.030 2.056 2.084 2.111 2.139 2.167 2.196 2.225 2.254 2.284 2.314 2.345 2.376 

Jardim Presidente 2.622 2.657 2.692 2.727 2.764 2.800 2.837 2.874 2.912 2.951 2.990 3.029 3.069 3.110 3.151 3.192 3.235 3.277 3.321 3.364 

Residencial Coxipó 8.454 8.565 8.678 8.793 8.909 9.027 9.146 9.267 9.389 9.513 9.639 9.766 9.895 10.025 10.158 10.292 10.428 10.566 10.705 10.846 

São José 1.238 1.254 1.271 1.288 1.305 1.322 1.339 1.357 1.375 1.393 1.412 1.430 1.449 1.468 1.488 1.507 1.527 1.547 1.568 1.588 

Parque Ohara 802 812 823 834 845 856 867 879 890 902 914 926 938 951 963 976 989 1.002 1.015 1.029 

Jardim das 
Palmeiras 

1.000 1.013 1.027 1.040 1.054 1.068 1.082 1.096 1.111 1.125 1.140 1.155 1.170 1.186 1.202 1.217 1.233 1.250 1.266 1.283 



22 
 

Jordão 1.406 1.425 1.444 1.463 1.482 1.502 1.522 1.542 1.562 1.583 1.603 1.625 1.646 1.668 1.690 1.712 1.735 1.758 1.781 1.804 

Coxipó 2.308 2.338 2.369 2.400 2.432 2.464 2.497 2.530 2.563 2.597 2.631 2.666 2.701 2.737 2.773 2.810 2.847 2.884 2.922 2.961 

Vista Alegre 666 674 683 692 701 711 720 730 739 749 759 769 779 789 800 810 821 832 843 854 

Jardim Gramado 2.449 2.482 2.515 2.548 2.581 2.616 2.650 2.685 2.721 2.756 2.793 2.830 2.867 2.905 2.943 2.982 3.022 3.061 3.102 3.143 

Coopherma 1.539 1.560 1.580 1.601 1.622 1.644 1.665 1.687 1.710 1.732 1.755 1.778 1.802 1.825 1.850 1.874 1.899 1.924 1.949 1.975 

São G. Beira Rio 308 312 316 320 324 329 333 337 342 346 351 356 360 365 370 375 380 385 390 395 

Parque Georgia 2.312 2.343 2.374 2.405 2.437 2.469 2.502 2.535 2.568 2.602 2.636 2.671 2.706 2.742 2.778 2.815 2.852 2.890 2.928 2.967 

Nossa S. Aparec. 3.240 3.283 3.326 3.370 3.415 3.460 3.505 3.552 3.599 3.646 3.694 3.743 3.793 3.843 3.893 3.945 3.997 4.050 4.103 4.157 

Jardim Comodoro 904 916 928 940 952 965 978 991 1.004 1.017 1.030 1.044 1.058 1.072 1.086 1.100 1.115 1.129 1.144 1.159 

Cohab São Gonç. 5.096 5.163 5.232 5.301 5.371 5.442 5.513 5.586 5.660 5.735 5.810 5.887 5.965 6.044 6.123 6.204 6.286 6.369 6.453 6.539 

Jardim Mossoró 2.033 2.060 2.087 2.115 2.143 2.171 2.200 2.229 2.258 2.288 2.318 2.349 2.380 2.411 2.443 2.475 2.508 2.541 2.575 2.609 

Parque Atalaia 4.868 4.932 4.997 5.063 5.130 5.198 5.267 5.336 5.407 5.478 5.550 5.624 5.698 5.773 5.849 5.927 6.005 6.084 6.164 6.246 

Parque Cuiabá 9.987 10.119 10.253 10.388 10.525 10.664 10.805 10.948 11.092 11.239 11.387 11.538 11.690 11.844 12.001 12.159 12.320 12.482 12.647 12.814 

AEU 7.312 7.408 7.506 7.605 7.706 7.808 7.911 8.015 8.121 8.228 8.337 8.447 8.558 8.671 8.786 8.902 9.020 9.139 9.259 9.382 

Distrito Ind. Adm. 288 292 296 299 303 307 311 316 320 324 328 333 337 341 346 351 355 360 365 369 
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3.3 Projeção de Geração de Resíduos 

 

As planilhas que resultam nas projeções de geração de resíduos estão baseadas no 

incremento populacional estabelecido a partir da metodologia anteriormente apresentada, 

considerando a projeção populacional de 1,32% para os próximos 20 anos. 

Quadro 9: Projeção de população e de geração de resíduos nos próximos 20 anos 

Período 
do Plano 

(anos) 
Ano 

População Atendida (hab.) 

Kg/ hab x dia 

Geração de Resíduos  (t) 

Urbana Rural Diária Mensal Anual 

1 2013 562.522 10.697 

0,73 

418,97 12.569,17 150.830 

2 2014 569.949 10.838 424,50 12.735,14 152.822 

3 2015 577.475 10.981 430,11 12.903,30 154.840 

4 2016 585.100 11.126 435,79 13.073,68 156.884 

5 2017 592.826 11.273 441,54 13.246,31 158.956 

6 2018 600.654 11.422 447,37 13.421,22 161.055 

7 2019 608.585 11.573 453,28 13.598,44 163.181 

8 2020 616.621 11.726 459,27 13.778,00 165.336 

9 2021 624.764 11.880 465,33 13.959,93 167.519 

10 2022 633.013 12.037 471,48 14.144,26 169.731 

11 2023 641.372 12.196 477,70 14.331,03 171.972 

12 2024 649.841 12.357 484,01 14.520,26 174.243 

13 2025 658.421 12.520 490,40 14.711,99 176.544 

14 2026 667.116 12.686 496,88 14.906,26 178.875 

15 2027 675.924 12.853 503,44 15.103,09 181.237 

16 2028 684.850 13.023 510,08 15.302,51 183.630 

17 2029 693.893 13.195 516,82 15.504,57 186.055 

18 2030 703.055 13.369 523,64 15.709,30 188.512 

19 2031 712.338 13.546 530,56 15.916,73 191.001 

20 2032 721.744 13.725 537,56 16.126,90 193.523 

            Total 3.426.745 

Observação: 

Esta projeção considera 100% dos resíduos coletados, com uma produção de 0,73 kg/hab x 

dia. 
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4. RESPONSABILIDADES QUANTO A GESTÃO DOS RESÍDUOS 

 
De acordo com o inciso IV, do art. 19 da Lei Federal n° 12.305/10, faz-se necessário que sejam 

identificados no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ― PGIRS os resíduos sólidos e 

os geradores sujeitos ao plano de gerenciamento específico, nos termos do art. 20 ou ao 

sistema de logística reversa, na forma do art. 33.  

São responsabilidades do órgão público municipal competente a redução da geração de 

resíduos, o aumento da reutilização e reciclagem, o oferecimento do depósito e tratamento 

ambientalmente saudável dos resíduos, e a constante melhoria e ampliação do alcance de 

seus serviços através das seguintes ações: 

 Proibição da disposição de resíduos de qualquer natureza em áreas não licenciadas;  

 Orientação, fiscalização e controle de todos os agentes envolvidos;  

 Ações educativas visando reduzir a geração de resíduos;  

 Cadastramento de áreas da região, públicas ou privadas, aptas para o recebimento, 

triagem, armazenamento, destinação e disposição dos resíduos gerados por pessoas 

físicas ou jurídicas, em conformidade com o porte da área urbana municipal;  

 Definição dos critérios para o cadastramento de fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes.  

 
Segundo a Lei Federal n° 12.305/10, art. 20, estão sujeitos a elaboração de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos, os seguintes resíduos/geradores: 

 Os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico;  

 Resíduos industriais;  
 
 Resíduos do serviço de saúde – RSS;  

 Resíduos de mineração;  

 Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos e que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 

composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal;  

 As empresas de construção civil, nos termos dos órgãos do SISNAMA;  



25 
 

 Os responsáveis pelos terminais e outras instalações (resíduos de serviços de 
transportes) e,  

 Nos termos dos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;  

 Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente 

do SISNAMA, do SNVS ou do SUASA.  

 
Com relação à logística reversa, são obrigados a estruturar e implementar esses sistemas, 

mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de (art. 33, Lei no 12.305/10): 

 

 Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso;  

 Pilhas e baterias;  

 Pneus;  

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 
 
Os sistemas de logística reversa serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, 

prioritariamente, o grau e a extensão do impacto a saúde pública e ao meio ambiente dos 

resíduos gerados, conforme expresso no § 1o, art. 33, da Lei nº 12.305/10. 

  

Neste sentido, comerciantes, distribuidores, importadores e fabricantes dos produtos 

geradores de resíduos especiais são responsáveis pelo acondicionamento, armazenamento 

temporário, coleta, transporte, reutilização, reciclagem, destinação, tratamento e disposição 

final ambientalmente adequada dos resíduos e seus rejeitos, bem como da coleta nos pontos 

de revenda e distribuição, também respondendo pelo passivo ambiental e pela recuperação 

de áreas degradadas quando causados por sua disposição inadequada.  

A seguir temos um resumo quanto as responsabilidade de cada tipo de resíduo, conforme 

determinado pela legislação: 
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Tabela 1: Responsabilidade em função do tipo de resíduo gerado 

Tipo de Residuo: Responsável: 

Resíduo Sólido Urbano – RSU Município 

Resíduo Construção Civil – RCC Gerador 

Resíduo limpeza urbana Município 

Resíduo sólido industrial – RSI Gerador 

Resíduo sólido agrossilvopastoris orgânico Gerador 

Resíduo sólido agrossilvopastoris inorgânico Fabricante 

Resíduo de serviço de saúde Gerador 

Resíduo sólido mineração Gerador 

Resíduo com logística reversa obrigatória Fabricante 

Resíduo volumoso Município 

Resíduo do serviço público de saneamento básico Gerador 

Resíduo comercial Gerador 

  

4.1 Regras para o transporte e gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

 

É de suma importância no transporte e gerenciamento dos resíduos, que ações preventivas 

em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes sejam propostas nos plano de 

gerenciamento de resíduos dos estabelecimentos, empresas e órgãos públicos informados 

anteriormente. 

 

As regras para o transporte estão constituídas em NBR´s e Leis Federais que instituem os 

requisitos mínimos para o correto transporte, em especial a NBR 13221 – Transporte de 

Resíduos Terrestres de fevereiro de 2003. 

 

São os principais objetivos desta norma: 

 

 O transporte deve ser feito por meio de equipamento adequado, obedecendo às 

regulamentações pertinentes. 

 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o 

transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo. 

 O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como 

deve estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública 

ou via férrea. 
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 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos 

ou produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com 

embalagens destinados a estes fins. 

 O transporte de resíduos deve atender à legislação ambiental específica (federal, 

estadual ou municipal), quando existente, bem como deve ser acompanhado de 

documento de controle ambiental previsto pelo órgão competente.  

 A descontaminação dos equipamentos de transporte deve ser de responsabilidade do 

gerador e deve ser realizada em local(is) e sistema(s) previamente autorizados pelo 

órgão de controle ambiental competente. 

 

Para o caso de transporte de resíduos perigosos, deve ainda ser verificado: 

 

 Todo o transporte por meio terrestre de resíduos perigosos deve obedecer ao Decreto 

nº 96044, à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes e às NBR 7500, NBR 7501, 

NBR 7503 e NBR 9735. A classificação do resíduo deve atender à Portaria nº 204 do 

Ministério dos Transportes, de acordo com as exigências prescritas para a classe ou 

subclasse apropriada, considerando os respectivos riscos e critérios, devendo 

enquadrá-los nas designações genéricas. 

 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de 

compatibilidade, conforme a NBR 14619. 

 

Quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos perigosos, o 

gerador do resíduo deve emitir documento de controle de resíduo com as seguintes 

informações: 

 

a) Sobre o resíduo: 
 nome apropriado para embarque, conforme Portaria nº 204 do Ministério dos 

Transportes; 
 estado físico (sólido, pó, líquido, gasoso, lodo ou pastoso); 
 classificação conforme Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes; 
 quantidade; 
 tipo de acondicionamento; 
 nº da ONU; 
 nº de risco; 
 grupo de embalagem; 
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b) Sobre o gerador, receptor e transportador do resíduo: 
 atividade; 
 razão social; 
 endereço; 
 telefone; 
 fax; 
 e-mail; 

 
c) Nome(s) da(s) pessoas(s), com respectivo(s) número(s) de telefone(s), a ser(em) 

contatada(s) em caso de emergência. 
 
 
E por fim, deve ser anexada ao documento uma ficha de emergência, que deve acompanhar o 

resíduo até a sua disposição final, reciclagem, reprocessamento, eliminação por incineração, 

co-processamento ou outro método de disposição. 

 
Estas regras devem constar nos licenciamentos ambientais requeridos, sempre por 

profissional competente e habilitado, com experiência comprovada promovendo as possíveis 

causas e soluções para cada tipo de problema existente no transporte (logística) e 

gerenciamento dos resíduos.  
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5. PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DO SERVIÇO ATUAL 

 

Para propor soluções que permitam o Município avançar no Planejamento de suas ações para 

os próximos 20 anos na cadeia de resíduos sólidos, é necessário primeiramente verificar a 

situação atual de forma que possamos vislumbrar um cenário real. 

 

Dessa forma, precisamos conhecer melhor os seus pontos fortes e pontos fracos para usufruir 

das oportunidades no futuro e propor soluções para que as ameaças externas não 

prejudiquem o trabalho de planejamento. 

 

Portanto, para o cenário atual elencamos os pontos fortes e fracos de cada serviço, com o 

intuito de planejar os objetivos, metas e ações para os próximos 20 anos. 

 

Segue breve conceito: 

Pontos Fortes: é o diferencial conseguido pelo ente público (variável controlável) que lhe 

proporciona uma vantagem no ambiente externo, onde estão os assuntos não controláveis 

pelo ente público. 

Pontos Fracos: é uma situação inadequada do ente público (variável controlável) que lhe 

proporciona uma desvantagem no ambiente externo. 

Observação: Conceito extraído do livro Planejamento Estratégico, de autoria de Djalma de 

Pinho Rebouças de Oliveira, 31ª edição, Editora Atlas S.A., 2013, adaptado para o conceito do 

ente público. 
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Quadro 10: Pontos fortes e pontos fracos 

Item: Tipo do Resíduo: Pontos Fortes Pontos Fracos 

1 Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD 

1.1 Secos - Reciclagem e Seletiva Não há 

Não conta com coleta seletiva, apenas com associações ou 
organizações (cooperativas) isoladas 

 

Associações e organizações necessitando ser fortalecidas 
 

Ausência de educação ambiental e campanhas a nível 
municipal 

 

Baixa quantidade de resíduos coletados pelas cooperativas 
 

1.2 Úmidos - Coleta Domiciliar 
Veículos e equipamentos com idade média 

abaixo de 5 anos 

Não há mapa com os roteiros e setores a serem percorridos 

Fiscalização do Município, principalmente dos grandes 
geradores 

Ausência sustentabilidade econômico financeira dos serviços  
 

Serviço realizado por locação de equipamentos e não por 
produtividade, com responsabilidade do combustível pela PMC 

 

1.3 Rejeitos - Disposição Final 

Equipamentos em quantidade 

Aterro em fase final de vida útil 

Estrutura existente a ser melhorada 

Sistema de drenagem pluvial inexistente em muitos pontos 

Grande quantidade de resíduos exposta, sem cobertura 

Balança com pesagem dos resíduos 

Existência de catadores e animais 

Melhoria do quadro técnico 

Mão de obra operacional reduzida 

Locação de equipamentos sem combustível 

Hábito da população de jogar lixo em locais inadequados 
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Item: Tipo do Resíduo: Pontos Fortes Pontos Fracos 

2 Resíduos de Limpeza Pública -RLP 

2.1 
Roçada, capina, cemitérios, 
bolsões, podas, horto, etc 

Determinação por parte dos líderes na 
execução dos serviços voltados aos bolsões 

de lixo 

Grande quantidade de faltas dos funcionários operacionais 

Não há mapa para avaliação técnica e operacional 

Não há dados de produtividade lançados 

Horto florestal com grande quantidade de 
mudas produzidas, inclusive doadas aos 

munícipes 

Não há treinamento dos funcionários regime PEAD 

Horário de expediente operacional 

Carência na manutenção de veículos e equipamentos 

Carência de mão de obra técnica qualificada 

2.2 Varrição Confiança técnico operacional 

Inexistência de mapas 

Deficiência de dados operacionais 

Estrutura administrativa deficitária 

3 
Resíduos Construção Civil, 

Demolição e Volumosos - RCC 
Existência de local para destinação dos 

resíduos, via concessão 

Hábito natural da população jogar entulhos em terrenos 
baldios 

Ampliação da fiscalização 

Inexistência de locais para entrega de materiais de pequeno 
volume (inferior a 1 m³) 

Conflito de interesses entre concessionária e transportadores 
de resíduos 

4 Resíduos Serviços de Saúde - RSSS 

Exigência de PGRSS pelos estabelecimentos 
que geram resíduos Poucas informações disponíveis a respeito da quantidade de 

resíduos geradas nos estabelecimentos Região conta com diversos tipos de locais 
licenciados para tratamento 

5 
Resíduos com Logística Reversa - 

RLR 
Existência do recolhimento de embalagens 

de agrotóxicos 

Falta de local adequado para recebimento de materiais como 
pneus 

Falta de dados sobre a quantidade de materiais possíveis de 
serem recolhidos ou retornáveis 

6 
Resíduos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico - RPSB 
Não há 

Falta de informações a respeito da geração de resíduos e 
destino final  
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Item: Tipo do Resíduo: Pontos Fortes Pontos Fracos 

7 Resíduos Óleos Comestíveis - ROC Não há 
Falta de informações a respeito da geração de resíduos e 

destino final 

8 Resíduos Industriais - RI 

Existência de Aterro Industrial no Município 

Não há 
Baixa geração de resíduos industriais no 

Município 

9 
Resíduos Serviços de Transporte - 

RST 
Não há Falta de informações a respeito da geração de resíduos e 

destino final 

10 Resíduos Agrossilvopastoris - RA 

Recolhimento das embalagens agrotóxicas 
Falta de informações a respeito da geração de resíduos e 

destino final Geração de resíduos orgânicos sem 
problemas ambientais 

11 Resíduos da Mineração - RM 
Existência por parte do DNPM de 

informações a respeito das áreas de 
produção mineral 

Carência de banco de dados com informações sobre geração, 
tratamento e destino final  
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6. IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS E PROPOSIÇÃO DE METAS E AÇÕES 

 

6.1 Comentário introdutório 

 

Feito a avaliação dos pontos fortes e dos pontos fracos, faremos uma análise para propor 

soluções e alternativas que minimizem as ameaças externas constantes e que as 

oportunidades externas sejam bem aproveitadas através dos objetivos, metas e ações 

traçadas para cada tipo de resíduo sólido constante em sua cadeia. 

 

Segue breve conceito: 

Objetivo Geral: é o alvo ou situação que se pretende alcançar. Aqui se determina para ondeo 

poder público deve dirigir seus esforços. 

 

Objetivo Específico: é o objetivo parcial, correlacionado às áreas funcionais, que deve ser 

atingido com a finalidade de se alcançar o objetivo geral do poder público. 

 

Meta: corresponde aos passos ou etapas, perfeitamente quantificados e com prazos para 

alcançar os objetivos. As metas são decomposições dos objetivos ao longo do tempo (anos, 

semestres, meses,etc). 

 

Ação: é o caminho mais adequado a ser trilhado para alcançar os objetivos e metas 

estabelecidas.  

 

Observação: Conceito extraído do livro Planejamento Estratégico, de autoria de Djalma de 

Pinho Rebouças de Oliveira, 31ª edição, Editora Atlas S.A., 2013, adaptado para o conceito do 

ente público. 

 

Diante desses conceitos introdutórios que foram elencados para que pudéssemos facilitar o 

entendimento do Plano, estabeleceremos as metas, visando o atendimento aos objetivos 

específicos, seguindo o que foi proposto no edital e seus anexos: 

 



34 
 

 Metas de curto prazo (de 1 a 4 anos); 

 Metas de médio prazo (de 5 a 8 anos); 

 Metas de longo prazo (de 9 a 20 anos). 

 

6.2 Cenário Futuro Provável 

 

No PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos foram previstos 3 (três) cenários 

macroeconômicos e institucionais. O cenário 1 indica um futuro possível, constituindo o 

ambiente para o qual se desenvolve o planejamento e suas diretrizes, estratégias, metas, 

investimentos e procedimentos de caráter político institucional vislumbrado como 

necessários para alcançar o planejado. 

 

Para efeito de planejamento do futuro do segmento de resíduos sólidos no município de 

Cuiabá, adotamos como cenário possível e desejável, o cenário 1, escolhido como referência 

pelo PNRS, versão preliminar, conforme segue: 

 

 
Figura 1: Cenários de acordo com a PNRS, versão preliminar 
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6.3 Objetivo Geral 

 

Promoção do saneamento ambiental, no segmento dos resíduos sólidos, tendo como 

diretrizes os princípios apresentados no item 4.1 do Relatório 1 – Plano de Trabalho. 

 

Os objetivos específicos, assim como as metas e ações, serão identificados e apresentados 

dentro do contexto de cada serviço analisado. 

 

6.3.1 Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD: 

 
Os objetivos e metas relacionadas aos Resíduos Sólidos implicam em ações visando à 

implantação do programa de coleta seletiva e reciclagem no Município, a triagem dos 

materiais recicláveis e a adequada destinação da parcela úmida dos RSU, conforme previsto 

na Lei Federal n° 12.305/10 e seu respectivo Decreto regulamentador n° 7.404/10. 

 
Deve-se também incrementar campanhas de educação ambiental, incentivando a separação 

na fonte, envolvendo as escolas municipais, os moradores por meio das associações de bairro 

e os empresários, por meio das associações comerciais. Tais ações permitem que ocorra uma 

redução da quantidade de resíduos, ainda possíveis de aproveitamento, a serem dispostos em 

aterros sanitários. 

  

Os resíduos úmidos ou orgânicos, juntamente com os resíduos da poda e capina triturados, 

podem ser utilizados para a geração de energia, com o aproveitamento dos gases resultantes 

da biodigestão. A parcela orgânica restante pode ainda, através da compostagem, ser 

reutilizada como composto orgânico. 

 

Importante é salientar a necessidade que o Município tem de promover condições para que 

os serviços, seguindo o expresso na Lei 12.305/10, tornem-se econômica e financeiramente 

sustentáveis. 

 

Para melhor compreensão, dividimos os RSD em coleta e transporte dos resíduos sólidos 

secos, coleta e transporte dos resíduos sólidos úmidos, cooperativa e associação de 

catadores; além é claro da disposição final (rejeitos). 
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6.3.1.1 Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Secos 

 

A coleta seletiva no Município não existe atualmente. Portanto, deve ser implantada 

imediatamente, pois a quantidade de resíduos segundo gravimetria realizada pode chegar até 

a 35% dos resíduos gerados. Assim, se o serviço for implantado e posteriormente ampliado a 

toda a cidade, a possibilidade desse material gerar riqueza através da sua valorização, é muito 

grande. Dessa forma, se reduzirá a quantidade de resíduos coletados na parte de resíduos 

úmidos (domiciliar) assim como dos rejeitos depositados no destino final, o que acarretará 

em grande redução de custos operacionais e de implantação de área para disposição final dos 

rejeitos. 

  

Conforme o Decreto 7.404/10, artigo 9, § 1°  a implantação do sistema de coleta seletiva é 

instrumento essencial para se atingir a meta de disposição final ambientalmente adequada 

dos rejeitos, conforme disposto no art. 54 da Lei nº 12.305, de 2010.  

 

A forma consagrada para esse tipo de serviço é a coleta seletiva porta a porta, mas para a 

obtenção do sucesso é necessário promover a conscientização ambiental da população para 

que separem os resíduos bem como informá-los sobre as mudanças previstas nos serviços, 

incluindo os horários e veículos que serão usados para a coleta e transporte do material 

reciclável.  

 

Tabela 2: Objetivos específicos e metas 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 Implantar a coleta seletiva no Município 100% 100% 100% 

2 Ampliar a coleta seletiva no Município 100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Implantar projeto piloto de coleta seletiva porta a porta 

b) Elaborar mapa com setores e frequências estabelecidas, além dos horários 

c) Informar a população com antecedência 

d) 
Criar cartilhas e entregar a cada usuário explicando o serviço, dia e horário além da forma correta 

de acondicionamento e dos tipos de materiais a serem separados 

e) Contratar agentes comunitários que farão o acompanhamento do serviço na sua região 

f) Fiscalizar o serviço 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art54
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g) Montar e equipar as equipes operacionais  

OE 2 Ações: 

a) 
Avaliar quais os procedimentos e ações sugeridas na implantação do projeto piloto da coleta 

seletiva que deram certas ou erradas (feedback) 

b) 
Capacitar funcionários e agentes comunitários dando treinamento para que possam disseminar 

seus ensinamentos nos bairros 

c) Ampliar a educação ambiental 

d) 
Prever PEV´s de material reciclável (pode ser em conjunto com os PEV´s para resíduos de 

construção civil e de logística reversa)  

e) 
Discutir qual a forma mais eficiente tanto operacionalmente quanto socialmente, de executar o 

serviço (de forma pública, privada ou através de cooperativas; ou então uma parceria entre 
ambos) 

f) Usar indicadores para verificar a eficiência do serviço prestado 

g) Conscientizar a população através de campanhas a reduzir, reciclar e reutilizar os materiais 

 

6.3.1.2 Coleta e Transporte dos Resíduos Sólidos Úmidos 

 

Atualmente Cuiabá realiza o serviço através da contratação de empresa particular, conforme 

contrato, para locação de veículos e mão de obra sem o fornecimento de combustível. Dessa 

forma a empresa contratada fica desobrigada no que diz respeito aos indicadores de 

qualidade e produção, demonstrar a eficiência da coleta de resíduos. 

 

É difícil planejar o aumento das equipes e dos setores numa cidade de mais de 500 mil 

habitantes, sem um mapa onde se possa avaliar, verificar e qualificar os serviços. Fica difícil 

até justificar o aumento de equipes, por exemplo, se não há um critério técnico bem definido 

para tal. Neste âmbito, entra a fiscalização municipal que deve ser competente, altamente 

qualificada tecnicamente e operacionalmente para verificar as inconsistências e vislumbrar 

um serviço de maior qualidade, apontando os defeitos e vícios existentes que por ventura 

possam ocorrer atualmente. 

 

Dessa forma é imprescindível a elaboração de mapas e a utilização de ferramentas gráficas 

com roteiros pré-estabelecidos, horários programados e até uma roteirização dos setores 

ajudando inclusive a reduzir os custos de combustível que o Município paga todos os meses. 

 

Para os grandes geradores, a fiscalização deve ser intensificada, já que Cuiabá conta com uma 

Lei na qual estes pagam pelo transporte e destinação final. Só que antes mesmo de fiscalizar, 
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o município deve primeiro catalogar estes geradores buscando saber quem e quantos são e 

depois informá-los sobre a situação.  

 

 Abaixo, descrevemos os objetivos específicos, metas e ações para o serviço de coleta 

domiciliar. 

Tabela 3: Objetivos específicos e metas  

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Melhorar a qualidade, controle e fiscalização do 

serviço prestado 
100% 100% 100% 

2 
Promover a sustentabilidade econômica e financeira 

dos serviços 
100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Contratar técnico habilitado e com experiência comprovada  

b) Treinar os funcionários públicos da diretoria de resíduos sólidos 

c) Intensificar a fiscalização dos serviços de coleta domiciliar, inclusive dos grandes geradores 

d) Elaborar mapas, planilhas e procedimentos tanto que facilitem o controle dos serviços 

e) Elaborar manual de operação e manutenção para os serviços de coleta domiciliar 

f) Rever a forma de contratação dos serviços 

g) Usar indicadores para verificar a eficiência dos serviços 

h) Conscientizar a população através de campanhas visando reduzir, reciclar e reutilizar os materiais 

i) Ampliar a abrangência dos serviços para 100% de coleta na área urbana e rural de Cuiabá 

OE 2 Ações: 

a) 
Avaliar as condições políticas e jurídicas de instituição e efetiva cobrança de taxa de coleta de 

resíduos 

b) 
Avaliar condições políticas e jurídicas de concessão dos serviços, com a devida cobrança de tarifa 

de coleta de resíduos 

 

6.3.1.3 Cooperativas e associações de catadores de material reciclável 

 

O Artigo 11 do Decreto 7.404/10, diz que o sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos 

priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. 

 

No Brasil as cooperativas e associações representam um papel fundamental na área de 

resíduos sólidos, em especial aqueles de origem reciclável e também por que não de logística 



39 
 

reversa. Em Cuiabá, a situação não é diferente. Para que a coleta seletiva funcione de maneira 

ordenada e principalmente tenha condições propícias de operação com o menor tempo 

possível é fundamental que o Município tenha diversos locais espalhados na cidade para 

receber estes resíduos recicláveis e assim gerar riqueza através da sua valorização. É aí que 

estas cooperativas e entidades entram pois o resíduo proveniente da coleta seletiva necessita 

de um  local próprio para descarga, seleção, triagem, armazenamento e venda do material 

reciclável. 

 

Para que a ideia venha a se concretizar é muito importante que o município esteja preparado 

para contribuir financeiramente e também organizacionalmente, promovendo o 

acompanhamento e treinamento dessas entidades. 

 

Outro aspecto importante é efetuar um planejamento antecipado com o intuito de capacitar, 

treinar, equipar e organizar as cooperativas de forma que as mesmas possam se sustentar 

sozinhas posteriormente a ajuda inicial. 

 

Tabela 4: Objetivos específicos e metas (Cooperativas e associações) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Fortalecer as cooperativas e associações 

(organizações) 
100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Capacitar, treinar e equipar as organizações e seus colaboradores 

b) Treinar e auxiliar os gestores no controle de processos 

c) Manter a organização com a documentação em dia 

d) 
Catalogar os locais que estão dispostos a realizar a triagem dos materiais em locais ou galpões 

equipados para a realização dos trabalhos 

e) Capacitar os funcionários públicos para instruir as organizações 

f) Procurar parceiros que queiram investir na sustentabilidade social e financeira do projeto 

g) 
Efetuar parcerias entre as próprias organizações no intuito de reduzir os custos e ampliar o 

faturamento unindo forças, excluindo possíveis "atravessadores" 

h) 
Viabilizar a entrega e distribuição entre as cooperativas e associação dos materiais  da coleta 

seletiva a ser implantada 
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6.3.1.4 Disposição final (rejeitos) 

 
Cuiabá não conta com um local adequado tecnicamente, para dispor os rejeitos do Município. 

E isso tende a ficar pior se nada for feito no sentido de viabilizar novas áreas ou soluções 

técnicas que possam tirar o Município dessa situação incômoda que possa provocar inclusive 

interdição ou fechamento do local. Para que isso não ocorra, priorizamos dois objetivos 

específicos ligados a adequação da área atual e a implantação de uma nova área que traga 

novamente a cidade o conforto técnico e ambiental. 

 

Para que a atual área continue a ser utilizada até a conclusão e início de operação de uma 

central de tratamento e disposição final de resíduos, é necessária uma série de intervenções 

cujo principal objetivo é torná-la ambientalmente segura. 

 

Em paralelo, um novo local deve ser definido o mais rápido possível com o intuito de licenciá-

lo e implantá-lo para dar condições técnicas e operacionais adequadas aos rejeitos. 

 

É importante que o Município defina isso o quanto antes pois necessitará de um alto valor 

financeiro para implantar o empreendimento, tendo em vista o elevado custo para executar 

uma obra de engenharia deste porte em função dos inúmeros estudos, projetos e obras a 

serem efetuadas. As formas de captação de recursos e as possibilidades de parceria como 

consórcio ou concessão dos serviços, serão demonstradas em capítulo a parte.  

 

Tabela 5: Objetivos específicos e metas (disposição final) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 Adequar o local atual de disposição final 100% -  -  

2 
Implantar uma Central de Tratamento e disposição 

final dos resíduos 
100% 100% 100% 

3 
Promover a sustentabilidade econômica e financeira 

dos serviços 
100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Melhorar a estrutura atual 

b) 
Cobrir o maciço de resíduos e compactá-los de maneira mais rápida e eficiente possível, incluindo 

as melhorias necessárias a drenagem  

c) Retirar os catadores do local bem como os animais 
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d) Ampliar a mão de obra operacional 

e) Contratar técnico especializado e com experiência comprovada para apoio 

f) Rever a forma de contratação dos serviços de locação de máquinas e equipamentos 

g) 
Planejar a implantação emergencial de mais tantas áreas adjacentes ao atual local, 

impermeabilizadas quantas forem necessárias até a implantação definitiva da Central de 
Tratamento e disposição final de resíduos 

h) Elaborar PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada para o atual local de destino final  

OE 2 Ações: 

a) Procurar novas áreas adequadas para dispor o rejeito segundo as novas diretrizes da Lei 12.305 

b) Selecionar a melhor área através da elaboração de EIA/RIMA com urgência 

c) Licenciar e implantar a Central de Tratamento de destino final 

OE 3 Ações: 

a) 
Avaliar as condições políticas e jurídicas de instituição e efetiva cobrança de taxa de coleta de 

resíduos 

b) 
Avaliar condições políticas e jurídicas de concessão dos serviços, com a devida cobrança de tarifa 

de coleta de resíduos 

 

6.3.2 Resíduos da Limpeza Pública - RLP: 

 

Os RLP´s serão divididos em serviços realizados pela Prefeitura que são aqueles originários da 

roçada, capina, limpeza de cemitérios, limpeza de bolsões de lixo, podas de árvores, horto 

florestal e a limpeza propriamente dita, e a varrição que é efetuada por uma empresa 

contratada para a execução do serviço. 

 

Os serviços executados pela Prefeitura embora eficientes carecem de uma série de melhorias 

de cunho gerencial, administrativo e operacional que podem ser efetuadas com o intuito de 

gerar padrões que facilitem a vida de quem executa, gerencia e fiscaliza o trabalho. 

 

Isto requer um maior empenho para melhorar a qualidade do serviço que passa pela 

elaboração de mapas, roteiros e frequências pré-estabelecidas até o planejamento global da 

limpeza da cidade assim como de seus bairros mais necessitados. 

 

Os horários de trabalho operacional devem ser revistos buscando uma compatibilização entre 

os horários do período matutino e vespertino, reduzindo o deslocamento e os trabalhos das 

equipes com veículos e equipamentos. 
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Como todo setor público, a área de manutenção desses equipamentos requer uma atenção 

especial já que a preventiva pode e deve ser programada visando justamente que o 

equipamento fique o menor tempo possível parado, ampliando as suas horas trabalhadas no 

final de mês, assim como não abrir mão de equipamentos reservas que podem auxiliar numa 

parada de maior tempo para manutenções pesadas. 

 

O controle da mão de obra em função da grande quantidade de funcionários é algo 

imprescindível pois não pode-se tolerar faltas injustificáveis. O ponto deve ser extremamente 

rigoroso e serve para avaliar o cumprimento do dever, punindo aqueles que não estão 

dispostos a cumprir o seu trabalho. 

 

Por fim, a capacitação dos funcionários administrativos e operacionais são ordens do dia já 

que o planejamento requer certa qualificação profissional com o intuito de melhorar a 

qualidade do trabalho e do trabalhador, assim como a ajuda e apoio técnico de engenheiros e 

profissionais com experiência técnica comprovada na área de limpeza urbana tornando o 

trabalho operacional a longo prazo mais produtivo e sem dúvida mais qualificado. 

 

Dentre as diversas equipes existentes na SMSU – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, 

pelo menos uma delas deve ser destinada aos serviços pertinentes a coleta de resíduos de 

grande volume como móveis ou eletrodomésticos. Este material poderia ser levado até um 

PEV – Ponto de Entrega Voluntário de resíduos que poderia ser em conjunto com os de 

Construção Civil de pequeno volume (até 1m³), assim como aqueles originários da logística 

reversa. Para que isso ocorra, deve ser definido e informado a população qual o dia da 

semana na qual o caminhão passará para recolher este material, de acordo com um mapa 

pré-estabelecido por onde esta equipe passará. 

 

O horto florestal da cidade também merece uma atenção especial pois é muito valioso para o 

Município que a ideia de produzir e doar mudas de árvores seja ampliado, desde que as 

condições de serviço e operacionalização sejam revistos também na mesma proporção, pois o 

serviço requer muita mão de obra operacional além de produtos para o seu plantio e 

desenvolvimento. 
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Com relação ao rejeito, o material proveniente da limpeza pública é coletado e segue para o 

local de destinação final do Município de Cuiabá, mas pode ser usado na compostagem, nos 

taludes do destino final ou então no horto florestal desde que seja verificado in loco o tipo de 

material que está sendo coletado.  

 

Na varrição, a estrutura deixa os serviços amarrados, ou seja, não há dinamismo necessário 

para a execução já que as ruas, avenidas, praças e jardins a serem varridos estão 

aparentemente cadastrados, sendo constantemente varridos e limpos os mesmos locais em 

função da necessidade local demonstrar que estes são as prioridades. Porém, não podemos 

esquecer que outros locais da cidade merecem também a realização deste trabalho pois a 

cidade não se limita apenas ao seu centro urbano. 

  

  Objetivos, metas e ações para os RLP: 

Os objetivos, metas e ações servem tanto para a parte de limpeza pública quanto a varrição. 

Tabela 6: Objetivos específicos e metas (limpeza pública) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Melhorar a qualidade, controle e fiscalização do 

serviço 
100% 100% 100% 

2 Dar a disposição final adequada aos resíduos 100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Treinar os funcionários administrativos, operacionais e gerenciais 

b) Contratar técnico experiente para apoio 

c) Intensificar a fiscalização dos serviços 

d) Elaborar procedimentos, mapas e planilhas que facilitem o controle dos serviços 

e) Elaborar manual de operação e manutenção para a limpeza urbana 

f) Criar equipe(s) para coleta de materiais de grande volume 

g) Ampliar a estrutura e os serviços do horto florestal 

OE 2 Ações: 

a) 
Verificar possibilidade de usar material proveniente da raspagem de sarjetas nos taludes de 

destino final, facilitando a cobertura vegetal e reduzindo as erosões 

b) Verificar possibilidade de usar material proveniente da raspagem de sarjetas no horto florestal 
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6.3.3 Resíduos da Construção Civil, Demolição e Volumosos - RCC: 

 

O gerenciamento adequado dos Resíduos da Construção Civil – RCC, visando à promoção de 

benefícios de ordem social, econômica e ambiental, devem garantir a segregação satisfatória, 

de preferência no ato da geração ou nas áreas de destinação/disposição final. Estes resíduos 

devem ser acondicionados e armazenados conforme estabelecido pelas legislações vigentes, 

de modo que o processo de coleta possa ser feito adequadamente. 

 

A Resolução CONAMA n° 307 de 5 de julho de 2002, estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Esta legislação define que os 

geradores de resíduos da construção civil deverão ter como objetivo prioritário a não geração 

de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. 

Sendo que os resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos 

domésticos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos dágua, lotes vagos e em áreas 

protegidas por Lei. 

Segundo esta Resolução os resíduos devem ser segregados por classes e destinados conforme 

demonstra a tabela a seguir: 

 

Tabela 7: Tabela xx: Classificação dos RCC de acordo com a Resolução CONAMA 307 

Classe Classificação Disposição Final 

A 

São os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 
agregados: a) de construção, demolição, reformas e 
reparos de pavimentação e de outras obras de infra-

estrutura, inclusive solos provenientes de 
terraplanagem; b) de construção, demolição, reformas 

e reparos de edificações: componentes cerâmicos 
(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), 
argamassa e concreto; c) de processo de fabricação 

e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos 

canteiros de obras; 

Deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a 

áreas de aterro de resíduos da 
construção civil, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

B 
São os materiais recicláveis para outras destinações, 
tais como: plásticos, papel/papelão, metais, vidros, 

madeiras e outros; 

everão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo 
dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura; 
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Classe Classificação Disposição Final 

C 

São os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que 
permitam a sua reciclagem/recuperação, tais como os 

produtos oriundos do gesso; 

Deverão ser armazenados, transportados 
e destinados em conformidade com as 

normas técnicas especificas. 

D 

São os resíduos perigosos oriundos do processo de 
construção, tais como: tintas, solventes, óleos e 
outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas 
radiológicas, instalações industriais, etc. 

Deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados 

em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 

 

Objetivos, metas e ações para os RCC: 

 

Os objetivos e metas relacionadas com a parcela dos RCC implicam em ações visando à 

destinação final ambientalmente adequada e o reaproveitamento deste material na forma de 

agregados. O reuso dos resíduos da construção civil, independente do uso que a ele for dado, 

representa vantagens econômicas, sociais e ambientais, na economia na aquisição de 

matéria-prima, substituição de materiais convencionais, pelo entulho, diminuição da poluição 

gerada pelo entulho e de suas conseqüências negativas como enchentes e assoreamento de 

rios e córregos, e preservação das reservas naturais de matéria-prima.  

 

Quanto a coleta e transporte dos entulhos, recomenda-se que os Municípios realizem o 

cadastro das empresas prestadoras de serviço de coleta e transporte (caçambas) dos resíduos 

de construção civil, assim como das empresas geradoras de resíduos de construção civil 

existentes no município (empreiteiras, construtoras, etc.), facilitando a fiscalização do destino 

final desses resíduos. 

 

Os Resíduos da Construção Civil em Cuiabá estão sendo tratados adequadamente já que o 

Município apresenta um local licenciado para sua destinação final. 

 

Porém, há uma grande possibilidade que parte destes resíduos gerados estarem sendo 

recolhidos e transportados para outros locais inadequados como, por exemplo, bota foras 

que não são licenciados para tal destino além de locais impróprios como por exemplo 

terrenos de propriedade particular ou ainda de propriedade pública. 
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O diagnóstico revelou que em 2012, cerca de 36mil metros cúbicos de material foram 

destinados no Aterro licenciado da empresa Eco Ambiental, Concessionária responsável pelo 

destino correto deste tipo de material em Cuiabá. Faremos um cálculo básico para avaliar tal 

constatação. 

 

De acordo com o PNRS – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão Preliminar elaborado 

pelo Governo Federal, estima-se um valor médio de 0,5 tonelada anualmente sendo gerada 

por habitante em algumas cidades brasileiras. 

Se considerarmos que Cuiabá em 2012, tinha cerca de 567.760 habitantes, chegaremos a 

incríveis 283.880 toneladas de resíduos de construção civil gerados. Não podemos esquecer 

que Cuiabá apresenta grandes obras públicas e privadas visando os preparativos para a Copa 

do Mundo Fifa 2014. 

 

Como o peso específico desse tipo de material é muito variável, usaremos como uma média 

um valor aproximado de densidade igual a 2,00 t/m³. Sendo assim, chegaremos a apenas 72 

mil toneladas de material depositado adequadamente na cidade. Isso representa apenas 25% 

do material sendo destinado corretamente neste aterro. 

Portanto, há que ser feito uma grande avaliação do Município através de informações, 

averiguações de campo, fiscalização e até mesmo análises de outros locais que podem estar 

recebendo este tipo de material visando procurar saber onde estão sendo depositados estes 

outros 75% de material produzido, ou seja, cerca de 200mil toneladas de material, que se 

analisarmos, é maior que a quantidade gerada anualmente com os resíduos sólidos 

domiciliares da cidade. 

 

Com a instituição do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e 

Volumosos, o Município criou o núcleo permanente de gestão. A excelência na gestão desses 

resíduos passa pela continuidade e fortalecimento desse núcleo, que congrega profissionais 

das Secretarias de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários - SMAAF, Secretaria de Serviços 

Urbanos – SMSU e Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos – SMTU.    

 

A seguir relataremos os objetivos específicos, metas e ações necessárias visando a melhoria 

dos serviços pertinentes aos RCC’s. 
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Tabela 8: Objetivos específicos e metas (RCC) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 Averiguar situação dos RCC gerados no Município 100% 100% 100% 

2 Eliminar áreas ou bolsões de lixo destinados aos RCC’’s 100% 100% 100% 

3 
Criar PEV’s para recebimento de resíduos com volume 

inferior a 1m³ 
100% 100% 100% 

4 
Avaliar outros locais para destinação correta de RCC 

acima de 1m³ 
100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) 
Identificar os geradores de RCC assim como todos os transportadores deste tipo de material e 

cadastrá-los 

b) Identificar e solicitar que os grandes geradores efetuem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos 

c) Trabalhar a conscientização ambiental visando reduzir a geração de resíduos na construção civil 

OE 2 Ações: 

a) Efetuar a limpeza dos bolsões 

b) Informar os proprietários se forem terrenos particulares, responsabilizando-os 

c) Solicitar o cercamento do terreno e se necessário usar força de lei para aplicar infrações 

d) 
Cadastrar, fiscalizar e monitorar os locais aplicando se necessário IPTU progressivo para aqueles que 

tem terreno baldio por muitos anos 

e) Cercar os terrenos públicos 

f) 
Criar e fortalecer campanhas de educação ambiental da população para não jogar lixo em locais 

proibidos 

OE 3 Ações: 

a) 
Implementar efetivando o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e 

Volumosos 

OE 4 Ações: 

a) 
Identificar outros possíveis pontos de destinação de RCC na cidade visando reduzir a distância de 

transporte 

b) 
Avaliar terrenos e propriedades possíveis de destinação em acordo com o Plano Diretor e Uso do Solo 

da cidade 

c) 
Intermediar uma negociação pacífica e produtiva entre atual Concessionária e Transportadores de 

Resíduos 

 

6.3.4 Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS 

 

O gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de qualquer unidade que execute 

atividade de natureza médico-assistencial de saúde humana ou animal deve ser efetuado de 

acordo com as Resoluções CONAMA 358/05 e RDC 306/04 da Agência de Vigilância Sanitária – 

ANVISA. 
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Segundo a Resolução CONAMA n° 358/05, “é obrigatória a segregação dos RSSS na fonte e no 

momento da geração, de acordo com suas características, para fins de redução do volume dos 

resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da saúde e do meio ambiente”. 

A segregação dos RSS deve ser conforme os grupos (A,B,C, D e E), com o propósito adicional 

de gerenciar de forma adequada a coleta e destinação final dos mesmos. 

 

A coleta dos RSS provenientes dos serviços públicos é de responsabilidade dos Municípios. Os 

RSS gerados pelo setor privado devem ser por ele gerenciados. Cabe apenas a fiscalização à 

administração pública. A coleta e transporte externos dos resíduos de serviços de saúde 

devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 14.652 da ABNT. 

 

A destinação final dos RSS é distinta, levando-se em conta os grupos de resíduos 

contemplados na Resolução CONAMA n° 358/05.  

Em Cuiabá, a quantidade de resíduo de serviço de saúde gerado totaliza cerca de 1.000 t/ano, 

conforme parâmetros e informações colhidas de acordo com o PNRS – Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos, já que o Município não apresenta dados consistentes em relação a 

quantidade de resíduos. Se usarmos o SNIS – Sistema Nacional de Informações do 

Saneamento, elaborado em 2010 pelo Município de Cuiabá, a cidade coletou 340 toneladas 

de resíduos pelos estabelecimentos públicos a um custo médio de R$ 3.380,00 por tonelada 

segundo informações do SNIS. 

 

A segregação na fonte geradora diminui o volume de resíduos a serem coletados, 

transportados, tratados e dispostos em aterros sanitários, minimizando os custos para o 

Município e, também, o passivo ambiental gerado. Para que haja a correta segregação dos 

resíduos na origem é necessário conhecer sua periculosidade, e saber como manuseá-los. Os 

funcionários dos estabelecimentos públicos de saúde devem estar constantemente 

atualizados sobre a política dos 3R’s (reduzir, reutilizar e reciclar), aplicada aos RSS, para 

poder reduzir a geração dos mesmos. Neste sentido, Cuiabá deve promover freqüentemente, 

cursos básicos e de atualização aos funcionários visando à difusão dos conceitos de higiene, 

meio ambiente, geração, manipulação e acondicionamento dos RSS. 
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Outro assunto importante fomenta a Legislação Federal, pois tanto a RDC nº. 306/04 da 

ANVISA, quanto a Resolução CONAMA nº. 358/05, determinam que todos os 

estabelecimentos geradores de resíduos de saúde devem apresentar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS. Sendo que a exigência da 

elaboração e implantação do PGRSS, dos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde 

do município, deverá ser feita pela Prefeitura Municipal (Vigilância Sanitária Municipal e 

Secretaria Municipal afim). 

 

Objetivos, metas e ações para os RSS: 

 

Tabela 9: Objetivos específicos e metas (RSS) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Manuseio, tratamento e destinação adequada dos 

Resíduos de Serviço de Saúde – RSS 
100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Promover a Segregação dos Resíduos de Serviços de Saúde na fonte geradora 

b) 
Promover a capacitação constante dos funcionários dos estabelecimentos públicos de saúde 

geradores de RSS, quanto à separação e acondicionamento adequado 

c) 
Adequar os abrigos de armazenamento temporário de RSS nos estabelecimentos públicos de 

saúde dos Municípios 

d) 
Promover e fiscalizar a elaboração e implantação do PGRSS nos estabelecimentos prestadores de 

serviços de saúde do município, pela vigilância sanitária municipal 

e) 
Criar cadastro junto com a vigilância sanitária municipal, que permita o controle e monitoramento 

quantitativa e qualitativamente dos resíduos de serviços de saúde públicos e privados 

f) 
Intensificar as ações de fiscalização dos serviços de saúde, na questão do manejo, 

armazenamento, coleta, tratamento e destinação final dos resíduos 

 

6.3.5 Resíduos com Logística Reversa – RLR 

 

A segregação desses resíduos deve ser efetuada na fonte de geração, ou seja, pelos agentes 

consumidores. Estes resíduos devem ser encaminhados para “Pontos de Coleta”, “Pontos de 

Recebimento” ou devolvidos aos fabricantes, comerciantes e importadores.  
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Para cada tipo de resíduo desta categoria (pilhas, baterias, lâmpadas, óleos, pneus, etc) existe 

uma Resolução CONAMA específica que estabelece procedimentos especiais ou diferenciados 

para sua destinação adequada. 

 

Neste sentido, Cuiabá deve realizar, com o apoio de entidades ou empresas privadas, 

campanhas educativas junto à população e ao comércio local, destacando a segregação, o 

correto acondicionamento, a coleta, o transporte e a destinação final destes resíduos. 

Neste item daremos uma atenção especial aos pneus tendo em vista a grande quantidade de 

materiais que são gerados diariamente. 

 

O Município de Cuiabá já teve um local adequado para o acondicionamento deste tipo de 

material, porém atualmente não tem mais. Portanto, é de suma importância que o Município 

busque parceria com entidade, órgão ou empresa para criar e dar continuidade com este tipo 

de estrutura. 

 

Para auxiliar no contexto sobre a política destinada aos resíduos de pneus inservíveis, 

usaremos aqui informações da Reciclanip que auxiliarão o Município na tomada de decisão 

sobre o assunto.   

Programa Reciclanip de Coleta de Pneus 

 

O Programa de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis desenvolvido pela Reciclanip objetiva 

atender à Resolução N.º 416, de 30 de setembro de 2009, do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente). 

 

A Reciclanip é uma entidade sem fins lucrativos, por isso não compra e não vende pneus. Foi 

criada em março de 2007 pelos fabricantes de pneus novos Bridgestone, Goodyear, Michelin 

e Pirelli e, em 2010, a Continental juntou-se à entidade. 

 

É considerada uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade 

pós-consumo. O trabalho de coleta e destinação de pneus inservíveis realizado pela entidade 

é comparável aos maiores programas de reciclagem desenvolvidos no país, em especial, o de 

latas de alumínio e embalagens de defensivos agrícolas. 
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O projeto teve início em 1999, com o Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus 

Inservíveis implantado pela Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), entidade 

que representa os fabricantes de pneus novos no Brasil. 

 

Ao longo dos anos, o Programa foi ampliando sua atuação em todas as regiões do País, o que 

levou os fabricantes a criar uma entidade voltada exclusivamente para a coleta e destinação 

de pneus no Brasil. Assim surgiu a Reciclanip. Desde 1999, quando começou a coleta dos 

pneus inservíveis pelos fabricantes, mais de 1,3 milhão de toneladas de pneus inservíveis, o 

equivalente a 270 milhões de pneus de passeio, foram coletados e destinados 

adequadamente. Além disso, os fabricantes já investiram mais de US$ 114 milhões (valor até 

julho de 2010) para coleta e destinação de pneus inservíveis. 

 

Como funciona o Ciclo do Pneu: 
 

 
Figura 1: Ciclo do pneu inservível 

 
Para onde vão os Pneus Inservíveis: 
 
Quando um pneu chega ao fim de sua vida útil, ou seja, não pode mais continuar rodando em 

um veículo, ele deve ser deixado em local apropriado, caso de um estabelecimento comercial 
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como uma revenda de pneus e borracharia ou um Ponto de Coleta de Pneus da Prefeitura 

Municipal. 

 

No Brasil, uma das formas mais comuns de reaproveitamento dos pneus inservíveis é como 

combustível alternativo para as indústrias de cimento. Outros usos dos pneus são na 

fabricação de solados de sapatos, borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras 

poliesportivas, pisos industriais, além de tapetes para automóveis. Mais recentemente, 

surgiram estudos para utilização dos pneus inservíveis como componentes para a fabricação 

de manta asfáltica e asfalto-borracha, processo que tem sido acompanhado e aprovado pela 

indústria de pneumáticos. 

 

No processo de coleta, a Reciclanip é responsável pelo transporte de pneus a partir dos 

Pontos de Coleta até as empresas de trituração, quando necessário, de onde os pneus serão 

encaminhados para destinação final. 

Principais Destinações: 
 

Artefatos de Borracha 

 

A borracha retirada dos pneus inservíveis dá origem a diversos artefatos, entre os quais 

tapetes para automóveis, pisos industriais e pisos para quadras poliesportivas. 

 

Asfalto Borracha 

 

Adição à massa asfáltica de pó de borracha oriundo da trituração de pneus inservíveis. O 

asfalto-borracha tem uma vida útil maior, além de gerar um nível de ruído menor e oferecer 

maior segurança aos usuários das rodovias. 

 

Laminação 

 

Nesse processo, os pneus não-radiais são cortados em lâminas que servem para a fabricação 

de percintas (indústrias moveleiras), solas de calçados e dutos de águas pluviais. 
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Co – Processamento 

 

Pelo seu alto poder calorífico, os pneus inservíveis são largamente utilizados como 

combustível alternativo em fornos de cimenteiras, em substituição ao coque de petróleo. 

 

Pontos de Coleta de Pneus: 
 

Ponto de Coleta são locais disponibilizados e administrados pelas Prefeituras Municipais, para 

onde são levados os pneus recolhidos pelo serviço municipal de limpeza pública, ou aqueles 

levados diretamente por borracheiros, recapadores, descartados voluntariamente pelo 

munícipe, etc. Eles devem ter normas de segurança e higiene, como cobertura. 

Por meio da parceria de convênio, a Reciclanip fica responsável por toda gestão da logística 

de retirada dos pneus inservíveis do Ponto de Coleta e pela destinação ambientalmente 

adequada deste material em empresas destinadoras licenciadas pelos órgãos ambientais 

competentes e homologados pelo IBAMA. 

A seguir, informamos os Pontos de Coleta de Pneus Homologados pela Reciclanip em Mato 

Grosso. 

 

Tabela 10: Ponos/contatos de coleta de pneus 

Município do Mato Grosso: Telefone: 

ALTA FLORESTA (66) 3903-1175 

CAMPO NOVO DO PARECIS (65) 3382-3723 ou1613 

CAMPOS DE JULIO (65) 3387-1260 

GUARANTÃ DO NORTE (66) 3552-5116 

PONTAL DO ARAGUAIA (66) 3402-2000 

PONTES E LACERDA (65) 3266-4676 

PRIMAVERA DO LESTE (66) 3498-3333 

RONDONÓPOLIS (66) 3411-5108 

TAPURAH (66) 3547-3600 RAMAL 12 ou 3547-3612 

TERRA NOVA DO NORTE (66) 3534-1400 

VARZEA GRANDE (65) 8115 5271 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (66) 3239-1522 
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Como abrir um Ponto de Coleta: 
 

As Prefeituras interessadas em ter o seu Ponto de Coleta de Pneus na sua região devem 

entrar em contato com a Reciclanip para obter a minuta do Convênio de Cooperação Mútua 

e, na seqüência, formalizar o acordo. O Ponto de Coleta de Pneus funciona como um centro 

de recepção de pneus usados, para onde são levados os pneus recolhidos pelo serviço de 

Limpeza Pública. Os munícipes, borracheiros, revendas de pneus, entre outros, também 

podem contribuir levando os pneus inservíveis até o Ponto de Coleta de Pneus. 

 

Os seguintes passos deverão ser dados: 
 

Convênio 

 

O Convênio de Cooperação Mútua para abertura de um Ponto de Coleta de Pneus, é 

formalizado diretamente com o Poder Público. A Prefeitura indica um local coberto para onde 

são levados os pneus recolhidos pelo serviço de Limpeza Pública, ou mesmo aqueles 

encaminhados por borracheiros, lojas de pneus, particulares e outros. 

 

Transporte 

 

A partir dos Pontos de Coleta de Pneus das Prefeituras, a Reciclanip efetua o transporte dos 

pneus inservíveis para destinações homologadas pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), sem custos para o município. 

 

Ponto de Coleta 

 

É importante que a área do Ponto de Coleta de Pneus seja coberta e protegida, a fim de se 

evitar o acúmulo de água ou mesmo a entrada de pessoas não autorizadas. 
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Objetivo específico, metas e ações para os RLR: 

 

Tabela 11: Objetivos específicos e metas (RLR) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto 
Prazo (até 
2016) 

Médio 
Prazo (até 
2020) 

Longo 
Prazo (até 
2032) 

1 
Destinação adequada dos Resíduos com logística 
reversa, com o retorno à indústria dos materiais 
pós-consumo 

100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) 
Implantar Central regional de recebimento, triagem e armazenamento temporário, para a 
posterior coleta dos responsáveis – em conjunto com central de tratamento e destino 
final de resíduos domiciliares 

b) 
Criar Pontos de Entrega Voluntária – PEVs, para devolução e acumulação temporária de 
resíduos com logística reversa, em conjunto com os RCC´s e recicláveis 

c) 
Promover a integração dos catadores de materiais recicláveis aos sistemas de logística 
reversa 

d) 
Fomentar/Incentivar a instalação de empresas desmontadoras e que realizem a 
descontaminação deste tipo de material 

e) 
Implantar campanhas educativas e informativas sobre a correta destinação dos resíduos 
com logística reversa 

f) Criar parcerias com os sindicatos 

g) 
Criar parcerias com empresários, comerciantes e fabricantes – responsabilidade 
compartilhada 

 

A seguir, apresentamos um modelo de PEV elaborado pela Prefeitura, visando a instalação de 

24 ecopontos iguais a este em todo o Município de Cuiabá. Esta informação foi extraída do 

Relatório de Monitoramento 04/2012, pertinente ao Núcleo Permanente de Gestão do Plano 

Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos de 

Cuiabá. 
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Figura 2: Layout básico do Ecoponto projeto para o Município de Cuiabá 

 

Lembramos que este ecoponto servirá para receber resíduos recicláveis, oriundos da logística 

reversa e da construção civil (volume inferior a 1m³). 

 

6.3.6 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – RPSB 

 

A falta de informações sobre a geração dos RPSB tanto nas ETA’s, ETE’s e redes de drenagem, 

demonstra que muito há o que ser feito nessa área, desde o conhecimento do tipo de 

material que estamos avaliando, sua quantidade gerada, conhecimento técnico e também 

fiscalização. 

 

Estima-se que a quantidade de resíduos gerados nas ETA´s e ETE´s gira em torno de 270 

t/ano, o que não é muito se considerarmos outros tipos de resíduos. Porém, este material 

pode ser muito perigoso e deve ser analisado constantemente.  

 

Observa-se também que o número de estações de tratamento de água e principalmente de 

esgoto na cidade cresça, pois muito ainda precisa ser feito em Cuiabá na questão de 

captação, coleta e tratamento de esgoto. 

 

A compostagem com o resíduo urbano ou disposição em aterro sanitário, são alternativas de 

disposição final do lodo aceitas. O uso do lodo como fertilizante orgânico representa o 
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reaproveitamento integral de seus nutrientes e a substituição de parte das doses de 

adubação química sobre as culturas. Porém, é importante alertar que existem restrições para 

o uso de lodo no solo, devido à presença de patógenos, sais solúveis, compostos orgânicos 

persistentes e metais tóxicos. Segundo a Resolução Nº 375, de 29 de agosto de 2006, os lodos 

gerados em sistemas de tratamento de esgoto, para terem aplicação agrícola, deverão ser 

submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores. 

 

A geração de biogás a partir do lodo, juntamente com outros tipos de resíduos sólidos, 

particularmente resíduos de podas e resíduos orgânicos é interessante também para a região. 

Contudo, novamente devemos nos precaver com este tipo de material já que suas 

características de resíduo perigoso são muito comuns em diversas regiões do País. 

 

Objetivos, metas e ações para os RPSB: 

 

Tabela 12: Objetivos específicos e metas (RPSB) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Dar a destinação final ambientalmente adequada aos 

RPSB 
100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Quantificar o material gerado nas ETA´s, ETE´s e Drenagens pluviais 

b) 
Efetuar análise completa dos resíduos gerados nas ET trimestralmente visando identificar a 

solução de destino final apropriada 

c) Analisar o material e verificar se existe a possibilidade de realizar a compostagem 

d) Fomentar a criação de unidades de desidratação para os resíduos das estações de tratamento, 
visando reduzir a quantidade de lodo gerada; 

e) Averiguar a possibilidade de coprocessamento do lodo de ETA e ETE, como agregado, em 
indústrias como por exemplo cerâmicas e cimentícias; 

f) Efetuar pesquisas em busca de novas tecnologias para o aproveitamento energético do material 
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6.3.7 Resíduos de Óleos Comestíveis – ROC 

 

Em Cuiabá não existe nenhuma quantificação deste tipo de resíduo gerado.  

 

Há poucas iniciativas de coleta e tratamento deste resíduo, individualmente, sendo o mesmo 

descartado muitas vezes com a coleta dos resíduos sólidos urbanos ou diretamente no 

sistema de esgoto da edificação. 

 

A maioria esmagadora das pessoas não sabe o que fazer com o óleo de cozinha resultante do 

uso doméstico e acaba sem querer jogando todo o material pelo ralo da cozinha ou então 

dando descarga no vaso sanitário do banheiro. 

 

A seguir apresentaremos algumas sugestões para o seu descarte e também formas de reuso. 

Para evitar que o óleo de cozinha usado seja lançado na rede de esgoto, algumas pessoas e 

institutos têm criado métodos para reciclar o produto. As possibilidades são muitas: 

 

 Produção de resina para tintas, sabão, detergente, glicerina, ração para animais e até 

biodiesel. 

 

Para o correto acondicionamento, é só armazenar a sobra do óleo em uma garrafa PET e 

entregar em um posto de coleta. 

 

Como dito anteriormente, Cuiabá conta com casos isolados de entrega voluntária desse tipo 

de material, portanto, uma forma de ampliar isso seria informar a população sobre a forma 

de armazenamento e também de coleta desse tipo de material. 

 

Seria fundamental usar de parcerias com ONG´s, Institutos ou até mesmo empresas que 

tenham interesse no apoio a projetos desse porte visando criar uma rede de coleta 

sustentável ou até mesmo usar os PEV´s – Pontos de Entrega Voluntária de materiais 

provenientes dos RCC – Resíduos de Construção Civil, já sugeridos anteriormente, como 

forma de local de entrega de óleos usados. 
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A título de sugestão, grandes geradores de resíduos como bares, restaurantes e shoppings 

centers poderiam ser ouvidos, pois com certeza muitos deles já realizam o acondicionamento, 

coleta, transporte e destinação final correta para este tipo de resíduo. 

 

Tabela 13: Objetivos específicos e metas (ROC) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Sensibilização da sociedade na separação e 

reutilização dos óleos comestíveis 
50% 75% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Informar a sociedade sobre a maneira correta de acondicionamento do ROC 

b) Criar programas de coleta para dar a destinação correta do material 

c) 
Criar Pontos de Entrega Voluntária – PEVs para acumulação temporária dos resíduos em conjunto 

com os PEV´S dos RCC) 

d) Fomentar o processamento e transformação deste resíduo em novos produtos 

e) Avaliar com ONG, Instituições e empresas parcerias para novos projetos 

 

6.3.8 Resíduos Industriais – RI 

 

Como dito no diagnóstico, pouco se sabe sobre os resíduos industriais gerados em Cuiabá 

pois o Município não é um pólo industrial considerável e gera aparentemente uma pequena 

quantidade de resíduo industrial perigoso. 

 

Porém, alguns cuidados são extremamente necessários. 

 

Os Resíduos Sólidos Industriais devem ser segregados isoladamente de qualquer outro tipo de 

resíduo, pelo fato de apresentarem por vezes características de periculosidade, influenciando 

negativamente a gestão dos demais. Deve haver a gestão diferenciada, conforme previsto na 

Resolução CONAMA nº 313/02, levando-se em conta ações específicas e cuidados adicionais 

de segregação, coleta e tratamento e destinação final.  

 

 Os RSI gerados pelo setor privado devem ser por ele gerenciados, cabendo apenas a 

fiscalização à administração pública.  
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É comum se proceder ao tratamento de resíduos industriais com vistas à sua reutilização ou à 

sua inertização, entretanto, dada à diversidade dos mesmos, não existe um processo pré-

estabelecido, havendo sempre a necessidade de realizar uma pesquisa e o desenvolvimento 

de processos economicamente viáveis. 

 

Normalmente a destinação final dos resíduos industriais é feita em aterros especiais, Classe I, 

ou através de processos de destruição térmica, como incineração ou pirólise, na dependência 

do grau de periculosidade apresentado pelo resíduo e de seu poder calorífico. 

 

Cuiabá conta com um Aterro Industrial que recebe resíduos de outros Municípios vizinhos. 

O que realmente precisa ser feito com certa urgência é a busca pelos geradores de resíduos 

industriais, cadastrá-los e posteriormente informá-los sobre as necessidades previstas em Leis 

na qual os mesmos são obrigados a dar o destino correto aos seus resíduos. 

 

Dessa forma, podemos descrever os objetivos, metas e ações da seguinte maneira atendendo 

a legislação principal da PNRS – Lei 12.305: 

 

Tabela 14: Objetivos específicos e metas (RI) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Eliminação completa dos resíduos industriais 

destinados de maneira inadequada no meio ambiente 
e ou Aterro Sanitário 

100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) 

Firmar parceria com a SEMA-MT, visando promover o controle e a elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos para todas as atividades geradoras de resíduos sólidos 

(perigosos e não perigosos) passíveis de licenciamento ambiental ou autorização e cadastramento 
ambiental em Cuiabá até 2014 (conforme o Art. 20 da Lei 12.305 da PNRS) 

b) 
Criar cadastro dos geradores de resíduos sólidos industriais passíveis de licenciamento ambiental 
ou autorização e cadastramento ambiental até 2014 (conforme o Art. 20 da Lei 12.305 da PNRS) 

possibilitando o controle e monitoramento desta atividade 

c) 
Fiscalizar a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas atividades passíveis de 
licenciamento ambiental ou autorização e cadastramento ambiental na cidade a partir de 2014 
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d) 
Avaliar possibilidade de condicionar a emissão do Alvará de Funcionamento das atividades 

passíveis de licenciamento ambiental ou autorização e cadastramento ambiental em Cuiabá  à 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

e) Incentivar e promover reuniões entre órgãos municipais e estaduais para propor soluções em 
conjunto 

f) Incentivar a segregação, separação, acondicionamento e coleta dos materiais visando contribuir 
com a reciclagem de materiais 

 

6.3.9 Resíduos dos Serviços de Transportes – RST 

 

Para o cenário futuro destes resíduos, poderíamos considerar os materiais provenientes de 

transporte rodoviário, ferroviário, portuário e aéreo. 

 

Porém, atualmente as informações a respeito dos resíduos rodoviários e ferroviários são 

inexistentes. Neste sentido é fundamental que a Prefeitura obtenha um vínculo com a ANTT, 

Agência Nacional de Transportes Terrestres com o intuito de fomentar ações futuras que 

possam melhorar a qualidade das informações através de mapas por exemplo que 

possibilitem a avaliação qualitativa e quantitativa desse tipo de material produzido nesses 

locais, em especial os terminais rodo e ferroviário. Outra fonte de informação a respeito dos 

resíduos gerados, estão relacionados as empresas que transportam os passageiros através de 

viagens interestaduais ou até regionais, pois a ANTT fiscaliza este tipo de serviço também. 

 

Outra informação importante que deve ser compartilhada entre a ANTT, município via defesa 

civil ou órgão ambiental competente de fiscalização, está relacionado a regulamentação do 

transporte perigoso de cargas e produtos perigosos em rodovias e ferrovias. 

 

O transporte rodoviário, por via pública, de produtos que sejam perigosos, por representarem 

risco para a saúde de pessoas, para a segurança pública ou para o meio ambiente, é 

submetido às regras e aos procedimentos estabelecidos pelo Regulamento para o Transporte 

Rodoviário de Produtos Perigosos, Resolução ANTT nº. 3665/11 e alterações, complementado 

pelas Instruções aprovadas pela Resolução ANTT nº. 420/04 e suas alterações, sem prejuízo 

do disposto nas normas específicas de cada produto. 
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Os documentos citados especificam exigências detalhadas aplicáveis ao transporte rodoviário 

de produtos perigosos, estabelecendo prescrições referentes à classificação do produto, 

marcação e rotulagem das embalagens, sinalização das unidades de transporte, 

documentação exigida entre outras. Dessa forma, é importante que o Município seja 

informado sobre os procedimentos operacionais em caso de acidentes, munindo de 

conhecimento o grupo de trabalho que está ligado diretamente a este serviço, como é o caso 

da Defesa Civil da cidade.  

Para a área portuária não temos nenhum ponto a sugerir tendo em vista a inexistência de 

Porto na cidade. 

 

Com relação a área pertinente aos aeroportos, destacamos os trabalhos que estão sendo 

desenvolvidos pela INFRAERO no sentido de quantificar e qualificar todos os resíduos gerados 

no aeroporto da região de Cuiabá. 

 

Os resíduos gerados são acondicionados, coletados, transportados e tratados 

adequadamente. Contudo, requerem uma fiscalização no intuito de informar os 

procedimentos corretos na operacionalização do trabalho, além de exigir que o Plano de 

gerenciamento de resíduos seja elaborado e executado de forma correta. 

  

Tabela 15: Objetivos específicos e metas (RST) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Destinar adequadamente todos os resíduos de 

transportes gerados na cidade 
100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) Catalogar as informações a respeito dos locais geradores deste tipo de resíduo 

b) 
Atuar em conjunto com a ANTT no sentido de conhecer, informar e fiscalizar os locais que geram 

este tipo de resíduo em Cuiabá 

c) Exigir os Planos de Gerenciamento aos estabelecimentos de grande porte 

d) 
Apoiar a INFRAERO na quantificação e qualificação dos seus resíduos, fortalecendo o vínculo e 

usando esta experiência para casos futuros 
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6.3.10 Resíduos Agrossilvopastoris – RA 

 

Como informado no diagnóstico, este tipo de resíduo pode ser dividido em agrossilvopastoris 

orgânicos e inorgânicos. 

 

A quantidade de resíduos gerados na parte orgânica é grande e tendem a aumentar nos 

próximos anos em função do crescimento do setor agropecuário e pecuário. Um dado 

importante trata da possibilidade de captação de gases gerados pelo tipo de material, sendo 

dessa forma possíveis de serem utilizados em prol do aproveitamento energético. 

 

Outro assunto que merece destaque é a parceria que poderia ser estabelecida entre setores 

da área rural como associações ou entidades e a prefeitura, visando conhecer mais a respeito 

do assunto e progredir com uma política pública na qual os agricultores e funcionários 

públicos possam ter o conhecimento suficiente para investir em novas tecnologias que posam 

captar os gases ou então tratar os resíduos através de compostagem por exemplo, gerando 

dividendos aos agricultores e suas famílias. 

 

Com relação aos resíduos inorgânicos, principalmente aqueles provenientes de embalagens 

de produtos agrotóxicos, são realizados de forma adequada em Cuiabá. O que precisa ser 

estudado e requer uma atenção especial nos próximos anos são as embalagens de produtos 

farmacêuticos, de produtos químicos para limpeza e de fertilizantes que ainda não possuem 

normatizações ainda bem definidas sobre a coleta, transporte e destinação final, mas que 

agora com o implemento da logística reversa tem tudo para ampliar o campo de retorno das 

embalagens, ampliando ainda mais a gama de produtos agrossilvopastoris a serem tratados. 

 

  Objetivos, metas e ações para os RA: 

Tabela 16: Objetivos específicos e metas (RA) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 
Destinação adequada de todos os resíduos 

agrossilvopastoris por compostagem, biodigestão ou 
outras tecnologias 

50% 75% 100% 

OE 1 Ações: 
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a) 
Realizar inventário dos resíduos agrossilvopastoris orgânicos, num período não inferior a 4 

(quatro) anos 

b) 
Fomentar o aproveitamento energético dos resíduos agrossilvopastoris orgânicos através de 

sistemas de tratamento (biodigestão) individuais ou consorciados 

c) 
Fomentar a realização da compostagem da parcela orgânica restante da biometanização, 

gerando-se composto fertilizante 

d) 

Firmar parcerias com órgãos Estaduais e ou Federais no sentido de criar fundos públicos que 
visem a implementação de projetos autosuficientes na produção de agroindústrias primárias 

associadas ao setor agrossilvopastoril, buscando a minimização da geração de resíduo e o manejo 
adequado dos mesmos 

e) Ampliar o sistema de integração entre o homem do campo, na lavoura pecuária ou floresta 

f) 
Fomentar o desenvolvimento e inovação de tecnologias para o aproveitamento de resíduos 

agrossilvopastoris 

g) Fomentar a melhoria da produtividade e criação de novas tecnologias de produção 

h) 
Fomentar a elaboração de técnicas de manejo florestal que contenham o manejo dos resíduos 

que sobram no campo 

i) Fortalecer o sistema existente de coleta, armazenamento e devolução de embalagens agrotóxicas 

  

6.3.11 Resíduos da Mineração – RM 

 

O DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral é um órgão federal com o objetivo 

principal de cadastrar e monitorar os produtores de minérios em todo o Brasil. No Estado do 

Mato Grosso, não é diferente. 

 

Como este tipo de resíduo já possui um cadastro e fiscalização por parte de um órgão federal, 

é de suma importância que o Município conheça e auxilie este órgão com o intuito de 

melhoras as condições de trabalho e principalmente de fiscalização dessa produção mineral. 

Citamos como exemplo, a grande quantidade de minérios produzidos pelo Estado de Minas 

Gerais e seus enormes passivos ambientais existentes devido principalmente a falta de 

competência da execução dessas obras de grande porte e também da falta de fiscalização e 

monitoramento desses locais. 

 

 Para Cuiabá, o ponto principal vislumbrado para o futuro, é a elaboração dos Planos exigidos 

em Lei, a criação de cadastro compatível entre órgãos e principalmente a fiscalização e 
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monitoramento destes locais antevendo quaisquer tipos de problemas que por ventura 

possam ter. 

 

Objetivos, metas e ações para os RM: 

Tabela 17: Objetivos específicos e metas (RM) 

OE Objetivos Específicos (OE): 

Metas (em percentual) 

Curto Prazo 
(até 2016) 

Médio Prazo 
(até 2020) 

Longo Prazo 
(até 2032) 

1 Destinação adequada dos Resíduos de Mineração 100% 100% 100% 

OE 1 Ações: 

a) 

Firmar parceria com a SEMA-MT, no sentido de obter controle da elaboração do Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos para todas as atividades geradoras de resíduos sólidos 

(perigosos e não perigosos) passíveis de licenciamento ambiental ou autorização e cadastramento 
ambiental em Cuiabá até 2014 (conforme o Art. 20 da Lei 12.305 da PNRS) 

b) 
Criar cadastro que permita o controle e monitoramento quantitativo e qualitativo dos resíduos de 

mineração (em conjunto com o DNPM e ou SEMA-MT) 

c) 
Fiscalizar a execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos nas atividades passíveis de 
licenciamento ambiental ou autorização e cadastramento ambiental na cidade a partir de 2014 

d) Fomentar o aproveitamento dos subprodutos gerados nas atividades de mineração; 
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7. CÁLCULO DOS CUSTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Com o intuito de promover uma análise quantitativa e também dos custos referentes a 

prestação dos serviços de manejos dos resíduos sólidos, apresentaremos as tabelas abaixo, 

que foram elaboradas através da projeção de população para os próximos 20 anos.  

7.1 Resíduos sólidos úmidos  

 

A seguir apresentaremos os cálculos e planilhas que serviram de subsídio para a composição 

dos custos e dos quantitativos de resíduos produzidos para o Município de Cuiabá. 

Cálculo considerado para obter o valor do serviço de coleta domiciliar em R$/t: 

Tabela 18: Custos estimados com a coleta domiciliar em R$/t 

COLETA DOMICILIAR:   

Coleta (valor anual de acordo contrato com empresa atual em R$): 15.529.037,40 

Quantidade média de resíduos coletados (2012) 147.701,65 

Preço médio (R$/t) 105,14 

Não considera gastos com combustível   

Cálculo de combustível   

Km média mensal 153.000,00 

Km/ litro 1,70 

preço do diesel (litro) 2,59 

Valor com combustível anual 2.797.200,00 

Valor em R$ / t 18,94 

Valor total da coleta (R$/t) 124,08 

 

Adiante, demonstraremos o Cálculo da geração de resíduos diária, mensal e anual 

considerando os dados do diagnóstico na qual em 2013, cerca de 98% da população são 

atendidos com a coleta domiciliar, projetando para os demais anos um atendimento de 100% 

da população. 

Outra informação importante, é referente a densidade utilizada, em torno de 0,73kg/hab dia 

de resíduos produzidos. 
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Quadro 11: Estimativa de Geração de Resíduo ao Longo do Horizonte do Plano 

Período 
do Plano 

(anos) 
Ano 

Índice de Atendimento ( % ) População Atendida (hab) Geração de Resíduos  (t) 

Pop. Urbana Pop. Rural Urbana Rural Diária Mensal Anual 

1 2013 98% 98% 551.271 10.483 410,59 12.317,79 147.813 

2 2014 100% 100% 569.949 10.838 424,50 12.735,14 152.822 

3 2015 100% 100% 577.475 10.981 430,11 12.903,30 154.840 

4 2016 100% 100% 585.100 11.126 435,79 13.073,68 156.884 

5 2017 100% 100% 592.826 11.273 441,54 13.246,31 158.956 

6 2018 100% 100% 600.654 11.422 447,37 13.421,22 161.055 

7 2019 100% 100% 608.585 11.573 453,28 13.598,44 163.181 

8 2020 100% 100% 616.621 11.726 459,27 13.778,00 165.336 

9 2021 100% 100% 624.764 11.880 465,33 13.959,93 167.519 

10 2022 100% 100% 633.013 12.037 471,48 14.144,26 169.731 

11 2023 100% 100% 641.372 12.196 477,70 14.331,03 171.972 

12 2024 100% 100% 649.841 12.357 484,01 14.520,26 174.243 

13 2025 100% 100% 658.421 12.520 490,40 14.711,99 176.544 

14 2026 100% 100% 667.116 12.686 496,88 14.906,26 178.875 

15 2027 100% 100% 675.924 12.853 503,44 15.103,09 181.237 

16 2028 100% 100% 684.850 13.023 510,08 15.302,51 183.630 

17 2029 100% 100% 693.893 13.195 516,82 15.504,57 186.055 

18 2030 100% 100% 703.055 13.369 523,64 15.709,30 188.512 

19 2031 100% 100% 712.338 13.546 530,56 15.916,73 191.001 

20 2032 100% 100% 721.744 13.725 537,56 16.126,90 193.523 

  Total 3.423.729 

 

Observação: Este quadro de geração de resíduos está diferente do quadro 9 (projeção de resíduos) justamente em função do índice de 

atendimento da população que naquele caso foi de 100% e aqui utilizou-se 98% para o 1ª ano de período do plano. 
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Com a produção mensal e o custo dos serviços, podemos chegar no valor a ser gasto com os 

serviços de coleta para os próximos 20 anos. 

 

Quadro 12:Estimativa de Custos de Serviços de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares 

Período do 
Plano (anos) 

Ano Prazos 

Produção 
Mensal 

Produção 
Anual 

 Custos com Serviços de Coleta (R$)   

(t) (t)  Anual   Período  

1 2013 

Curto 

12.317,79 147.813 18.340.110,62 

75.979.076,72  
2 2014 12.735,14 152.822 18.961.511,15 

3 2015 12.903,30 154.840 19.211.886,68 

4 2016 13.073,68 156.884 19.465.568,27 

5 2017 

Médio 

13.246,31 158.956 19.722.599,58 

80.466.750,30  
6 2018 13.421,22 161.055 19.983.024,83 

7 2019 13.598,44 163.181 20.246.888,85 

8 2020 13.778,00 165.336 20.514.237,03 

9 2021 

Longo 

13.959,93 167.519 20.785.115,39 

268.356.903,80  

10 2022 14.144,26 169.731 21.059.570,54 

11 2023 14.331,03 171.972 21.337.649,70 

12 2024 14.520,26 174.243 21.619.400,74 

13 2025 14.711,99 176.544 21.904.872,13 

14 2026 14.906,26 178.875 22.194.113,00 

15 2027 15.103,09 181.237 22.487.173,13 

16 2028 15.302,51 183.630 22.784.102,94 

17 2029 15.504,57 186.055 23.084.953,54 

18 2030 15.709,30 188.512 23.389.776,68 

19 2031 15.916,73 191.001 23.698.624,84 

20 2032 16.126,90 193.523 24.011.551,16 

Total 3.423.729   424.802.730,82  

O valor em R$/t está de acordo com o calculado na tabela 18, referente à coleta domiciliar. 

 

7.2 Destino Final sem a Reciclagem 

 

Apresentaremos a seguir a quantidade de resíduos que serão depositadas no Aterro Sanitário 

se nada for realizado no sentido de reduzir, reutilizar e reciclar os materiais, ou seja, sem a 

ajuda da coleta seletiva, reciclagem e das cooperativas. 

Cálculo considerado para obter o valor do destino final dos resíduos gerados na coleta 

domiciliar em R$/t: 
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Tabela 19: custos estimados com o destino final em R$/t 

DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS:   

Valor com serviços de locação equipamentos: 264.404,64 

valor com combustível:   

Variável de acordo com consumo e número de horas trabalhadas das máquinas 

utilizaremos como base 15% do valor total do contrato 39.660,70 

Mão de obra (usaremos como base 20% da locação): 66.101,16 

Total mensal: 370.166,50 

Total anual: 4.441.997,95 

Quantidade de resíduos depositados 147.701,65 

Valor (R$/t) 30,07 

Não contempla a implantação de novas células:   

Usaremos assim um cálculo estimado do governo federal:   

Cálculo estimado de acordo com Nota Técnica SNSA n° 492/2010 do Ministério das Cidades 

valor per capita para população de 500mil habitantes 81,00 

População (2012): 561.329,00 

Valores para 20 anos - quantidade de resíduos depositados (t) 2.954.033,08 

Valores investimentos (para 20 anos, considerando a pop. e o valor percapita): 45.467.649,00 

em R$/t 15,39 

Total do aterro (operação e implantação) R$/t: 45,47 
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Apresentaremos a seguir a quantidade de resíduos a serem dispostos no Aterro assim como o 

custo com a destinação final. 

 

Quadro 13: Estimativa de Custos com Destinação Final em Aterro Sanitário sem a Reciclagem 

Período do 
Plano (anos) 

Ano Prazos 

Produção 
Anual 

 Custos com Destinação Final 
(R$)  

(t)  Anual   Período  

1 2013 

Curto 

147.813 6.720.464,04  

27.841.416,20 
2 2014 152.822 6.948.167,13  

3 2015 154.840 7.039.913,57  

4 2016 156.884 7.132.871,46  

5 2017 

Médio 

158.956 7.227.056,80  

29.485.858,24 
6 2018 161.055 7.322.485,81  

7 2019 163.181 7.419.174,90  

8 2020 165.336 7.517.140,72  

9 2021 

Longo 

167.519 7.616.400,11  

98.335.444,05 

10 2022 169.731 7.716.970,17  

11 2023 171.972 7.818.868,19  

12 2024 174.243 7.922.111,72  

13 2025 176.544 8.026.718,51  

14 2026 178.875 8.132.706,58  

15 2027 181.237 8.240.094,16  

16 2028 183.630 8.348.899,72  

17 2029 186.055 8.459.142,00  

18 2030 188.512 8.570.839,97  

19 2031 191.001 8.684.012,84  

20 2032 193.523 8.798.680,09  

         Total  155.662.718,48 

 

Ou seja, se não for feito algum tipo de reciclagem o custo com a coleta e destino final dos 

resíduos sólidos em Cuiabá custará cerca de R$ 580 milhões de reais em 20 anos, como 

demonstrado abaixo. 
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Quadro 14: Estimativa de Custos com Coleta e Destino Final ao longo do Plano sem a reciclagem 

Período do Plano 
(anos) 

Ano População Kg/ hab x dia t/ano 
Custos com a coleta e o 

transporte (R$/ano) 

Custos com o 
destino final 

(R$/ano) 
Total (R$/ano) 

1 2013 573.218 

0,73 

147.813 18.340.110,62 6.720.464,04 25.060.574,66 

2 2014 580.787 152.822 18.961.511,15 6.948.167,13 25.909.678,28 

3 2015 588.456 154.840 19.211.886,68 7.039.913,57 26.251.800,25 

4 2016 596.226 156.884 19.465.568,27 7.132.871,46 26.598.439,73 

5 2017 604.099 158.956 19.722.599,58 7.227.056,80 26.949.656,38 

6 2018 612.076 161.055 19.983.024,83 7.322.485,81 27.305.510,65 

7 2019 620.158 163.181 20.246.888,85 7.419.174,90 27.666.063,75 

8 2020 628.347 165.336 20.514.237,03 7.517.140,72 28.031.377,75 

9 2021 636.644 167.519 20.785.115,39 7.616.400,11 28.401.515,50 

10 2022 645.050 169.731 21.059.570,54 7.716.970,17 28.776.540,71 

11 2023 653.568 171.972 21.337.649,70 7.818.868,19 29.156.517,90 

12 2024 662.198 174.243 21.619.400,74 7.922.111,72 29.541.512,46 

13 2025 670.942 176.544 21.904.872,13 8.026.718,51 29.931.590,64 

14 2026 679.801 178.875 22.194.113,00 8.132.706,58 30.326.819,58 

15 2027 688.778 181.237 22.487.173,13 8.240.094,16 30.727.267,29 

16 2028 697.873 183.630 22.784.102,94 8.348.899,72 31.133.002,67 

17 2029 707.088 186.055 23.084.953,54 8.459.142,00 31.544.095,54 

18 2030 716.424 188.512 23.389.776,68 8.570.839,97 31.960.616,65 

19 2031 725.884 191.001 23.698.624,84 8.684.012,84 32.382.637,68 

20 2032 735.469 193.523 24.011.551,16 8.798.680,09 32.810.231,24 

        total: 424.802.730,82 155.662.718,48 580.465.449,31 
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7.3 Resíduos sólidos secos (seletiva e reciclagem)  

 

A seguir apresentaremos os cálculos e planilhas que servirão de subsídio para a composição 

dos custos e dos quantitativos de resíduos que poderão ser produzidos para o Município de 

Cuiabá. 

Cálculo considerado para obter o valor do serviço da coleta seletiva e dos PEV´s: 

 

Tabela 20: Obtenção de valor da Coleta seletiva e PEV 

COLETA SELETIVA: 

n° de caminhões: 1,00 

n° de motoristas: 1,00 

n° de coletores: 2,00 

n° de turnos: 2,00 

  

Preço de mercado para locação caminhão 
(inclui manutenção): 7.000,00 

Tipo caminhão: Novo, baú com capacidade acima de 20m³ 

  

Custo com mão de obra 

Salário do motorista: 1.600,00 

Salário do coletor: 1.200,00 

  

Custo com mão de obra: 4.000,00 

  

Custos com EPI´s 

Considerado 5% do custo de mão de obra: 200,00 

  

Gastos com combustível:     

Considera: 3km/l, 2000km percor., R$ 2,59/l 1.726,67 

  

Total (R$/mês), considerando 2 turnos: 25.853,33 

N° de equipes estimada (30% domiciliar) 9,0 

Total (R$/mês): 232.680,00 
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Tabela 21: Obtenção valor da valorização 

Custos com o Layout básico do Ecoponto 

Locação da estrutura: 3.500,00 

  

Manutenção equipamentos: 1.500,00 

  

Investimentos - amortização: 1.500,00 

  

Mão de obra básica: 1.250,00 

 Considera 24 locais de Ecopontos espalhados na cidade 

  

Total (R$/mês): 7.750,00 

N° de Ecopontos estimados 24,0 

Total (R$/mês): 186.000,00 

 

 

Observações: 

 O número de equipes da coleta seletiva foi baseado no número de equipes da coleta 

domiciliar (atualmente em 30 equipes), considerando um percentual de 30% devido 

principalmente ao aumento na velocidade de coleta para os serviços de reciclagem, 

porém esta quantidade de equipes pode ser maior. 

 Quanto ao custo com a valorização dos resíduos (PEV´s), foi considerado um número 

de 24 extraído de acordo com o Relatório de Monitoramento 04/2012, pertinente ao 

Núcleo Permanente de Gestão do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil e Resíduos Volumosos de Cuiabá. 

 O recolhimento dos resíduos ficará por conta da coleta seletiva; 

 A cooperativa ficará responsável pela rejeito e envio até o aterro sanitário; 

 A cooperativa ficará responsável pelo pagamento dos cooperados; 

 A venda do material ficará com a cooperativa; 

 Os valores unitários dos materiais para venda estão nas planilhas em anexo. 

 

Dessa forma, podemos efetuar as seguintes planilhas: 
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Quadro 15: Estimativa de Custos com Serviços de Coleta Seletiva e Valorização de Resíduos Domiciliares ao Longo do Horizonte do Plano. 

Período do 
Plano (anos) 

Ano Prazos 
Índice de 

Atendimento dos 
serviços (%) 

 Custos com Serviços de Coleta 
Seletiva (R$)  

 Custos com Atividades de 
Valorização (R$)  

 Custo Total com Atividades de 
Coleta Seletiva e Valorização (R$)  

 Anual   Período   Anual   Período   Anual   Período  

1 2013 

Curto 

20,00% 558.432,00 

6.980.400,00 

446.400,00 

5.580.000,00 

1.004.832,00 

12.560.400,00 
2 2014 50,00% 1.396.080,00 1.116.000,00 2.512.080,00 

3 2015 80,00% 2.233.728,00 1.785.600,00 4.019.328,00 

4 2016 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

5 2017 

Médio 

100,00% 2.792.160,00 

11.168.640,00 

2.232.000,00 

8.928.000,00 

5.024.160,00 

20.096.640,00 
6 2018 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

7 2019 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

8 2020 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

9 2021 

Longo 

100,00% 2.792.160,00 

33.505.920,00 

2.232.000,00 

26.784.000,00 

5.024.160,00 

60.289.920,00 

10 2022 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

11 2023 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

12 2024 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

13 2025 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

14 2026 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

15 2027 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

16 2028 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

17 2029 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

18 2030 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

19 2031 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

20 2032 100,00% 2.792.160,00 2.232.000,00 5.024.160,00 

Total 51.654.960,00 51.654.960,00 41.292.000,00 41.292.000,00 92.946.960,00 92.946.960,00 
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Apesar dos valores da coleta seletiva e da valorização dos resíduos aparentemente serem 

altos, eles se tornam rentáveis e importantes se considerarmos a inclusão da valorização dos 

resíduos, a ser discutido a seguir, da geração de renda e na redução de resíduos a serem 

destinados ao Aterro Sanitário como visto mais adiante. 

 

7.4 Valorização dos Resíduos através das Cooperativas e Associações 

 

A valorização dos resíduos é imprescindível para que a coleta seletiva funcione. Além disso ela 

trará muitos benefícios sociais, ambientais, redução de resíduos encaminhados ao aterro e 

gerará renda a muitas famílias. 

A seguir demonstraremos estes resultados, conforme dividida a composição dos resíduos em: 

Recicláveis: Compreendem materiais como: papel, papelão, plástico, metal e vidro 

Orgânicos: Compreende a parcela dos resíduos passível de transformação ao composto 

orgânico. 

Rejeitos: Resíduos resultantes dos processos de triagem, seleção e classificação dos 

recicláveis e da compostagem. 

Observação: 

O percentual de Reciclável, Orgânico e Rejeito, seguiu a gravimetria apresentada no 

Diagnóstico. 

 

 



76 
 

Quadro 16: Estimativa de Resíduos Valorizáveis e Resíduos a Depositar em Aterro ao Longo do Horizonte do Plano 

Periodo do 
Plano (anos) 

Ano 
Produção Anual 

(t) 
Eficiência 

Coleta ( % ) 

Eficiência 
Compostagem    

( % ) 

Resíduos  - Composição (%) 

Total Valorizado 
(t) 

Resíduo a 
Depositar em 

Aterro (t) Recicláveis (t) Orgânicos (t)  Rejeitos (t) 

35% 42% 22% 

1 2013 147.813 4,00% 0,00% 2.092 0 1.314 2.092 145.721 

2 2014 152.822 7,00% 0,00% 3.786 0 2.377 3.786 149.036 

3 2015 154.840 10,00% 0,00% 5.480 0 3.441 5.480 149.360 

4 2016 156.884 15,00% 0,00% 8.328 0 5.229 8.328 148.556 

5 2017 158.956 20,00% 5,00% 11.251 3.369 7.064 14.620 144.336 

6 2018 161.055 23,00% 5,00% 13.109 3.414 8.231 16.523 144.532 

7 2019 163.181 26,00% 10,00% 15.015 6.917 9.427 21.932 141.249 

8 2020 165.336 28,00% 10,00% 16.383 7.009 10.287 23.392 141.944 

9 2021 167.519 30,00% 13,00% 17.786 9.231 11.167 27.017 140.502 

10 2022 169.731 32,00% 13,00% 19.222 9.353 12.069 28.575 141.156 

11 2023 171.972 34,00% 15,00% 20.693 10.935 12.992 31.628 140.345 

12 2024 174.243 36,00% 15,00% 22.199 11.079 13.938 33.279 140.965 

13 2025 176.544 38,00% 18,00% 23.742 13.471 14.907 37.213 139.331 

14 2026 178.875 40,00% 18,00% 25.322 13.649 15.898 38.970 139.905 

15 2027 181.237 42,00% 20,00% 26.939 15.365 16.914 42.304 138.933 

16 2028 183.630 44,00% 20,00% 28.594 15.568 17.953 44.162 139.468 

17 2029 186.055 46,00% 23,00% 30.289 18.140 19.017 48.428 137.626 

18 2030 188.512 48,00% 23,00% 32.023 18.379 20.106 50.402 138.109 

19 2031 191.001 50,00% 25,00% 33.798 20.241 21.220 54.039 136.962 

20 2032 193.523 52,00% 25,00% 35.614 20.509 22.360 56.122 137.401 

TOTAL 3.423.729     391.663 196.629 245.910 588.292 2.835.436 
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Quadro 17: Estimativa de Arrecadação pela Valorização por Reciclagem ao Longo do Horizonte do Plano 

Período 
do Plano 

(anos) 
Ano Prazos 

Resíduos 
Valor Total de Venda (R$) 

Recicláveis Orgânicos Rejeitos 

Qtde (t) 
Valores (R$) 

Qtde (t) 
Valores (R$) 

Qtde (t) 

Custos - Coleta/Transp./Destino 
F. (R$) 

Anual Período 

Anual Período Anual Período Anual Período 

1 2013 

Curto 

2.092 627.734,23  

5.905.880,80  

0 0,00  

                     -    

1314 222.738,39  

2.095.578,52  

404.995,84  

3.810.302,28  
2 2014 3.786 1.135.755,51  0 0,00  2377 402.999,14  732.756,38  

3 2015 5.480 1.643.932,13  0 0,00  3441 583.315,00  1.060.617,13  

4 2016 8.328 2.498.458,92  0 0,00  5229 886.526,00  1.611.932,93  

5 2017 

Médio 

11.251 3.375.266,13  

16.727.607,06  

3.369 134.762,67  

      828.338,71  

7064 1.197.642,73  

5.935.442,19  

2.312.386,07  

11.620.503,58  
6 2018 13.109 3.932.809,70  3.414 136.542,14  8231 1.395.475,43  2.673.876,41  

7 2019 15.015 4.504.488,83  6.917 276.690,19  9427 1.598.323,84  3.182.855,18  

8 2020 16.383 4.915.042,40  7.009 280.343,72  10287 1.744.000,20  3.451.385,92  

9 2021 

Longo 

17.786 5.335.652,81  

94.865.495,62  

9.231 369.259,14  

   7.036.823,58  

11167 1.893.245,02  

33.661.040,89  

3.811.666,93  

68.241.278,31  

10 2022 19.222 5.766.514,08  9.353 374.134,99  12069 2.046.127,15  4.094.521,91  

11 2023 20.693 6.207.823,58  10.935 437.394,48  12992 2.202.716,61  4.442.501,44  

12 2024 22.199 6.659.782,11  11.079 443.170,02  13938 2.363.084,66  4.739.867,46  

13 2025 23.742 7.122.593,96  13.471 538.826,18  14907 2.527.303,79  5.134.116,34  

14 2026 25.322 7.596.466,94  13.649 545.941,06  15898 2.695.447,72  5.446.960,27  

15 2027 26.939 8.081.612,48  15.365 614.610,98  16914 2.867.591,49  5.828.631,97  

16 2028 28.594 8.578.245,65  15.568 622.726,56  17953 3.043.811,40  6.157.160,80  

17 2029 30.289 9.086.585,23  18.140 725.591,69  19017 3.224.185,09  6.587.991,82  

18 2030 32.023 9.606.853,78  18.379 735.172,70  20106 3.408.791,53  6.933.234,95  

19 2031 33.798 10.139.277,71  20.241 809.652,41  21220 3.597.711,05  7.351.219,07  

20 2032 35.614 10.684.087,30  20.509 820.343,39  22360 3.791.025,36  7.713.405,33  

Total 117.498.983,47  117.498.983,47    7.865.162,30     7.865.162,30    41.692.061,60  41.692.061,60  83.672.084,16  83.672.084,16  
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Observações: 

Nota-se que a quantidade de resíduos depositados no Aterro pode reduzir de 3,4 milhões de 

toneladas para 2,8 milhões em 20 anos, através do incremento da coleta seletiva e da 

reciclagem, em conjunto com as associações de catadores e cooperativas de reciclagem. 

 

A valorização dos resíduos é diretamente proporcional a eficiência da coleta, ou seja, quanto 

maior é o percentual de eficiência, maior é a quantidade de resíduos coletados para 

reciclagem e menor será a quantidade de rejeitos dispostos no aterro. Esta eficiência é o fator 

preponderante e primordial deste trabalho. Com a experiência adquirida ao longo dos anos, 

usamos de uma meta audaciosa, porém perceptível de ser alcançada se a comunidade através 

de campanhas educativas for inserida no meio. 

 

O preço praticado com os resíduos da reciclagem, pode variar muito em função da 

quantidade de resíduos recicláveis porém usou-se o bom senso de utilizar um valor estimado 

de R$ 300,00/t. 

Para os resíduos compostos (orgânicos), seu valor de mercado foi estimado em R$ 40,00/t. 

Para o rejeito, o valor final compreende a soma da coleta com o destino final calculada em R$ 

169,54/t .  

 

7.5 Coleta e Destino Final com a Reciclagem e Valorização dos Resíduos: 

 

Mesmo com os custos da implementação da coleta seletiva, reciclagem e valorização dos 

resíduos, incluindo aqui os Ecopontos, demonstremos a seguir que além do benefício social e 

ambiental é viável financeiramente a inclusão destes serviços graças a redução proporcionada 

aos custos com a coleta domiciliar e o destino final em função da reciclagem. 
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Quadro 18: Comparativo entre a produção de resíduos sem e com a Reciclagem  

Produção SEM a reciclagem Redução na Produção de resíduos graças a reciclagem 

Periodo do 
Plano (anos) 

Ano 
Produção Anual 

(ton) 
Total 

Valorizado (t) 

a Depositar em 
Aterro COM 
valorização 

Redução 
(t/ano) 

Redução em % 
(t/ano) 

1 2013 147.813 2.092 145.721 2.092 1,42% 

2 2014 152.822 3.786 149.036 3.786 2,48% 

3 2015 154.840 5.480 149.360 5.480 3,54% 

4 2016 156.884 8.328 148.556 8.328 5,31% 

5 2017 158.956 14.620 144.336 14.620 9,20% 

6 2018 161.055 16.523 144.532 16.523 10,26% 

7 2019 163.181 21.932 141.249 21.932 13,44% 

8 2020 165.336 23.392 141.944 23.392 14,15% 

9 2021 167.519 27.017 140.502 27.017 16,13% 

10 2022 169.731 28.575 141.156 28.575 16,84% 

11 2023 171.972 31.628 140.345 31.628 18,39% 

12 2024 174.243 33.279 140.965 33.279 19,10% 

13 2025 176.544 37.213 139.331 37.213 21,08% 

14 2026 178.875 38.970 139.905 38.970 21,79% 

15 2027 181.237 42.304 138.933 42.304 23,34% 

16 2028 183.630 44.162 139.468 44.162 24,05% 

17 2029 186.055 48.428 137.626 48.428 26,03% 

18 2030 188.512 50.402 138.109 50.402 26,74% 

19 2031 191.001 54.039 136.962 54.039 28,29% 

20 2032 193.523 56.122 137.401 56.122 29,00% 

TOTAL 3.423.729 588.292 2.835.436 588.292 17,18% 

 

Com esta redução, podemos demonstrar através dos quadros a seguir, a redução com os 

gastos referentes a coleta e destinação final dos resíduos sólidos e elaborar um comparativo 

entre os custos desses mesmos serviços com e sem a reciclagem prévia. 

 

Observação:  

Quando descrito reciclagem, entenda-se a coleta seletiva e a valorização dos resíduos através 

dos Ecopontos. 
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Quadro 19: Estimativa de Custos com Coleta e Destinação Final de Resíduos Domiciliares em Aterro Sanitário, com Reciclagem Prévia 

Período do 
Plano (anos) 

Ano Prazos 

Resíduos 
para 

disposição 
final (t) 

 Custos com Serviços de Coleta 
(R$)   

 Custo de Destinação Final (R$) 

 Anual   Período  Anual  Período  

1 2013 

Curto 

145.721 18.080.488,01 

73.536.482,23 

6.625.329,15 

26.946.363,34 
2 2014 149.036 18.491.777,63 6.776.040,19 

3 2015 149.360 18.531.978,01 6.790.771,03 

4 2016 148.556 18.432.238,58 6.754.222,98 

5 2017 

Médio 

144.336 17.908.613,48 

70.979.007,59 

6.562.348,25 

26.009.214,34 
6 2018 144.532 17.932.926,35 6.571.257,35 

7 2019 141.249 17.525.626,00 6.422.008,12 

8 2020 141.944 17.611.841,75 6.453.600,61 

9 2021 

Longo 

140.502 17.432.954,34 

207.294.253,37 

6.388.049,95 

75.959.933,08 

10 2022 141.156 17.514.086,54 6.417.779,65 

11 2023 140.345 17.413.421,21 6.380.892,32 

12 2024 140.965 17.490.333,01 6.409.075,52 

13 2025 139.331 17.287.675,56 6.334.814,68 

14 2026 139.905 17.358.859,16 6.360.898,86 

15 2027 138.933 17.238.262,15 6.316.707,86 

16 2028 139.468 17.304.617,32 6.341.022,74 

17 2029 137.626 17.076.147,90 6.257.303,47 

18 2030 138.109 17.136.075,48 6.279.263,06 

19 2031 136.962 16.993.691,41 6.227.088,50 

20 2032 137.401 17.048.129,29 6.247.036,46 

        351.809.743,19 351.809.743,19 128.915.510,76 128.915.510,76 
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Quadro 20: Comparativo de Custos com Coleta e Destinação Final de Resíduos Domiciliares com e sem a reciclagem 

Custos SEM a reciclagem Custos COM a reciclagem 

Periodo do 
Plano (anos) 

Produção 
resíduos 
(t/ano) 

COLETA Valor 
pago 

anualmente (R$) 

DESTINO FINAL 
Valor pago 

anualmente (R$) 

TOTAL (Coleta + 
Destino Final)  

em R$/ano 

Produção 
resíduos 
(t/ano) 

COLETA Valor 
pago anualmente 

(R$) 

DESTINO FINAL 
Valor pago 

anualmente (R$) 

TOTAL (Coleta + 
Destino Final)  

em R$/ano 

2013 147.813 18.340.110,62 6.720.464,04 25.060.574,66 145.721 18.080.488,01 6.625.329,15 24.705.817,16 

2014 152.822 18.961.511,15 6.948.167,13 25.909.678,28 149.036 18.491.777,63 6.776.040,19 25.267.817,82 

2015 154.840 19.211.886,68 7.039.913,57 26.251.800,25 149.360 18.531.978,01 6.790.771,03 25.322.749,04 

2016 156.884 19.465.568,27 7.132.871,46 26.598.439,73 148.556 18.432.238,58 6.754.222,98 25.186.461,56 

2017 158.956 19.722.599,58 7.227.056,80 26.949.656,38 144.336 17.908.613,48 6.562.348,25 24.470.961,74 

2018 161.055 19.983.024,83 7.322.485,81 27.305.510,65 144.532 17.932.926,35 6.571.257,35 24.504.183,70 

2019 163.181 20.246.888,85 7.419.174,90 27.666.063,75 141.249 17.525.626,00 6.422.008,12 23.947.634,12 

2020 165.336 20.514.237,03 7.517.140,72 28.031.377,75 141.944 17.611.841,75 6.453.600,61 24.065.442,36 

2021 167.519 20.785.115,39 7.616.400,11 28.401.515,50 140.502 17.432.954,34 6.388.049,95 23.821.004,29 

2022 169.731 21.059.570,54 7.716.970,17 28.776.540,71 141.156 17.514.086,54 6.417.779,65 23.931.866,20 

2023 171.972 21.337.649,70 7.818.868,19 29.156.517,90 140.345 17.413.421,21 6.380.892,32 23.794.313,53 

2024 174.243 21.619.400,74 7.922.111,72 29.541.512,46 140.965 17.490.333,01 6.409.075,52 23.899.408,53 

2025 176.544 21.904.872,13 8.026.718,51 29.931.590,64 139.331 17.287.675,56 6.334.814,68 23.622.490,24 

2026 178.875 22.194.113,00 8.132.706,58 30.326.819,58 139.905 17.358.859,16 6.360.898,86 23.719.758,02 

2027 181.237 22.487.173,13 8.240.094,16 30.727.267,29 138.933 17.238.262,15 6.316.707,86 23.554.970,01 

2028 183.630 22.784.102,94 8.348.899,72 31.133.002,67 139.468 17.304.617,32 6.341.022,74 23.645.640,06 

2029 186.055 23.084.953,54 8.459.142,00 31.544.095,54 137.626 17.076.147,90 6.257.303,47 23.333.451,37 

2030 188.512 23.389.776,68 8.570.839,97 31.960.616,65 138.109 17.136.075,48 6.279.263,06 23.415.338,54 

2031 191.001 23.698.624,84 8.684.012,84 32.382.637,68 136.962 16.993.691,41 6.227.088,50 23.220.779,91 

2032 193.523 24.011.551,16 8.798.680,09 32.810.231,24 137.401 17.048.129,29 6.247.036,46 23.295.165,75 

  3.423.729 424.802.730,82 155.662.718,48 580.465.449,31 2.835.436 351.809.743,19 128.915.510,76 480.725.253,95 
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Desta forma, chegaremos aos seguintes valores de receita e economia gerada ao Município: 

Quadro 21: Valores referente a economia possível com a Reciclagem dos materiais 

Período do 
Plano (anos) 

Economia na 
coleta e destino 

final com a 
Reciclagem (R$) 

Custos da 
Reciclagem e 

PEV´s 
(valorização) R$ 

Receita da 
valorização 

(R$/ano) 

Economia gerada com 
a reciclagem (R$/ano) 

2013 354.757,49 1.004.832,00 404.995,84  245.078,66 

2014 641.860,46 2.512.080,00 732.756,38  1.137.463,16 

2015 929.051,21 4.019.328,00 1.060.617,13  2.029.659,66 

2016 1.411.978,17 5.024.160,00 1.611.932,93  2.000.248,90 

2017 2.478.694,65 5.024.160,00 2.312.386,07  233.079,28 

2018 2.801.326,95 5.024.160,00 2.673.876,41  -451.043,35 

2019 3.718.429,63 5.024.160,00 3.182.855,18  -1.877.124,82 

2020 3.965.935,39 5.024.160,00 3.451.385,92  -2.393.161,30 

2021 4.580.511,22 5.024.160,00 3.811.666,93  -3.368.018,14 

2022 4.844.674,51 5.024.160,00 4.094.521,91  -3.915.036,43 

2023 5.362.204,36 5.024.160,00 4.442.501,44  -4.780.545,81 

2024 5.642.103,92 5.024.160,00 4.739.867,46  -5.357.811,38 

2025 6.309.100,40 5.024.160,00 5.134.116,34  -6.419.056,75 

2026 6.607.061,57 5.024.160,00 5.446.960,27  -7.029.861,84 

2027 7.172.297,28 5.024.160,00 5.828.631,97  -7.976.769,25 

2028 7.487.362,61 5.024.160,00 6.157.160,80  -8.620.363,41 

2029 8.210.644,17 5.024.160,00 6.587.991,82  -9.774.475,99 

2030 8.545.278,11 5.024.160,00 6.933.234,95  -10.454.353,06 

2031 9.161.857,77 5.024.160,00 7.351.219,07  -11.488.916,84 

2032 9.515.065,49 5.024.160,00 7.713.405,33  -12.204.310,83 

total: 99.740.195,36 92.946.960,00 83.672.084,16  -90.465.319,53 
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Quadro 22: Comparativo de Custos dos Serviços de Coleta e Disposição Final de Resíduos, Com e Sem Valorização 

Período 
do Plano 

(anos) 
Ano 

Serviço sem Valorização (R$) Serviços com Valorização (R$) 

Coleta 
Domiciliar 

Destinação 
Final em 
Aterro  

Total Coleta e 
Destinação 

Final 

Coleta 
Domiciliar 

Coleta 
Seletiva e 

Valorização 

Venda de 
Recicláveis e 

destinação final 
de rejeitos 

Economia de 
coleta domiciliar 
e destinação final 

devido a 
reciclagem 

Destinação 
Final em Aterro 

Total Coleta e 
Destinação 
Final com 

Valorização 

Diferença dos 
Serviços com e 

sem 
Valorização 

1 2013 18.340.110,62 6.720.464,04 25.060.574,66 18.080.488,01 1.004.832,00 404.995,84 354.757,49 6.625.329,15 25.305.653,32 245.078,66 

2 2014 18.961.511,15 6.948.167,13 25.909.678,28 18.491.777,63 2.512.080,00 732.756,38 641.860,46 6.776.040,19 27.047.141,44 1.137.463,16 

3 2015 19.211.886,68 7.039.913,57 26.251.800,25 18.531.978,01 4.019.328,00 1.060.617,13 929.051,21 6.790.771,03 28.281.459,90 2.029.659,66 

4 2016 19.465.568,27 7.132.871,46 26.598.439,73 18.432.238,58 5.024.160,00 1.611.932,93 1.411.978,17 6.754.222,98 28.598.688,63 2.000.248,90 

5 2017 19.722.599,58 7.227.056,80 26.949.656,38 17.908.613,48 5.024.160,00 2.312.386,07 2.478.694,65 6.562.348,25 27.182.735,67 233.079,28 

6 2018 19.983.024,83 7.322.485,81 27.305.510,65 17.932.926,35 5.024.160,00 2.673.876,41 2.801.326,95 6.571.257,35 26.854.467,29 -451.043,35 

7 2019 20.246.888,85 7.419.174,90 27.666.063,75 17.525.626,00 5.024.160,00 3.182.855,18 3.718.429,63 6.422.008,12 25.788.938,94 -1.877.124,82 

8 2020 20.514.237,03 7.517.140,72 28.031.377,75 17.611.841,75 5.024.160,00 3.451.385,92 3.965.935,39 6.453.600,61 25.638.216,45 -2.393.161,30 

9 2021 20.785.115,39 7.616.400,11 28.401.515,50 17.432.954,34 5.024.160,00 3.811.666,93 4.580.511,22 6.388.049,95 25.033.497,36 -3.368.018,14 

10 2022 21.059.570,54 7.716.970,17 28.776.540,71 17.514.086,54 5.024.160,00 4.094.521,91 4.844.674,51 6.417.779,65 24.861.504,28 -3.915.036,43 

11 2023 21.337.649,70 7.818.868,19 29.156.517,90 17.413.421,21 5.024.160,00 4.442.501,44 5.362.204,36 6.380.892,32 24.375.972,09 -4.780.545,81 

12 2024 21.619.400,74 7.922.111,72 29.541.512,46 17.490.333,01 5.024.160,00 4.739.867,46 5.642.103,92 6.409.075,52 24.183.701,07 -5.357.811,38 

13 2025 21.904.872,13 8.026.718,51 29.931.590,64 17.287.675,56 5.024.160,00 5.134.116,34 6.309.100,40 6.334.814,68 23.512.533,90 -6.419.056,75 

14 2026 22.194.113,00 8.132.706,58 30.326.819,58 17.358.859,16 5.024.160,00 5.446.960,27 6.607.061,57 6.360.898,86 23.296.957,74 -7.029.861,84 

15 2027 22.487.173,13 8.240.094,16 30.727.267,29 17.238.262,15 5.024.160,00 5.828.631,97 7.172.297,28 6.316.707,86 22.750.498,04 -7.976.769,25 

16 2028 22.784.102,94 8.348.899,72 31.133.002,67 17.304.617,32 5.024.160,00 6.157.160,80 7.487.362,61 6.341.022,74 22.512.639,26 -8.620.363,41 

17 2029 23.084.953,54 8.459.142,00 31.544.095,54 17.076.147,90 5.024.160,00 6.587.991,82 8.210.644,17 6.257.303,47 21.769.619,55 -9.774.475,99 

18 2030 23.389.776,68 8.570.839,97 31.960.616,65 17.136.075,48 5.024.160,00 6.933.234,95 8.545.278,11 6.279.263,06 21.506.263,59 -10.454.353,06 

19 2031 23.698.624,84 8.684.012,84 32.382.637,68 16.993.691,41 5.024.160,00 7.351.219,07 9.161.857,77 6.227.088,50 20.893.720,84 -11.488.916,84 

20 2032 24.011.551,16 8.798.680,09 32.810.231,24 17.048.129,29 5.024.160,00 7.713.405,33 9.515.065,49 6.247.036,46 20.605.920,42 -12.204.310,83 

Total 424.802.730,82 155.662.718,48 580.465.449,31 351.809.743,19 92.946.960,00 83.672.084,16 99.740.195,36 128.915.510,76 490.000.129,78 -90.465.319,53 
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7.6 Previsão de Arrecadação 

 

Para que o cálculo dos custos com os serviços relacionados a coleta, transporte e destino final 

dos resíduos sólidos esteja completa, falta efetuar uma análise do ponto de vista da 

arrecadação. 

 

Atualmente, Cuiabá conta com a arrecadação proveniente dos grandes geradores de resíduos 

sólidos, mas não há arrecadação efetiva através de taxa ou tarifa de coleta de lixo. A 

Prefeitura gasta anualmente cerca de R$ 25 milhões de reais com a coleta, transporte e 

destino final dos resíduos se considerarmos os custos provenientes da coleta (R$ 124,08/t) e 

destino final (R$ 45,47/t), considerando uma produção de resíduos em torno de 12.308 

toneladas mensalmente. 

 

Dessa forma, montamos a tabela a seguir para demonstrar os valores gastos e que é 

arrecadado atualmente pelo Município. 

Tabela 22:  Valores 2013 

Valores previstos para 2013: 

Projeção de Gastos com coleta, transporte e destino final 25.041.617,80 

População (2010) 551.098 

Número de economias (IBGE 2010) 165.824 

Número médio de habitantes por domicílio: 3,32 

Valor médio por economia (domicílio desconsiderando inadimplência) 151,01 

Valor arrecadado com grandes geradores (2012) 524.935,07 

 

Como visto acima, se continuar dessa forma, Cuiabá ficará sempre a mercê dos impostos, com 

orçamento fixado pela LOA – Lei Orçamentária Anual para o ano de 2013 em R$ 16,16 

milhões para os serviços de coleta, transporte e destino final. Verificamos que a rubrica 

prevista na LOA de 2013 é insuficiente para cobrir os gastos com os serviços, não restando 

alternativa a SMSU, senão alocar recursos provenientes do seu orçamento total anual fixado 

em R$ 56,22 milhões, destinados a outras atividades. 

 

Desta forma, projetando ao longo dos 20 anos o crescimento populacional, usando como 

valor médio referencial o custo anual de R$ 151,01 (média de R$ 12,58/mês), chegaremos a 

um valor que pode ser arrecadado pelo Município de Cuiabá que pagará as despesas dos 
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serviços, projetando inclusive uma inadimplência que deve ser reduzida ao longo do ano, 

conforme quadro abaixo. 
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Quadro 23: Projeção de Arrecadação de Taxas de Coleta e Destinação Final de Resíduos Sólidos Domiciliares 

Período do 
Plano (anos) 

Ano 
Pop. Total 

(hab) 

Número de 
Domicílios 

(un) 

Valor médio 
por Domicílio 

(R$) 
Lançamento (R$) 

Inadimplência       
( % ) 

Arrecadação (R$) 

Anual Período 

1 2013 561.754 169.030 0,00  0,00  0% 0,00  

62.594.266,45  
2 2014 580.787 174.757 151,01  26.390.685,14  25% 19.793.013,85  

3 2015 588.456 177.065 151,01  26.739.158,52  22% 20.856.543,64  

4 2016 596.226 179.403 151,01  27.092.233,28  19% 21.944.708,96  

5 2017 604.099 181.772 151,01  27.449.970,18  16% 23.057.974,96  

95.773.106,66  
6 2018 612.076 184.172 151,01  27.812.430,79  15% 23.640.566,18  

7 2019 620.158 186.604 151,01  28.179.677,48  14% 24.234.522,63  

8 2020 628.347 189.068 151,01  28.551.773,44  13% 24.840.042,90  

9 2021 636.644 191.565 151,01  28.928.782,71  12% 25.457.328,79  

346.507.366,37  

10 2022 645.050 194.094 151,01  29.310.770,17  11% 26.086.585,45  

11 2023 653.568 196.657 151,01  29.697.801,54  10% 26.728.021,39  

12 2024 662.198 199.254 151,01  30.089.943,43  9% 27.381.848,52  

13 2025 670.942 201.885 151,01  30.487.263,33  8% 28.048.282,26  

14 2026 679.801 204.550 151,01  30.889.829,60  7% 28.727.541,52  

15 2027 688.778 207.251 151,01  31.297.711,51  6% 29.419.848,82  

16 2028 697.873 209.988 151,01  31.710.979,27  5% 30.125.430,31  

17 2029 707.088 212.761 151,01  32.129.703,98  5% 30.523.218,78  

18 2030 716.424 215.570 151,01  32.553.957,71  5% 30.926.259,82  

19 2031 725.884 218.417 151,01  32.983.813,45  5% 31.334.622,78  

20 2032 735.469 221.301 151,01  33.419.345,19  5% 31.748.377,93  

Total 504.874.739,49  
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Assim podemos efetuar um comparativo entre a arrecadação possível e os gastos com os 

serviços de coleta, transporte e destino final sem a valorização dos resíduos e com a sua 

respectiva valorização. 

 

Ou seja, financeiramente os serviços são viáveis desde que o Município torne possível essa 

arrecadação. 

 

Lembrando que o primeiro ano (2013) foi considerado como zero em função do ano já estar 

ocorrendo e que para o próximo ano (2014) este valor já esteja ocorrendo. 
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Quadro 24: Arrecadação possível em relação aos custos dos serviços com e sem a valorização dos resíduos recicláveis 

Período do 
Plano (anos) 

Ano 
Serviço sem 

Valorização - SV (R$) 
Arrecadação (R$) 

Diferença entre o custo 
do serviço SV e a 
arrecadação (R$) 

Serviços com 
Valorização - CV (R$) 

Diferença entre o custo do 
serviço CV e a arrecadação 

(R$) 

1 2013 25.060.574,66 0,00 -25.060.574,66 25.305.653,32 -25.305.653,32 

2 2014 25.909.678,28 19.793.013,85 -6.116.664,42 27.047.141,44 -7.254.127,59 

3 2015 26.251.800,25 20.856.543,64 -5.395.256,60 28.281.459,90 -7.424.916,26 

4 2016 26.598.439,73 21.944.708,96 -4.653.730,77 28.598.688,63 -6.653.979,67 

5 2017 26.949.656,38 23.057.974,96 -3.891.681,43 27.182.735,67 -4.124.760,71 

6 2018 27.305.510,65 23.640.566,18 -3.664.944,47 26.854.467,29 -3.213.901,12 

7 2019 27.666.063,75 24.234.522,63 -3.431.541,12 25.788.938,94 -1.554.416,30 

8 2020 28.031.377,75 24.840.042,90 -3.191.334,85 25.638.216,45 -798.173,55 

9 2021 28.401.515,50 25.457.328,79 -2.944.186,72 25.033.497,36 423.831,43 

10 2022 28.776.540,71 26.086.585,45 -2.689.955,26 24.861.504,28 1.225.081,17 

11 2023 29.156.517,90 26.728.021,39 -2.428.496,51 24.375.972,09 2.352.049,30 

12 2024 29.541.512,46 27.381.848,52 -2.159.663,93 24.183.701,07 3.198.147,45 

13 2025 29.931.590,64 28.048.282,26 -1.883.308,38 23.512.533,90 4.535.748,36 

14 2026 30.326.819,58 28.727.541,52 -1.599.278,06 23.296.957,74 5.430.583,78 

15 2027 30.727.267,29 29.419.848,82 -1.307.418,47 22.750.498,04 6.669.350,78 

16 2028 31.133.002,67 30.125.430,31 -1.007.572,36 22.512.639,26 7.612.791,05 

17 2029 31.544.095,54 30.523.218,78 -1.020.876,76 21.769.619,55 8.753.599,24 

18 2030 31.960.616,65 30.926.259,82 -1.034.356,83 21.506.263,59 9.419.996,23 

19 2031 32.382.637,68 31.334.622,78 -1.048.014,90 20.893.720,84 10.440.901,94 

20 2032 32.810.231,24 31.748.377,93 -1.061.853,32 20.605.920,42 11.142.457,51 

  TOTAL: 580.465.449,31 504.874.739,49 -75.590.709,82 490.000.129,78 14.874.609,71 
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A seguir apresentamos as planilhas auxiliares que foram realizadas para dar suporte as 

planilhas do item 7, referente ao cálculo dos custos da prestação dos serviços. 

VALORES DE REFERÊNCIA 

(DADOS, PARÂMETROS E CRITÉRIOS DE PROJETO, INDICADORES FÍSICOS) 

LEGENDA   

  DADO DE ENTRADA 

  VALOR CALCULADO OU VINCULADO 

Dados de entrada: SISTEMA DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Tabela 23: Dados gerais 

Geração Mensal de Resíduos (Coleta domiciliar) 12.308,47 

        

Geração Mensal Coleta Seletiva (Cooperativas de Catadores-estimado) 9,00 

        

Geração Mensal de Resíduos   12.317,47 

        

Geração "per capita" Atual de Resíduos   0,73 

        

Índice Atual de Atendimento na Área Urbana   98,00% 

        

Índice Atual de Atendimento na Área Rural   98,00% 

        

Índice de Atendimento dos Serviços de Coleta Seletiva 0,00% 

        

Composição Gravimétrica dos resíduos secos 35,39% 

        

Índice Atual de Eficiência dos Serviços de Coleta Seletiva 0,00 

        

Taxa de Ocupação Domiciliar (2010)   3,32 
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Critérios de Projeto: SISTEMA DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Estimativa de Evolução do Índice de Atendimento dos Serviços Públicos 

Quadro 25: Estimativa de Evolução do Índice de Atendimento dos Serviços Públicos 

ANO 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO ÍNDICE PARA ÁREA NÃO 
ATENDIDA PELO SERVIÇO 

PÚBLICO ( % ) URBANO RURAL 

1 98,00% 98,00% 2,00% 

2 100,00% 100,00% 0,00% 

3 100,00% 100,00% 0,00% 

4 100,00% 100,00% 0,00% 

5 100,00% 100,00% 0,00% 

6 100,00% 100,00% 0,00% 

7 100,00% 100,00% 0,00% 

8 100,00% 100,00% 0,00% 

9 100,00% 100,00% 0,00% 

10 100,00% 100,00% 0,00% 

11 100,00% 100,00% 0,00% 

12 100,00% 100,00% 0,00% 

13 100,00% 100,00% 0,00% 

14 100,00% 100,00% 0,00% 

15 100,00% 100,00% 0,00% 

16 100,00% 100,00% 0,00% 

17 100,00% 100,00% 0,00% 

18 100,00% 100,00% 0,00% 

19 100,00% 100,00% 0,00% 

20 100,00% 100,00% 0,00% 
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Estimativa de Evolução  e Eficiência dos Serviços de Coleta Seletiva 

Quadro 26 Estimativa de Evolução  e Eficiência dos Serviços de Coleta Seletiva 

ANO 

ÍNDICE DE 
ATENDIMENTO DE 

COLETA SELETIVA NA 
ÁREA URBANA 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA DE 
COLETA SELETIVA 

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA 
COMPOSTAGEM 

1 20,00% 4,00% 0,00% 

2 50,00% 7,00% 0,00% 

3 80,00% 10,00% 0,00% 

4 100,00% 15,00% 0,00% 

5 100,00% 20,00% 5,00% 

6 100,00% 23,00% 5,00% 

7 100,00% 26,00% 10,00% 

8 100,00% 28,00% 10,00% 

9 100,00% 30,00% 13,00% 

10 100,00% 32,00% 13,00% 

11 100,00% 34,00% 15,00% 

12 100,00% 36,00% 15,00% 

13 100,00% 38,00% 18,00% 

14 100,00% 40,00% 18,00% 

15 100,00% 42,00% 20,00% 

16 100,00% 44,00% 20,00% 

17 100,00% 46,00% 23,00% 

18 100,00% 48,00% 23,00% 

19 100,00% 50,00% 25,00% 

20 100,00% 52,00% 25,00% 
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 Custos da Coleta e Destino Final 

Tabela 24: Custos da Coleta e Destino Final 

Custo Mensal - Coleta e Transporte (R$/t) 124,08 

    Custo Mensal - Disposição Final (R$/t) 45,47 

   Custo Mensal - Coleta, Transporte e Disposição Final (R$/mês) 2.086.801,48 

   Geração Mensal (t/mês) 12.308,47 

    Custo Médio Mensal por Tonelada (coleta, transporte e disposição final) 169,54 

   Distribuição Percentual dos Custos para Coleta/Transporte e Disposição Final 

 

   Para Coleta e Transporte 73% 

   Para Disposição Final 27% 

 

Coleta Seletiva - Valorização 

Tabela 25: Coleta Seletiva - Valorização 

Custo Coleta Seletiva (valor estimado para 09 equipes em 02 turnos) R$/mês 232.680,00 

 
R$/ano 2.792.160,00 

   Custo Valorização (24 unidade - valor estimado) R$/mês 186.000,00 

 
R$/ano 2.232.000,00 

 

Valor dos Recicláveis por Material 

Tabela 26 Valor dos Recicláveis por Material 

Valor Médio de Venda de Materiais Recicláveis (R$/kg) 0,30 

      

Valor Médio Resíduos Orgânicos (R$/kg) 0,04 

      

Custo de Transporte e Disposição Final  de Rejeitos (R$/t) 169,54 
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8. PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

8.1 Considerações Preliminares 

 

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas consequências possam 

provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, 

devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e 

contingências. 

Para o PMSB de Cuiabá a preparação do Município para as situações emergenciais está 

prevista na Lei 11.445/2007, como condição compulsória, dada a importância dos serviços 

classificados como “essenciais”. 

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de limpeza urbana e para estas 

situações estabelecer as ações mitigadoras e de correção. 

O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão definidos os cenários de 

emergências, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las bem como as 

informações detalhadas sobre as características da área e pessoal envolvidos. 

É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e 

uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais. 

No âmbito do Saneamento Básico, estas ações compreendem dois momentos distintos para 

sua elaboração.  

O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e definição de 

ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. Este tópico está definido no 

item seguinte deste documento. 

O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a 

operacionalização do Plano de Emergência e Contingência. 

Esta tarefa deverá ser articulada pela administração municipal juntamente com os diversos 

órgãos envolvidos e ou prestadores de serviços e que de forma direta ou indireta participem 
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das ações. Entretanto, o Plano Municipal apresentará subsídios importantes para sua 

preparação. 

 

8.1.1 Identificação dos Cenários de Contingência e Emergência  

 

A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a 

segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto a disponibilidade e 

qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas. 

Dentre os segmentos que compõem a limpeza urbana, certamente a coleta de lixo domiciliar 

e a disposição final se destacam como a principal atividade em termos de essencialidade. 

A falta dos serviços de coleta regular de resíduos gera problemas quase que imediatos para a 

saúde pública pela exposição dos resíduos em vias e logradouros públicos, resultando em 

condições para proliferação de insetos e outros vetores transmissores de doenças. 

Diante disso, foram identificadas situações que caracterizam anormalidades aos serviços de 

limpeza urbana e propostas as respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a 

condição de anormalidade. 

Visando sistematizar estas informações, foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários 

de emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos que compõe as 

estruturas de resíduos sólidos urbanos.  

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais previstas 

bem como as específicas para o sistema de limpeza urbana, capítulo resíduos sólidos quanto 

aos eventos emergenciais identificados. 
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Quadro 27: Eventos emergenciais previstos para o sistema de Resíduos Sólidos 

Eventos: 
Componentes do Sistema 

Acondicionamento Coleta Transporte Tratamento Disposição Final 

Precipitação Intensa  1,3,4,5 1,3,4,5 1,3,4,5 1,3,4,5,12 

Enchente 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,12 

Falta de Energia    1,3,4,5,7  

Falha Mecânica  1,3,4,8,10,11 1,3,4,8,10,11 1,3,4,8,10,11 1,3,4,8,10,11 

Rompimento (aterro)     1,3,4,5,6,10,12 

Escorregamento (aterro)     1,3,4,5,6,10,12 

Impedimento de acesso 1,3,4,5 1,3,4,5,14 1,3,4,5,14 1,3,4,5,14 1,3,4,5,12 

Acidente Ambiental   1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 

Vazamento de efluente   1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10 

Greve  1,3,4,7,9,14 1,3,4,7,9,14 1,3,4,7,9,14 1,3,4,7,9,14 

Falta ao Trabalho  1,3,4,9 1,3,4,9 1,3,4,9 1,3,4,9 

Sabotagem  1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 

Depredação   3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 

Incêndio   1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 

Explosão    1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 
 

A sequência de números nas células referem-se às medidas, constantes no quadro a seguir. 
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Quadro 28: Medidas para situações emergenciais do PMSB 

Medida emergencial Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Paralisação Completa dos Serviços 

2 Paralisação Parcial dos Serviços 

3 Comunicação ao Responsável Técnico 

4 Comunicação à Administração Pública – Secretaria ou órgão responsável 

5 Comunicação à Defesa Civil e ou Corpo de Bombeiros 

6 Comunicação ao Órgão Ambiental e ou Polícia Ambiental 

7 Comunicação à População 

8 Substituição de Máquinas e Equipamentos 

9 Substituição de Pessoal 

10 Manutenção Corretiva 

11 Uso de equipamento ou veículo reserva / extra 

12 Solicitação de apoio a municípios vizinhos / AMUREL 

13 Isolamento de área e remoção de pessoas 

14 Manobra Operacional 
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8.1.2 Identificação dos Cenários de Contingência e Emergência para outros eventos 

 
Depois do tratamento mais detalhado sobre os resíduos sólidos urbanos, em especial aqueles 

destinados a coleta de lixo domiciliar e a sua destinação final, entraremos de forma mais 

tradicional, na avaliação dos outros serviços pertinentes aos resíduos sólidos, dentre as quais 

podemos destacar conforme tabela abaixo: 

Quadro 29: Ações a serem avaliadas em situação de emergência    

Tipo e situação do 
Serviço: 

Origem da possível 
ocorrência: Ações de Emergência: 

1. Paralisação dos 
serviços de limpeza 
urbana, incluindo 

varrição 

a) Greve geral da prefeitura 
ou da empresa operadora 

do serviço. 

Realizar campanha visando mobilizar a 
sociedade para manter a cidade limpa; 

Contratação de empresa especializada em 
caráter de emergência. 

2. Paralisação do 
sistema de Coleta, 

transporte, tratamento 
e destinação final de 

RSSS 

a) Greve geral da prefeitura 
ou da empresa operadora 

do serviço; 
b) Avaria/Falha mecânica 

nos veículos de 
coleta/equipamentos; 

c) Obstrução do sistema 
viário. 

Informar os estabelecimentos de RSSS sobre a 
situação; 

Contratação de empresa especializada em 
caráter de emergência. 

Estudo de rotas alternativas. 

3. Obstrução do 
sistema viário 

a) Acidentes de trânsito; 
b) Protestos e 

manifestações populares; 
c) Obras de infraestrutura. 
d) Desastres naturais com 

obstrução parcial ou 
alagamento de vias 

públicas, como, chuvas 
intensas e prolongadas, 

escorregamentos em 
encostas 

Estudo de rotas alternativas para o fluxo dos 
resíduos. 

4. Geração de resíduos 
volumosos oriundos de 

catástrofes 
Catástrofes climáticas 

Identificação de possíveis locais para disposição 
final adequada para este tipo de resíduo. 

Acionamento dos funcionários da prefeitura; 

Acionamento das equipes regionais; 

Acionamento da concessionária de energia 
elétrica; 

Acionamento dos Bombeiros e Defesa Civil. 

5. Paralisação do aterro 
industrial e do resíduos 

de construção civil 

a) Greve da empresa 
operadora do serviço ou 

problemas com o 
licenciamento ambiental. 

Informar os grandes geradores e empresas que 
gerem resíduos industriais / rcc 

Averiguar local mais próximo que possa dar a 
destinação correta aos resíduos 

 



98 
 

8.1.3 Planejamento para Estruturação Operacional do Plano de Emergência e 

Contingência 

 
Conforme destacado o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas ações para 

mitigação, entretanto, estas ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva 

operacionalização. 

A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização do Plano de Limpeza Urbana, 

destaca-se a seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação. 

Os procedimentos operacionais estão baseados nas funcionalidades gerais de uma situação 

de emergência.  

Assim, deverá estabelecer as responsabilidades dos prestadores de serviços e do governo 

municipal na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação. 

Medidas para Elaboração do Plano de Emergência e Contingência 
 

São medidas previstas para a elaboração do Plano:  

 

 Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem 

ações específicas ou relacionadas às emergências;  

 

 Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam 

ter relação com os cenários de emergência;  

 

 Descrição das autoridades e relacionamento entre as partes envolvidas, com a 

definição de como as ações serão coordenadas;  

 

 Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas 

durante emergências;  

 

 Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos 

disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados; 

 

 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 
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 Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas e  

 

 Planejamento para a coordenação do Plano.  

 

Medidas para Validação do Plano de Emergência e Contingência  
 

São medidas previstas para a validação do Plano:  

 

 Definição de programa de treinamento;  
 

 Desenvolvimento de práticas de simulados;  
 

 Avaliação de simulados e ajustes;  
 

 Aprovação do plano;  
 

 Distribuição do plano às partes envolvidas.  
 

Medidas para Atualização do Plano de Emergência e Contingência 
 

São medidas previstas para a atualização do Plano: 

  

 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;  
 

 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;  
 

 Registro de revisões;  
 

 Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior.  
 

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado para a 

finalidade específica de coordenar o Plano de Resíduos Sólidos, poderá estabelecer um 

planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio 

em condições adversas dos serviços de saneamento básico ligado à área de resíduos em 

situações emergenciais e que demandam um planejamento adequado. 
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9. INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO E MECANISMOS 

COMPLEMENTARES 

 

De forma a potencializar os objetivos destacados recomenda-se que o acompanhamento das 

atividades e serviços, utilize indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva, do 

desempenho dos serviços de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

Vale ressaltar que além dos indicadores a seguir destacados deverão ser efetuados registros 

de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir a geração 

dos indicadores definidos pelos SINISA – Sistema Nacional de Informações de Saneamento 

instituído pelo art. 53 da Lei no 11.445, de 2007 que prevê: 

I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 

caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação 

dos serviços de saneamento básico; e 

IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos e das ações de 

saneamento básico.  

§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, independentemente da 

demonstração de interesse, devendo ser publicadas por meio da internet. 

§ 2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada ao Sistema 

Nacional de Informações em Recursos Hídricos - SNIRH e ao Sistema Nacional de Informações 

em Meio Ambiente - SINIMA. 

Os indicadores selecionados para monitoramento do PMSB de Cuiabá compreendem 

aspectos técnico-operacionais e gerenciais conforme apresentado nos itens que seguem: 
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9.1 Indicadores para o Sistema de Resíduos Sólidos 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico, independente da área específica do saneamento 

básico, constitui mais uma ferramenta de gestão da administração pública e se integrará ao 

conjunto de políticas públicas de saneamento básico do município de Cuiabá. 

Por essa razão é importante que todos os agentes envolvidos, sejam eles administradores 

públicos, empresas ou a sociedade em geral, possam conhecer e discutir os seus objetivos, 

diretrizes e programas. Da mesma forma, acompanhar a sua execução, avaliar e exigir a sua 

máxima efetividade são atitudes que se transferem para o campo do interesse público e 

dessa forma garante o princípio da isonomia e também da imparcialidade. 

9.1.1 Indicadores de avaliação e monitoramento 

 

Nesse contexto, a avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como 

ferramentas de gestão e de garantia da sustentabilidade e efetividade do referido Plano. 

A atividade de avaliação pode ser definida como a prática de atribuir valor a ações 

previamente planejadas.  

No que tange à avaliação de projetos, programas e políticas de governo, a atividade tem 

como objetivo maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na 

alocação de recursos para a consecução dos mesmos. 

A avaliação, de forma mais detalhada, é: 

Uma ferramenta de caráter gerencial que contribui para integrar as atividades do ciclo de 

gestão pública. Envolve tanto julgamento como atribuição de valor e mensuração. Requer 

uma cultura, uma disciplina intelectual e uma familiaridade prática, amparadas em valores. 

Deve estar presente, como componente estratégico, desde o planejamento e formulação de 

uma intervenção, sua implementação (os consequentes ajustes a serem adotados) até as 

decisões sobre sua manutenção, aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção, indo 

até o controle. 

Quanto ao monitoramento, extrai-se a seguinte compreensão: 
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Também conhecido como avaliação em processo, trata-se da utilização de um conjunto de 

estratégias destinadas a realizar o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É 

uma ferramenta utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É 

o exame contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O 

monitoramento permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na 

execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus 

resultados e impactos. 

Como instrumentos de avaliação do PMSB serão adotados os Indicadores do Sistema Nacional 

de Informações Sobre Saneamento (SNIS), os quais têm sido utilizados pela quase totalidade 

das operadoras de serviços de água e esgoto existentes no Brasil, assim como na área de 

resíduos sólidos pelas empresas, municípios e concessionárias. 

O SNIS surgiu em 1994, quando se constatou a necessidade de um sistema de informações 

direcionado às atividades de prestação dos serviços de água, esgoto e manejo de resíduos 

sólidos. 

O SNIS é vinculado ao Ministério das Cidades especificamente à Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (SNSA). Nos termos da Lei nº 11.445/2007, cumpre ao Ministério das 

Cidades criar e administrar o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 

(SINISA), ainda em desenvolvimento. 

A seguir, apresentam-se os glossários e os indicadores a serem utilizados no processo de 

avaliação e monitoramento do PMSB do município de Cuiabá. 

 

Quadro 30: Glossário para o cálculo dos indicadores de monitoramento do PMSB 

Código: Nome: Definição: Unidade: 

Ge002 
População 
urbana do 
município 

População urbana de um município. Inclui tanto a população 
atendida quanto a que não é atendida com os serviços. No 
SNIS é adotada uma estimativa usando a respectiva taxa de 
urbanização do último Censo ou Contagem de População do 
IBGE, multiplicada pela população total estimada anualmente 
pelo IBGE. 

habitantes 

Ge006 

Receita 
arrecadada com 

serviços de 
manejo de RSU 

 

Valor anual dos recursos arrecadados por meio da cobrança 
de taxas, tarifas ou outras formas vinculadas a prestação de 
serviços de manejo de RSU. 

R$/ano 
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Ge009 

Despesa com 
agentes privados 

executores de 
serviços de 

manejo de RSU 

Valor anual da soma das despesas com serviços de manejo de 
RSU realizadas por agentes privado e público. 

R$/ano 

Ge023 

Despesa dos 
agentes públicos 

executores de 
serviços de 

manejo de RSU 

Valor anual das despesas dos agentes públicos realizado com 
os serviços de manejo de RSU, incluindo a execução dos 
serviços propriamente ditos mais a fiscalização, o 
planejamento e a parte gerencial e administrativa. 
Correspondem às despesas com pessoal próprio somado às 
demais despesas operacionais com o patrimônio próprio do 
município (despesas com material de consumo, ferramentas e 
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus, 
licenciamentos e manutenção da frota, serviços de oficinas 
terceirizadas, e outras despesas). Inclui encargos e demais 
benefícios incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal 
envolvido. Não inclui: despesas referentes aos serviços de 
manejo de RSU realizadas com agentes privados executores ( 
informação GE009); despesas com serviço da dívida 
(juros,encargos e amortizações); despesas de remuneração de 
capital; e despesas com depreciações de veículos, 
equipamentos ou instalações físicas. 

R$/ano 

Co050 

População 
urbana do 
município, 

atendida com 
serviço de coleta 

de RDO 

Valor declarado pelo órgão responsável da população urbana 
efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de 
RDO no município, no final do ano de referência. Inclui 
populações da sede e de localidades efetivamente atendidas 
de forma regular. No SNIS é adotado o valor declarado pelo 
agente responsável pelo serviço. Entende-se como regular o 
serviço com frequência mínima de 1 (uma) vez por semana. 

habitante 

Co051 

População 
urbana de outros 

municípios, 
atendida com 

serviço de coleta 
de RDO. 

Valor declarado pelo órgão responsável da população urbana 
efetivamente beneficiada com o serviço regular de coleta de 
RDO em outro(s) município(s), prestado pelo mesmo agente 
responsável pela informação, no final do ano de referência. 
Inclui populações da sede e de localidades efetivamente 
atendidas de forma regular. No SNIS é adotado o valor 
declarado pelo agente responsável pelo serviço. Entende-se 
como regular o serviço com frequência mínima de 1 (uma) vez 
por semana. 

habitante 

Co108 

Quantidade de 
RDO coletada 
pelo agente 

público 

Quantidade anual de RDO coletada por serviço executado 
diretamente por agentes públicos. Não inclui quantidade de 
RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de 
coleta seletiva feito pelos agentes públicos. 

tonelada/ano 

Co109 

Quantidade de 
RDO coletada 
pelos agentes 

privados 

Quantidade anual de RDO coletada por serviço executado 
diretamente por agentes privados. Não inclui quantidade de 
RPU coletada. Inclui quantidades decorrentes do serviço de 
coleta seletiva feito pelos agentes privados. 

tonelada/ano 

Co116 

Quantidade de 
RDO e RPU 

coletada pelo 
agente público 

Valor anual da soma das quantidades de RDO e RPU coletadas 
por serviço executado diretamente pelos agentes privados. 
Não inclui quantidade coletadas de resíduos dos serviços de 
saúde (RSS) e resíduos da construção civil (RCD). 
 
 

tonelada/ano 
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Co117 

Quantidade de 
RDO e RPU 

coletada pelos 
agentes privados 

Valor anual da soma das quantidades totais de RDO e RPU 
coletadas por todos os agentes mencionados, públicos, 
privados, cooperativas e outros. Não inclui quantidades 
coletadas de resíduos dos serviços de saúde (RSS) e resíduos 
da construção civil (RCD). 

tonelada/ano 

Rs008 

Quantidade de 
RSS coletada 

pelos geradores 
ou empresas 

contratadas por 
eles 

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde (RSS) 
oriundos de coletada diferenciada executada pelos próprios 
geradores ou empresas contratadas por eles. 

tonelada/ano 

Rs028 

Quantidade de 
RSS coletada 

pela prefeitura 
ou empresa 

contratada por 
ela 

Quantidade anual de resíduos dos serviços de saúde (RSS) 
oriundos da coleta diferenciada executada pela Prefeitura ou 
por empresas contratadas por ela. Incluem quantidades de 
RSS de todas as unidades de saúde, mesmo as que não são 
públicas (integrantes do quadro de unidades de saúde da 
Prefeitura). 

tonelada/ano 

Va019 

Despesa com 
empresas 

contratadas para 
o serviço de 

varrição 

Valor anual das despesas da Prefeitura com empresas 
contratadas exclusivamente para a execução do serviço de 
varrição de vias e logradouros públicos. 

R$/ano 

Va037 

Despesa dos 
agentes públicos 
com o serviço de 

varrição 

Valor anual das despesas da Prefeitura com o serviço de 
varrição de vias e logradouros públicos. Correspondem às 
despesas realizadas com pessoal próprio somado às demais 
operacionais com o patrimônio próprio do município 
(despesas com materiais de consumo, ferramentas e 
utensílios, aluguéis, energia, combustíveis, peças, pneus, 
licenciamentos e manutenção da frota, serviços de oficinas 
terceirizadas, e outras despesas). Inclui encargos e demais 
benefícios incidentes sobre a folha de pagamento do pessoal 
envolvido. Não inclui: despesas referentes ao serviço de 
varrição de vias e logradouros públicos realizadas com 
agentes privados executores (informação VA019). 

R$/ano 

Cs009 

Quantidade total 
de materiais 
recuperados 

exceto matéria 
orgânica e rejeito 

Quantidade anual de materiais recicláveis recuperados 
(exceto matéria orgânica e rejeitos) coletados de forma 
seletiva ou não, decorrente da ação dos agentes executores, 
ou seja, Prefeitura, empresas contratadas por ela, associações 
de catadores e outros agentes, não incluindo, entretanto, 
quantidades recuperadas por catadores autônomos não 
organizados nem quantidades recuperadas por intermediários 
privados ("sucateiros"). 
 

tonelada/ano 

 
Cso 

Quantidade total 
de materiais 

orgânicos 
recuperados 

Quantidade anual de materiais recicláveis orgânicos 
recuperados coletados de forma seletiva ou não, decorrente 
da ação dos agentes executores, ou seja, Prefeitura, empresas 
contratadas por ela, associações de catadores e outros 
agentes, não incluindo, entretanto, quantidades recuperadas 
por autônomos não organizados ou privados. 

tonelada/ano 

 



105 
 

INDICADORES DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

Tabela 27: INDICADORES DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

INDICADORES GERAIS: 

Indicador: Definição do Indicador: Equação: Unidade: 

I005 

Auto suficiência financeira da Prefeitura com o Manejo de RSU: 
Ge006 x 100 

Percentual 
Receita arrecadada com manejo RSU Ge023 + Ge009 

Despesa total da Prefeitura com manejo RSU 

I006 

Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana: (Ge023 + Ge009) 

R$/habitante Despesa total da Prefeitura com manejo RSU Ge002 

População urbana 
 

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E PÚBLICOS 

Indicador: Definição do Indicador: Equação: Unidade: 

I016 

Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população urbana: (Co050+Co051) x 100 

Percentual População atendida declarada Ge002 

População urbana 

I021 

Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana: (Co116+Co117) x 1.000 Kg/habitante 

Quantidade total coletada Ge002 x 365 /dia 

População urbana   

I022 

Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com serviço de coleta: (Co108+Co109) x 1.000 Kg/habitante 

Quantidade total de RDO coletada (Co050+Co051) x 365 /dia 

População atendida declarada   

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM 

Indicador: Definição do Indicador: Equação: Unidade: 

I031 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada: Cs009 x 100 

Percentual Quantidade total de materiais recuperados secos (Co116+Co117)  

Quantidade total coletada 
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I032 

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos em relação à população urbana: Cs009 x 1.000 Kg/habitantes 

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados secos Ge002 /ano 

População Urbana   

IR1 

Taxa de recuperação de materiais recicláveis orgânicos em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada: Cso x 100 

Percentual Quantidade total de materiais recuperados orgânicos (Co116+Co117) 

Quantidade total coletada 

IR2 

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis orgânicos em relação à população urbana: Cso x 1.000 Kg/habitantes 

Quantidade total de materiais recuperados orgânicos Ge002 /ano 

População urbana   

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Indicador: Definição do Indicador: Equação: Unidade: 

I036 

Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana: (Rs028 + Rs008) x (10^6) Kg/1.000 

Quantidade total coletada de RSS Ge002 x 365 habitantes/dia 

População urbana   

I037 

Taxa de RSS coletada per capita em relação à quantidade total coletada: (Rs028 + Rs008) x 100 

Percentual Quantidade total coletada de RSS (Co116+Co117) 

Quantidade total coletada 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 

Indicador: Definição do Indicador: Equação: Unidade: 

I046 

Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de RSU: (Va037 + Va019)  

Percentual 
Despesa total da prefeitura com serviço de varrição (Ge023+Ge009) 

Despesa total da prefeitura com manejo de RSU 

Observações quanto às siglas: 
 
RSU = Resíduos Sólidos Urbanos 
RDO = Resíduos Domiciliares 
RPU = Resíduos Públicos 
RSS = Resíduos Serviços Saúde 
Observação: Estes indicadores são referência e foram retirados do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. 
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9.1.1.1 Indicadores sociais da Reciclagem 

 

Os indicadores a seguir tratam da inclusão das cooperativas e dos catadores no sistema de 

coleta seletiva e servem de balizador tendo em vista que a própria Lei 12.305/10 em seu 

artigo 18 e seu Decreto 7.404/10 através do artigo 40, prioriza recursos da União para quem 

implantar a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 

associações de catadores de materiais recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa 

renda. 

a) Número de catadores = Número de catadores incluídos no sistema de coleta seletiva em 

relação ao número total de catadores da cidade. 

Unidade de medida: percentual. 

Quanto maior for o percentual, maior é a organização do Município com relação aos 

catadores e associações. Este indicador requer um cadastramento dos catadores podendo ser 

realizado pela Secretaria de Assistência Social. 

b) Vínculo contratual entre a prefeitura e as organizações (cooperativas e associações) = 

Número de organizações que tem vínculo contratual com a Prefeitura em relação ao total 

de organizações presentes na cidade. 

Unidade de medida: percentual. 

Da mesma forma que a anterior, quanto maior for o percentual, maior é o vínculo entre 

poder público e as organizações, facilitando os trâmites burocráticos, as documentações e 

administração do negócio, melhorando a renda da organizações e contribuindo com a 

sociedade em geral. Este indicador requer um cadastramento de todas as organizações 

podendo ser realizado pela Secretaria de Assistência Social. 

9.2 Indicadores Gerenciais 

 

Este tipo de indicador servirá para verificar como está a qualidade do serviço prestado pelo 

órgão público, ou privado, sob a ótica do cliente final, nesse caso o usuário do serviço que 

terá um canal direto com o prestador do serviço e dessa forma ajudará a fiscalizar e manter o 

serviço a um nível de qualidade considerável a todos os munícipes. 
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Além dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, estes indicadores podem 

ser inclusos em qualquer tipo de prestação de serviço, sendo ele água, esgoto, drenagem, 

infraestrutura ou similares.  

Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público 

A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador poderá ser 

avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público 

- IESAP. 

O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos do desempenho do 

prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos 

usuários. 

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um peso de 

forma a compor-se o indicador para a verificação. 

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são os 

seguintes: 

I - FATOR 1 - prazos de atendimento dos serviços de maior freqüência, que corresponderá ao 

período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de 

conclusão; 

 O quadro de sugestão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentado a seguir: 

Quadro 31: Prazos de atendimento ao serviço 

SERVIÇO: PRAZO para atendimento da solicitação: 

Verificação da qualidade do serviço 12 horas 

Retorno a uma reclamação ocorrida 2 dias 

Ocorrência de caráter emergencial 1 dia 

Restabelecimento do serviço 12 horas 

Problemas com funcionários 1 dia 
 

a) O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue:  

I 1 = (Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) / (Quantidade 

total de serviços realizados). 
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Lembramos que pelo fato do serviço de limpeza ser muito amplo e com diferentes tipos de 

execução do serviço, o quadro elaborado foi feito de forma sucinta, ou seja, de maneira que 

possa ser usado para qualquer trabalho. 

Ou seja, posteriormente, este quadro pode ser mais bem detalhado para cada serviço 

realizado pelo prestador do serviço. 

II - FATOR 2 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas 

pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 

a) atendimento em escritório do prestador; 

b) sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários; 

c) atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador, deverá 

atuar como representante da administração junto aos usuários, prestando 

informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que solicitado. Para tanto 

o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas 

as indicações e informações sobre como proceder nas diversas situações que se 

apresentarão;  

d) os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que 

deverão ser processados em rede de computadores do prestador; 

 

O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não das estruturas 

elencadas, e terá os seguintes valores: 

Quadro 32: Estrutura de atendimento ao público 

Estrutura de atendimento ao público Valor 

1 (uma) ou menos estruturas 0 

2 (duas) ou 3 (três) das estruturas 0,5 

as  4 (quatro) estruturas 1 
 

II - FATOR 3 - adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que será 

avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 

a) Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio; 

b) Facilidade de identificação;  

c) Conservação e limpeza;  

d) Coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local;  
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e) Número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 50 

(cinquenta); 

f) Período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do 

atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos; 

g)  Período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor ou 

igual a 5 (cinco) minutos; 

Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes 

valores: 

Quadro 33: Adequação da estrutura 

Adequação da estrutura de atendimento ao público Valor 

Atendimento de 3 (três) ou menos itens 0 

Atendimento de 4 (quatro) a 5 (cinco) itens 0,5 

Atendimento de 6 (seis) a 7 (sete) itens 1 

 

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência na Prestação do 

Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP será calculado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

IESAP = 3 x (Valor Fator 1) + 4 x (Valor Fator 2) + 3 x (Fator 3)  

O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador, a ser avaliado 

anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, será considerado:  

 I - inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);  

 II - adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações: 

 III - regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis);  

 IV - satisfatório se superior a 6 (seis);  

 

Metas:  

 A partir de 2015 – IESAP = Adequado a Regular  

 A partir de 2018 - IESAP = Adequado a Satisfatório 
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9.2.1 Indicadores de Nível de Qualidade percebidas pelo Usuário 

 

A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até o mês de 

dezembro, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, 

capacitada para a execução do serviço.  

A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que 

tenham tido contato devidamente registrado com o prestador, no período de 3 (três) meses 

que antecederem a realização da pesquisa. 

Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no 

universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis: 

I - atendimento via telefone;  

II - atendimento personalizado;  

III - atendimento na ligação para execução de serviços diversos. 

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente 

o seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao atendimento realizado, assim, 

entre outras, o usuário deverá ser questionado: 

I - se o funcionário foi educado e cortês;  

II - se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações;  

III - se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado;  

IV - se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o local 

limpo;  

V - outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive 

atender a condições peculiares. 

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 (cinco) níveis de 

satisfação do usuário:  

I – ótimo; II – bom; III - regular; IV – ruim; V – péssimo. 
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A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o mesmo valor 

relativo para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário 

pesquisado, deverá resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de 

amostragem em cada um dos conceitos acima referidos. 

Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos conceitos 

ótimo e bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais do total, onde este 

resultado representa o indicador ISC (Índice de satisfação do cliente). 

Meta sugerida: 

 A partir de 2017 - ISC=70 % - Médio Prazo  

 A partir de 2021 - ISC superior a 90 % - Longo Prazo. 

9.3 Mecanismos para Avaliação Sistemática das Ações Programadas 

 

As ações programadas no PMSB de Cuiabá deverão ter seus resultados amplamente 

divulgados, de forma a garantir pleno acesso às partes interessadas, entre as quais a 

comunidade, órgãos e entidades públicas e entidades privadas. 

Os mecanismos para esta divulgação deverão ser implementados pela Prefeitura Municipal, 

utilizando técnicas e mecanismos que permitam a divulgação da extensão em que a 

administração pública vem atendendo seus objetivos e metas. 

Os indicadores apresentados deverão também ser amplamente divulgados, revistos, 

atualizados e discutidos de forma sistemática. 

As definições das formas de mídia serão de responsabilidade da administração municipal a 

partir dos recursos disponíveis. 

Como recomendações são indicadas ferramentas para a divulgação do Plano conforme segue: 

 Utilização de Sistema Georreferenciado com mapeamento dos serviços e melhoria da 

infraestrutura existente; 

  Elaboração de folheto contendo o “Balanço” anual do atendimento às metas;  

 Utilização da fatura de IPTU, taxa, tarifa ou o que venha a ser utilizado, para 

divulgação de informações a metas relativas ao Plano;  
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 Realização de Audiência pública anual para apresentação do desenvolvimento do 

Plano; 

 

  Disponibilidade no web-site da Prefeitura Municipal de Cuiabá, de link com 

informações sobre as metas do Plano e seu respectivo status de atendimento. 

 

9.4 Formulação de Estratégias, Políticas e Diretrizes para Desenvolvimento do Plano  

Com a finalidade de alcançar os objetivos e metas estabelecidas no PMSB, sugerimos algumas 

ações para desenvolver e acompanhar a progressão no atendimento às demandas de serviços 

ao longo do horizonte do Plano bem como o enquadramento atendimento das exigências 

legais correlacionadas. 

Estas ações podem ser classificadas em dois grupos distintos: Ações Institucionais e Legais e 

Ações Técnicas e Operacionais. 

Ações Institucionais e Legais 

 Estruturação no âmbito da administração municipal da secretaria ou diretoria 

responsável pela gestão dos serviços de limpeza urbana; 

 Realização de reuniões do Conselho Municipal de saneamento Básico de forma a 

atender às exigências legais, lembrando a necessidade de assegurar a participação de 

entidades e da sociedade organizada; 

 Análise e revisão do modelo institucional atual para a gestão dos serviços de limpeza 

urbana e verificação dos instrumentos de atualização de contrato; 

 Operacionalização do Fundo Municipal de Saneamento Básico;  

 Definição de sistemática de revisão anual do Plano Municipal de Saneamento Básico 

na área de limpeza urbana a fim de garantir a sua permanente atualização.  

 Mobilização de ações institucionais junto aos órgãos da esfera estadual e federal, no 

intuito de identificar oportunidades de captação de recursos; 

 

Ações Técnicas Operacionais 

 Desenvolvimento do Plano de Atendimento a Emergências e Contingências. 

 Alinhamento das atividades técnico-operacionais com o(s) prestador(es) de serviço(s). 
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9.5 Fontes de Captação de Recursos 

 

A disponibilidade de recursos para a prestação dos serviços e para investimentos no setor de 

resíduos sólidos apresenta-se como ponto fundamental para seu efetivo desenvolvimento. 

A condição compulsória de desenvolvimento do PMSB deverá estimular a administração 

municipal na busca de alternativas de captação de recursos em diferentes fontes. 

No contexto geral devem ser admitidas receitas a partir de tarifas e ou taxas decorrentes da 

prestação dos serviços, bem como recursos de origem externa sejam estes onerosos ou não. 

A escolha de modelo institucional poderá também transferir a terceiros esta 

responsabilidade, cujo tema será apresentado posteriormente.  

É fundamental destacar que a provisão de investimentos para resíduos sólidos (saneamento 

básico) deverá ser estabelecida no planejamento da administração municipal a partir do PPA 

– Plano Plurianual.  

O Plano Plurianual (PPA), estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal e regulamentado 

pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, determina as medidas, gastos e objetivos a 

serem acompanhados pelo Governo Federal ao longo de um período de quatro anos. 

O PPA, constituído no primeiro ano de uma gestão administrativa, compreende requisito legal 

que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 

capital e outras destas derivadas e para as relativas aos programas de duração continuada. 

Com finalidade de coordenar as ações governamentais, o PPA além de nortear as Leis de 

Diretrizes Orçamentárias (LDOs) e os Orçamentos Anuais (LOAs), também deve orientar todos 

os planos setoriais instituídos durante o seu período de vigência.  

Assim sendo, o PPA organiza as ações do estado para um período de quatro anos, 

determinando uma diretriz estratégica aos orçamentos anuais. 

O PPA permite articular a instância executiva da administração pública, proporcionando a 

base para a construção das ações governamentais integradas, e também para a articulação 

dessas ações com as da iniciativa privada, do terceiro setor e das demais esferas de governo. 
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 Com este plano (PPA), o governo municipal torna-se obrigado a planejar todas as suas ações 

e também seu orçamento de modo a não descumprir as diretrizes nele contidas.  

Desta forma, o PMSB deverá compatibilizar-se com o Plano Plurianual do Município, a fim de 

permitir o desenvolvimento das ações planejadas as quais devem ser viáveis dentro do 

quadro orçamentário do Município. 

A seguir são apresentadas algumas possíveis fontes de recursos para os serviços de manejo 

dos resíduos sólidos (saneamento básico): 

a) Recursos de Tarifas e Taxas: 

 

Compreendem os recursos decorrentes da efetiva cobrança pelos serviços prestados. A 

origem destes recursos está atrelada aos modelos institucionais para a gestão dos serviços. 

 A partir da cobrança de tarifas ou taxas a administração municipal pode obter as receitas 

para implantação do PMSB. 

 A necessidade de sustentabilidade do Plano poderá resultar em revisão de tarifas e taxas, 

seja de seus valores ou quanto a sua forma e critérios de cobrança. 

 Incremento de valores a tarifas e taxas existentes com o propósito específico pode ser 

também uma ferramenta aplicável, de forma a proporcionar recursos específicos para 

finalidades pré-determinadas. 

b) Recursos não onerosos 

 

Recursos não onerosos, ou seja, aqueles disponibilizados a “fundo perdido” apresentam-se 

como a forma desejável dos administradores públicos, entretanto, em razão do modelo de 

política de investimentos do governo federal, esta modalidade é muito remota em razão dos 

pré-requisitos estabelecidos pelos órgãos públicos, cujo enquadramento tem como prioridade 

as cidades de menor índice de desenvolvimento. 

 Contudo a articulação política e a disponibilidade de projetos executivos de engenharia 

alinhados às ações do PMSB, poder ser diferencial na obtenção de recursos não onerosos, os 
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quais em algumas situações acabam não sendo distribuídos por falta de documentação e 

planejamento adequado por parte dos interessados. 

c) Recursos de Fundos 

 

Os entes da Federação, isoladamente ou reunidos em consórcios públicos, poderão instituir 

fundos, aos quais poderão ser destinadas, entre outros recursos, parcelas das receitas dos 

serviços, com a finalidade de custear, na conformidade do disposto nos respectivos planos de 

saneamento básico, a universalização dos serviços públicos de saneamento. 

 Os recursos dos fundos poderão ser utilizados como fontes ou garantias em operações de 

crédito para financiamento dos investimentos necessários à universalização dos serviços 

públicos de saneamento básico, entre eles os resíduos sólidos. 

d) Financiamento 

 

A obtenção de recursos onerosos pode através de convênios ou contratos, apresentar-se 

como uma das alternativas mais comuns para viabilizar os investimentos em saneamento. 

 A administração pública municipal poderá angariar financiamentos com base em projetos 

tecnicamente consistentes e devidamente orçados. 

d.1.) BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

O BNDES apoia projetos de investimentos, públicos ou privados, que contribuam para a 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas 

ambientalmente degradadas, a partir da gestão integrada dos recursos hídricos e da adoção 

das bacias hidrográficas como unidade básica de planejamento. 

 A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos financia investimentos relacionados a: 

Abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, resíduos 

sólidos, gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas), 

recuperação de áreas ambientalmente degradadas, desenvolvimento institucional, 

despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês e macrodrenagem. 

d.2.) FUNASA – Fundação Nacional de Saúde 
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A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes principais 

que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos segmentos de 

Saneamento Ambiental e de Atenção Integral à Saúde Indígena.  

A FUNASA como integrante do componente de infraestrutura social e urbana do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), atua em articulação com os Ministérios das Cidades e da 

Integração Nacional, e priorizou cinco eixos de atuação, sendo: Saneamento em Áreas 

Especiais, Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico, Saneamento em 

Municípios com população total acima de 500.000 habitantes, Saneamento Rural e Ações 

complementares de saneamento. 

 A FUNASA financia obras que contemplem uma etapa útil por convênio como forma de 

beneficiar a população em curto espaço de tempo. 

 Recursos da FUNASA podem ser obtidos também a partir de contratos não onerosos, 

mediante eventual disponibilidade de recursos em linhas específicas para esta modalidade, o 

que não tem sido comum, em razão das diretrizes do PAC. 

d.3.) FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

Através da Caixa econômica federal o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) foi 

criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa causa. Sendo assim, 

no início de cada mês, os empregadores depositam, em contas abertas na CAIXA, em nome 

dos seus empregados e vinculadas ao contrato de trabalho, o valor correspondente a 8% do 

salário de cada funcionário. 

 Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem como adquirir sua 

casa própria, com os recursos da conta vinculada. Além de favorecer os trabalhadores, o FGTS 

financia programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana, que 

beneficiam a sociedade, em geral, principalmente a de menor renda. 

d.4.) FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador 

Atualmente, no “site” do BNDES informa que existe saldo dos depósitos especiais do FAT 

vinculados à infraestrutura. 
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 Segundo a mesma fonte, esses recursos destinam-se a programas de financiamento a 

projetos de infraestrutura nos setores de energia, transporte, saneamento, telecomunicações 

e logística, e a projetos de infraestrutura industrial, nos setores de papel e celulose, 

siderurgia, petroquímica e bens de capital sob encomenda. 

d.5.) FAT – Fundos Internacionais de Investimentos 

As prefeituras têm acesso também a fontes de financiamentos internacionais, as quais 

poderiam com isso ampliar suas opções de condições, taxas e amortizações para a 

contratação de empréstimos. As fontes são inúmeras e as taxas diferenciadas, porém os 

requisitos para a contratação são grandes, o que absorve do tomador muita organização e 

atenção nos procedimentos a serem adotados. 

Uma das principais fontes de financiamento internacional é o BIRD (International Bank for 

Reconstruction and Development). 

 O BIRD foi criado em 1945 e conta hoje com 185 países membros, entre eles o Brasil. 

Juntamente com a IDA (Associação Internacional de Desenvolvimento), constitui o Banco 

Mundial, organização que tem como principal objetivo à promoção do progresso econômico e 

social dos países membros mediante o financiamento de projetos com vistas a melhoria das 

condições de vida nesses países. 

O BIRD é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento do mundo, que oferece 

apoio aos governos dos países membros em seus esforços para investir em escolas e centros 

de saúde, fornecimento de água e energia, combate a doenças e proteção ao meio ambiente. 

 Ao contrário dos bancos comerciais, o Banco Mundial fornece crédito a juros baixos ou até 

mesmo sem juros aos países que não conseguem obter empréstimos para desenvolvimento. 

Importante destacar que a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com 

recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União 

serão feitos em conformidade com as diretrizes e os objetivos estabelecidos nos arts. 48 e 49 

da Lei Nacional de Saneamento Básico e com os planos de saneamento básico. 

 De acordo com o decreto 7.217/2010, que regulamenta a Lei 11.445/07, são definidos 

critérios e condicionantes para alocação de recursos federais, a seguir destacados: 
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Art. 55. A alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União 

ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos em 

conformidade com os planos de saneamento básico e condicionados: 

 I - a observância do disposto nos arts. 9°, e seus incisos, 48 e 49 da Lei no 11.445, de 2007; 

 II - ao alcance de índices mínimos de: 

a) desempenho do prestador na gestão técnica, econômica e financeira dos serviços; e 

b) eficiência e eficácia dos serviços, ao longo da vida útil do empreendimento; 

 

III - à adequada operação e manutenção dos empreendimentos anteriormente financiados 

com recursos mencionados no caput;  

(.....)  

§ 1° O atendimento ao disposto no caput e seus incisos é condição para qualquer entidade de 

direito público ou privado: 

 I - receber transferências voluntárias da União destinadas a ações de saneamento básico;  

II - celebrar contrato, convênio ou outro instrumento congênere vinculado a ações de 

saneamento básico com órgãos ou entidades federais; e  

III - acessar, para aplicação em ações de saneamento básico, recursos de fundos direta ou 

indiretamente sob o controle, gestão ou operação da União, em especial os recursos do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 § 2° A exigência prevista na alínea "a" do inciso II do caput não se aplica à destinação de 

recursos para programas de desenvolvimento institucional do operador de serviços públicos 

de saneamento básico. 

§ 3° Os índices mínimos de desempenho do prestador previstos na alínea "a" do inciso II do 

caput, bem como os utilizados para aferição da adequada operação e manutenção de 

empreendimentos previstos no inciso III do caput deverão considerar aspectos característicos 

das regiões respectivas. 

Seção II  
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Dos Recursos não Onerosos da União 

 Art. 56. Os recursos não onerosos da União, para subvenção de ações de saneamento básico 

promovidas pelos demais entes da Federação serão sempre transferidos para os Municípios, 

para o Distrito Federal, para os Estados ou para os consórcios públicos de que referidos entes 

participem. 

§ 1° O disposto no caput não prejudicará que a União aplique recursos orçamentários em 

programas ou ações federais com o objetivo de prestar ou oferecer serviços de assistência 

técnica a outros entes da Federação. 

 § 2° É vedada a aplicação de recursos orçamentários da União na administração, operação e 

manutenção de serviços públicos de saneamento básico não administrados por órgão ou 

entidade federal, salvo por prazo determinado em situações de iminente risco à saúde pública 

e ao meio ambiente. 

§ 3° Na aplicação de recursos não onerosos da União, será dada prioridade às ações e 

empreendimentos que visem o atendimento de usuários ou Municípios que não tenham 

capacidade de pagamento compatível com a autossustentação econômico-financeira dos 

serviços e às ações voltadas para a promoção das condições adequadas de salubridade 

ambiental aos povos indígenas e a outras populações tradicionais. 

 § 4° Para efeitos do § 3°, a verificação da compatibilidade da capacidade de pagamento dos 

Municípios com a autossustentação econômico-financeira dos serviços será realizada 

mediante aplicação dos critérios estabelecidos no PNSB. 

e) Recursos Privados 

 

A alternativa de investimentos privados deve ser também admitida em razão dos atuais 

modelos de gestão dos serviços de limpeza urbana e resíduos sólidos urbanos onde a 

iniciativa privada vem atuando com expressiva intensidade. 

Através de modelos de concessões públicas e Parcerias Público-privadas (PPP), recursos 

privados podem fazer a diferença na obtenção das condições de universalização do 

saneamento básico para a área de limpeza urbana, especialmente aquelas voltadas e coleta 

dos resíduos sólidos urbanos. 
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9.6 Outras Linhas de Financiamento alternativo 

 

9.6.1 Linhas de Financiamento para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

As linhas de financiamento para a área de Resíduos Sólidos no Brasil existem. E muitos 

municípios estão se beneficiando com isso. 

A Lei 11.445/2007 de Saneamento Básico e a Lei 12.305/2010 sobre a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos contribuem para que os Estados e Municípios captem recursos e verbas 

Federais para a implantação de seus serviços, tendo em vista o alto recurso financeiro 

necessário para o aporte em investimentos como implantação de locais para disposição final 

dos rejeitos, aquisição de veículos, máquinas e equipamentos de limpeza e coleta de resíduos 

sólidos. 

Com o objetivo de demonstrar que esses recursos existem a seguir apresentaremos as linhas 

de financiamento atualmente existentes na ÁREA DE RESÍDUOS SÓLIDOS que o Município de 

Cuiabá, cooperativas e empresas diretamente ligadas à área de limpeza urbana poderão 

captar. 

 

A principal fonte dessas Informações é proveniente do Banco do Brasil com apoio do 

Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades, e do próprio Governo Federal através 

dos Relatórios de Aplicações Financeiras em Saneamento Básico dos anos de 2009 e 2010, 

encontrados no sítio do Ministério das Cidades. 

 

9.6.1.1 Recursos Financeiros Reembolsáveis 

 

Banco do Brasil 

 Tipo de Financiamento: FCO Empresarial 

 
Finalidade: Financiamento de bens e serviços necessários à implantação, ampliação, 

modernização e reforma de infraestrutura econômica, com ou sem capital de giro associado e 

aquisição de insumos para usinas de compostagem e aterros sanitários. 
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Público Alvo: empresas que se dedicam à atividade produtiva nos segmentos agropecuário, 

mineral, industrial, comercial, de serviços, agroindustrial e de turismo na região Centro-Oeste. 

Para o programa de infraestrutura econômica, o público alvo é composto por pessoas 

jurídicas de direito privado e empresas públicas não dependentes de transferências 

financeiras do Poder Público que exerçam atividade produtiva na Região Centro-Oeste. 

 
 
 Tipo de Financiamento: Proger Urbano COOPERFAT 

 
Finalidade: financiar projetos de investimento. Os pré-requisitos para o financiamento são 

possuir conta-corrente, limite de crédito estabelecido e inexistência de restrições. 

 

Público Alvo: associações e cooperativas urbanas e seus respectivos associados e cooperados, 

formados por micro e pequenas empresas, com faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões, 

e pessoas físicas. 

 
 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 
 Tipo de Financiamento: PMI - Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos 

 
Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos são conjuntos de projetos que integram o 

planejamento e as ações dos agentes municipais em diversos setores a fim de solucionar 

problemas estruturais dos centros urbanos por meio de um modelo alternativo de 

tratamento dos problemas sociais para vários tipos de carências, como o saneamento básico. 

 

Finalidade: financiar os seguintes empreendimentos: 

Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive em áreas de risco 

e de sub-habitação; 

Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e serviços públicos; 

Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou turístico; 

Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e 

drenagem urbana); 

Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais; hidroviário, sobre 

trilhos e sobre pneus; equipamentos e infraestrutura). 
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Público Alvo: Estados, Municípios e Distrito Federal. 

As solicitações de apoio são enviadas ao BNDES por meio de Consulta Prévia, conforme 

Roteiro de Informações – Administração Pública disponível no site do BNDES. 

 

 Tipo de Financiamento: Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 

 

Finalidade: apoiar e financiar projetos de investimentos públicos ou privados que tenham 

como unidade básica de planejamento bacias hidrográficas e a gestão integrada dos recursos 

hídricos. 

A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apóia e financia empreendimentos para: 

• Abastecimento de água; 

• Esgotamento sanitário; 

• Efluentes e resíduos industriais; 

• Resíduos sólidos; 

• Gestão de recursos hídricos (tecnologia e processos, bacias hidrográficas); 

• Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

• Desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde já estejam 

constituídos Comitês; 

• Macrodrenagem. 

 

A participação máxima do BNDES é de 80% dos itens financiáveis, podendo ser ampliada em 

até 90%. As condições financeiras da linha se baseiam nas diretrizes do produto BNDES 

Finem. 

 

As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES pela empresa interessada ou por 

intermédio da instituição financeira credenciada, por meio de Consulta Prévia, preenchida 

segundo as orientações do Roteiro de Informações disponível no site do BNDES. 

 

Público Alvo: sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou 

estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas de direito 

público. 
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9.6.1.2 Recursos Financeiros Não Reembolsáveis 

 

Ministério do Meio Ambiente 
 
 Tipo: Fundo Nacional de Meio Ambiente 

Finalidade: o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), criado pela Lei Nº 7.797 de 10 de 

julho de 1989, disponibiliza recursos para ações que contribuam para a implementação da 

Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são distribuídas por núcleos temáticos: água e 

florestas, conservação e manejo da biodiversidade, sociedades sustentáveis, qualidade 

ambiental, gestão e pesqueira compartilhada e planejamento e gestão territorial. 

 

O núcleo de Qualidade Ambiental tem como uma das áreas de atuação os resíduos sólidos 

industriais. O MMA recomenda observar a necessidade de orientar a elaboração de projetos 

considerando Inventários e Cadastros de Resíduos Sólidos Industriais para a apresentação 

adequada de projetos nesta área de atuação. Para a área de atuação de resíduos sólidos 

industriais, os projetos serão somente atendidos por meio de instrumentos convocatórios 

específicos, ou outras formas de indução, e com prazos definidos e direcionados a um tema 

ou a uma determinada região do país 

(a chamada demanda induzida). 

 

Público Alvo: instituições públicas pertencentes à administração direta e indireta nos níveis 

federal, estadual e municipal, e instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos 

cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) e que possuam no 

mínimo três anos de existência legal e atribuições estatutárias para atuarem em área do meio 

ambiente (organização ambientalista, fundação e organização de base). 

 

 Tipo: Fundo Clima 

Finalidade: assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de 

empreendimentos que visem à mitigação e à adaptação à mudança do clima e aos seus 

efeitos. 
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Podem ser financiadas atividades envolvendo a adaptação da sociedade e dos ecossistemas 

aos impactos da mudança do clima; ações de educação e capacitação em mudanças 

climáticas; projetos e tecnologias que reduzam as emissões de gases de efeito estufa, 

projetos de redução de emissões de carbono pelo desmatamento e degradação florestal, 

formulação de políticas públicas para solução de problemas relacionados à emissão e 

mitigação de emissões de gases de efeito estufa, entre outros descritos no Decreto Nº 

7.343/10 (regulamentação da Lei Nº 12.114/09, que instituiu o Fundo). 

 

Público Alvo: o Ministério do Meio Ambiente elaborará, anualmente, plano de anual de 

aplicação dos recursos do Fundo, que inclui indicação de áreas, temas e regiões prioritárias 

para aplicação e modalidades de seleção, formas de aplicação e volume de recursos. 

 

Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 
 
 Tipo: Programa Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Finalidade: aumentar a cobertura dos serviços de tratamento e disposição final 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e da 

sustentabilidade dos serviços prestados priorizando soluções regionalizadas a serem geridas 

mediante gestão associada por consórcios públicos intermunicipais , com adoção de 

mecanismos de sustentação econômica dos empreendimentos e controle social, enfocando o 

destino final associado à implantação de infra-estrutura para coleta seletiva com inclusão de 

catadores. 

 

As ações devem contemplar a implantação ou adequação e equipagem de unidades 

licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo aterros sanitários, que poderão 

envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do biogás com vistas à 

redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE; aterros sanitários de pequeno porte, 

bem como unidades de triagem, compostagem e beneficiamento de resíduos sólidos. 

 

Complementarmente, deverão ocorrer ações voltadas para a inclusão sócio-econômica dos 

catadores, quando for o caso, e ações relativas à educação ambiental. As intervenções 

deverão ser operadas por consórcios públicos intermunicipais com vistas a assegurar escala, 
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gestão técnica qualificada, regulação efetiva, funcionalidade e sustentabilidade na prestação 

dos serviços. 

 

Público Alvo: Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos para a 

implementação de projetos de tratamento e disposição final de resíduos em Municípios de 

Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, Municípios 

com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com mais de 150 mil 

Habitantes. Excepcionalmente, enquanto o consórcio não está constituído, o Estado deverá 

ser o tomador. 

 

Ministério da Justiça 
 
 Tipo: Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD) 

 
Finalidade: reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, bem como aqueles 

ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. 

 

Serão apoiados projetos de manejo e gestão de resíduos sólidos que incentivem o 

gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais, contribuam para a 

implantação de políticas municipais ambientalmente corretas ou que promovam ações de 

redução, reutilização e reciclagem do lixo. Para receber apoio financeiro do FDD é necessário 

apresentar Carta-Consulta, conforme modelo e procedimentos divulgados pelo Ministério da 

Justiça. 

 

Público Alvo: instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas diferentes 

esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organizações não governamentais 

brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos objetivos relacionados à 

atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico ou paisagístico e por infração à ordem econômica. 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 
 
 Tipo: Fundo Social 
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Finalidade: apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego e renda, 

serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio ambiente, desenvolvimento 

rural e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social. 

 
Os recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, inclusive aquisição de 

máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, no mercado interno e de 

máquinas e equipamentos usados; capacitação; capital de giro; despesas pré-operacionais e 

outros itens que sejam considerados essenciais para a consecução dos objetivos do apoio. A 

participação máxima do BNDES será de até 100% dos itens financiáveis. 

 
Público Alvo: pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito 

privado, com ou sem fins lucrativos, exclusivamente em programas específicos, atividades 

produtivas com objetivo de geração de emprego e renda e desenvolvimento institucional 

orientado, direta ou indiretamente, para instituições de microcrédito produtivo (modalidade 

Apoio Continuado). 

 

9.6.2 Informação sobre a captação de recursos financeiros 

 

A seguir apresentamos alguns códigos, programas e projetos que são fontes de financiamento 

pelo governo federal. 
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MINISTÉRIO DAS CIDADE 

Tabela 28: Fontes de Financiamento do Ministério das Cidades - 2009 e 2010 

Código: Programa: Cod. Projeto / Atividade 

8007 
Resíduos 

Sólidos Urbanos 

00AG 
Apoio a sistemas públicos de manejo de resíduos 

sólidos 

638 
Apoio à elaboração de projetos para implantação e 
ampliação dos sistemas de resíduos sólidos urbanos 

650 

Apoio à implantação e ampliação dos sistemas de 
limpeza pública, acondicionamento, coleta, 

disposição final e tratamento de resíduos sólidos 
urbanos em 

municípios com população superior a 250.000 
habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas 

7N91 

Apoio a Consórcios Públicos de Manejo de Resíduos 
Sólidos em Municípios de Médio Porte - Estado do 

Pará Construção de Aterro Sanitário na Área do 
Consórcio CODESEI - Estado do Pará 

116I 
Apoio a sistemas públicos de manejo de resíduos 

sólidos em municípios com mais de 50 mil habitantes 
ou integrantes de regiões metropolitanas 

Fonte: Gasto Público em Saneamento Básico 2009 e 2010, disponível site M. das Cidades 

 
 
 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
 
 

Tabela 29: Fontes de Financiamento do Ministério do Meio Ambiente - 2009 e 2010 

Código: Programa: Cod. Projeto / Atividade 

8007 
Resíduos 
Sólidos 

Urbanos 

2272 Gestão e administração do programa 

6459 
Fomento a projetos de gerenciamento e disposição de 

resíduos 

86AA 
Desenvolvimento institucional para a gestão integrada de 

resíduos sólidos urbanos 

Fonte: Gasto Publico em Saneamento Básico 2009 e 2010, disponível site M. das Cidades 
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 
 

Tabela 30: Fontes de Financiamento do Ministério da Saúde - 2009 e 2010 

Código: Programa: Cod. Projeto / Atividade 

8007 
Resíduos 

Sólidos Urbanos 

002N 

Apoio à implantação, ampliação, melhoria do 
sistema público de coleta, tratamento e destinação 
final de resíduos sólidos para prevenção e controle 
de agravos em municípios com população acima de 
250 mil habitantes ou em regiões metropolitanas 

10GG 

Implantação e melhoria de sistemas públicos de 
manejo de resíduos sólidos em municípios de até 
50.000 habitantes ou integrantes de consórcios 
públicos, exclusive de regiões metropolitanas ou 

regiões integradas de desenvolvimento econômico 
(ride) 

20AM 
Implementação de Projetos de coleta e reciclagem 

de materiais 

3984 

Implantação, ampliação ou melhoria de sistema 
coleta, tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos para prevenção e controle de agravos em 

municípios até 30 mil habitantes e municípios com 
risco de dengue. 

Fonte: Gasto Publico em Saneamento Básico 2009 e 2010, disponível site M. das Cidades 

 
 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
 

Tabela 31: Fontes de Financiamento do Ministério do Trabalho - 2009 e 2010 

Código: Programa: Cod. Projeto / Atividade 

  
Resíduos 

Sólidos Urbanos 

8274 
Fomento para a organização e o desenvolvimento de 

cooperativas 

8007 863 
Apoio para organização e desenvolvimento de 

cooperativas atuantes com resíduos sólidos 

Fonte: Gasto Publico em Saneamento Básico 2009 e 2010, disponível site M. das Cidades 

 

9.7 Gestão Administrativa e Alternativas Institucionais  

 

A gestão dos serviços de saneamento compreende tema de fundamental importância para 

atingir as metas definidas pelo PMSB, haja vista a necessidade de investimentos e garantia da 

sustentabilidade dos serviços. 
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Neste item, discorremos as características atuais da gestão dos serviços relacionado aos 

resíduos sólidos, bem como as alternativas institucionais passíveis de adoção por parte do 

Município a fim de garantir a efetividade do presente planejamento. 

9.7.1 Gestão dos Serviços 

 

Os serviços de coleta e transporte dos resíduos domiciliares e a varrição, atualmente são 

realizados por empresas terceirizadas através de contratos em conformidade com a Lei n° 

8.666/93. 

A seguir apresentaremos os modelos e alternativas possíveis. 

9.7.1.1 Alternativa de Modelos Institucionais 

 

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de saneamento 

básico na área de resíduos sólidos, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais 

para a prestação dos serviços, consoante o que dispõe a Lei 11.445/2007 e o Decreto 

7.217/2010 que regulamenta a referida lei e necessidade de adequações de forma a garantir 

as bases para a execução do PMSB.  

O Decreto 7.217/2010 estabelece: 

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico: 

I - diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa 

pública ou sociedade de economia mista que integre a sua administração indireta, facultado 

que contrate terceiros, no regime da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para 

determinadas atividades;  

II - de forma contratada:  

a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na 

modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; ou 
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b)  no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa 

autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre 

entes federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005; ou 

 

III - nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em 

cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 2007, 

desde que os serviços se limitem a:  

a) determinado condomínio; ou 

b)  localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa 

renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 

manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 

 

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de transferir ao 

titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos 

cadastros técnicos.  

Com base nas premissas do artigo 38, apresentamos a seguir um breve comparativo entre 

alternativas de execução: 

1. Serviços de Administração Direta 

 

Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente estatal, e a 

competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à 

municipalidade. 

Neste contexto o modelo básico de gestão dos serviços compreende a execução direta pelo 

Município. Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá ser realizada diretamente, por 

órgão da administração direta, como secretaria ou divisão municipal com serviços prestados 

por funcionários do quadro da própria prefeitura. 

Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo Município, 

devendo os serviços serem previstos no seu orçamento plurianual. 
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2. Serviços de Administração Indireta 

 

Na administração Indireta esta se caracteriza por um conjunto de entidades personalizadas, 

vinculadas neste caso a Prefeitura Municipal conforme, previstas no art. 4, II, do Decreto-lei 

nº 200, de 25 de fevereiro de 1967: 

São exemplos de serviços de administração indireta  

 autarquias;  

 fundações públicas;  

 empresas públicas;  

 sociedades de economia mista. 

 

3. Serviços com Participação Privada 

 

Nestes casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por delegação do 

Poder Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma de 

prestação por terceirização – via contrato de prestação de serviços; concessão comum; 

parceria público-privada – modalidades de concessão patrocinada ou concessão 

administrativa; e, consórcios públicos). 

  

 Terceirização: 

 

É o contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício financeiro, através de 

licitação, regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações), como já vem ocorrendo com 

o município de Cuiabá, no caso dos resíduos sólidos. 

 Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor definido em 

contrato, por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer investimentos 

mínimos, nem se vincula à remuneração devida a qualquer tipo de desempenho na prestação 

dos serviços. 
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A remuneração é mediante taxa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e cobrada 

compulsoriamente pelo Poder Público. 

Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de caráter 

continuado, cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são passíveis de 

prorrogações até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso II do artigo 57 

da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações). 

 Concessão comum: 

 

É a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na 

modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço público 

delegado, não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente. A tarifa é fixada por 

ato próprio do Chefe do Poder Executivo, por Decreto Municipal. 

A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais compreende a Lei Federal n.º 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das 

Concessões e Permissões, que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal n.º 

9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 

2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico (marco regulatório). 

 Parcerias público-privadas: 

  

Introduzidas pela Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004, denominada de Lei das 

PPP‟s, foram instituídas para viabilizar a atração de capital privado para a execução de obras 

públicas e serviços públicos por meio de concessão, assim como para a prestação de serviços 

de que a Administração Pública seja usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de 

recursos públicos para investimentos.  
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As Parcerias Público-Privadas (PPP‟s) são firmadas por meio de contrato administrativo de 

concessão de serviços ou de obras públicas (art. 2º), precedido de licitação na modalidade de 

concorrência pública (art. 10º). Isto pressupõe o atendimento aos dispositivos da Lei Federal 

n.º 8.666/93 (Lei de Licitações) e da Lei Federal n.º 8.987/95 (Lei das Concessões) e suas 

respectivas alterações posteriores. 

A Lei das PPP‟s fixa duas modalidades de parcerias, a saber:  

a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, 

além da tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao 

ente privado (art. 2º, § 1º); 

b)  concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração 

seja usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º).  

 

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da parceria 

público-privada da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95 

pelo fato de que, na concessão da parceria público-privada há contraprestação pecuniária do 

parceiro público, a qual não há na concessão comum, existindo apenas a tarifa paga pelo 

usuário (art. 2º, § 3º). 

A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida em que 

nessa o usuário paga tarifa e naquela não há tal pagamento. Na concessão administrativa, o 

particular somente é remunerado pela Administração Pública. Assim, a concessão 

administrativa funciona tal qual uma concessão de serviço público precedida ou não de obra 

pública. No entanto, não há, aqui, a figura do usuário do serviço. Esse, em verdade, é a 

própria Administração Pública. 

A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que existe 

dificuldade na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a atividade seja 

executada por empresas privadas, e não pelo Poder Público. 
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4. Serviços por Contrato de Programa entre entes Federados  

 

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados de forma a 

estabelecer regras de gestão por meio de contrato de programa. 

Esta associação poderá estar relacionada a municípios vizinhos, na forma de consórcio, como 

parceria para gestão associada dos serviços. 

Importante destacar, que com base nos aspectos legais a gestão entre estes federados é 

passível das adequações as quais passam especialmente pela elaboração de “Contrato de 

Programa” o qual deverá estabelecer as condições para o cumprimento das metas do Plano 

Municipal de Saneamento entre outras exigências legais.  

Por fim, destacamos que o assunto ora tratado representa fundamental importância para a 

tomada de decisão do poder público, pois proporcionará a definição do modelo institucional 

que permitirá o atendimento das ações previstas e seus respectivos prazos, em busca da 

universalização dos serviços de saneamento. 

 

9.7.1.2 Soluções Consorciadas ou Compartilhadas 

 

De acordo com a Lei 12.305, Art. 18,  a elaboração de plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os 

Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, 

ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de 

crédito ou fomento para tal finalidade. (Vigência). 

§ 1°  Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os Municípios que:  

I - optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, 

incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma 

voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do art. 16; 

Diante da prerrogativa importante na qual o Município que optar por soluções consorciadas 

intermunicipais, serão priorizados no acesso aos recursos da União, torna-se fundamental a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm#art55
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análise de solução consorciada para o Município de Cuiabá, devido inclusive a situação atual 

do local de disposição final dos resíduos sólidos. 

Constituição da Região Metropolitana de Cuiabá 

A Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá foi instituída em 2009, pela lei complementar 

estadual nº 359, sendo composta pelos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora 

do Livramento e Santo Antônio do Leverger. A lei também define o entorno metropolitano, 

formado pelos municípios de Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos 

Guimarães, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste. Em 

2010 contava com uma população de 859.130 habitantes na região metropolitana. 

Destacamos abaixo, um trecho desta Lei Complementar que acaba indo direto aos interesses 

em comum desses municípios, principalmente aqueles voltados a preservação e conservação 

do meio ambiente e do saneamento ambiental das cidades. 

Lei Complementar 359 de maio de 2009 

 
Art. 5º  Considera-se, para efeito desta lei, Funções Públicas de Interesse Comum as 

atividades ou os serviços de natureza local, cuja realização seja de interesse de mais de um 

dos municípios da aglomeração urbana; ou cuja realização por parte de um município, 

isoladamente, seja inviável, não atinja aos objetivos propostos ou cause impacto nos outros 

municípios integrantes da Região Metropolitana. 

Parágrafo único. São funções públicas de interesse comum no âmbito da Região 

Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVRC:  

I - desenvolvimento econômico e social; 

II - planejamento do uso e da ocupação do solo; 

III - acessibilidade e mobilidade; 

IV - saneamento ambiental; 

V - preservação e conservação do meio ambiente; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea_Grande_(Mato_Grosso)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Livramento_(Mato_Grosso)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nossa_Senhora_do_Livramento_(Mato_Grosso)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio_do_Leverger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acorizal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%A3o_de_Melga%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_dos_Guimar%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chapada_dos_Guimar%C3%A3es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jangada_(Mato_Grosso)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nobres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Brasil%C3%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pocon%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A1rio_Oeste
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VI - desenvolvimento urbano e políticas setoriais (habitação, saúde, educação, segurança, 

turismo, esporte e lazer), entre outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_Rio_Cuiab%C3%A1 - 

cite_note-IBGE_Pop_2011-2.... 
 
Consórcio público intermunicipal 

Estabelecido pela Lei n° 11.107/05 e regulamentado pelo Decreto n° 6.017/07, o consórcio 

caracteriza-se como um acordo entre municípios com o intuito de alcançar objetivos e metas 

comuns previamente estabelecidos, ensejando a criação de uma nova pessoa jurídica. Com a 

intenção de viabilizar a implantação de ações, programas ou projetos desejados, os 

municípios firmam um contrato com objetivos e responsabilidades quanto à realização de um 

interesse comum entre os contratantes, que se transformará no estatuto do consórcio 

público. 

Os consórcios intermunicipais têm personalidade jurídica e estrutura de gestão autônoma, 

além de orçamento e patrimônio próprios para a realização das suas atividades. Os recursos 

podem ser gerados das próprias atividades ou das contribuições dos municípios integrantes, 

conforme o estatuto do consórcio. As contribuições podem ser igualitárias entre as partes ou 

podem variar conforme a receita do município, o uso dos serviços e bens do consórcio, a 

população ou outro critério julgado conveniente pelas partes. 

Diante dos grandes desafios relacionados à gestão dos serviços de limpeza, mesmo sendo 

possível ao município atuar isoladamente, a solução consorciada pode ser melhor, pois 

atenderia à pretensão de quantidade maior de pessoas, com potencial de desembolso menor 

e resultados finais mais rápidos. As contratações de serviços intermunicipais podem gerar a 

diminuição de núcleos administrativos e, por consequência, de custos. 

A criação de consórcio intermunicipal tende a produzir resultados bastantes positivos 

relacionados aos serviços de gestão de resíduos sólidos dos municípios, cabendo elencar 

alguns deles, a título de exemplo: 

• Aumento da capacidade de realização dos serviços e atendimento da população. 

• Maior eficiência no uso dos recursos públicos como máquinas, equipamentos e mão de 

obra. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_Rio_Cuiab%C3%A1#cite_note-IBGE_Pop_2011-2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_Rio_Cuiab%C3%A1#cite_note-IBGE_Pop_2011-2
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• Realização de ações antes inacessíveis a uma única prefeitura, por exemplo, a implantação 

de aterro sanitário. 

• Ações políticas de desenvolvimento urbano e socioeconômico local e regional. 

• Aumento da transparência das decisões públicas perante a sociedade. 

• Economia de escala, pela viabilização conjunta de serviços terceirizados. 

Em contrapartida, nem sempre o estabelecimento de parcerias com outros municípios será 

uma tarefa simples, pois envolve questões relacionadas às demandas social, política e 

econômica. Portanto, a transparência e o diálogo são peças fundamentais nesse processo de 

acordo comum. 

O consórcio público fica sujeito às fiscalizações contábil, operacional e patrimonial pelo 

Tribunal de Contas competente para apreciar as contas do seu representante legal, sem 

prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um dos contratos que os entes 

da Federação consorciados vierem a celebrar com ele. 

Gestão compartilhada para implantação de Aterro Sanitário 

Outra solução para implantar e gerenciar aterros sanitários é o estabelecimento de consórcio  

intermunicipal com o objetivo de viabilizar a disposição final ambientalmente adequada de 

diversas regiões. Por gerar maiores oportunidades aos municípios, desde a localização e a 

viabilização de investimentos, os aterros sanitários regionais são constituídos com maior 

facilidade em virtude da economia de escala. 

Eventualmente, municípios podem contratar a destinação final aliada a outros serviços de 

limpeza urbana, por exemplo, a coleta. Uma outra forma de gestão, seria através da iniciativa 

privada, que pode construir aterros regionais privados com a possibilidade de atender 

diversos municípios individualmente, sem a necessidade de estes formarem consórcios 

intermunicipais ou regionais. 

Quesitos necessários para a contratação de consórcios públicos  

A seguir apresentaremos um modelo de contrato preliminar que, ratificado pelos entes da 

Federação interessados, converte-se em contrato de consórcio público (protocolo de 

intenções) 
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Conteúdo obrigatório do protocolo de intenções: 

 A denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; 

 A identificação dos entes da federação consorciados; 

 A indicação da área de atuação do consórcio; 

 A previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de 

direito privado sem fins econômicos; 

 Os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a 

representar os entes da federação consorciados perante outras esferas de governo; 

 As normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a 

elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; 

 A previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o 

número de votos para as suas deliberações; 

 A forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio 

público que, obrigatoriamente, deverá ser chefe do poder executivo de ente da 

federação consorciado o número, as formas de provimento e a remuneração dos 

empregados públicos, bem como os casos de contratação por tempo determinado 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 As condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de 

parceria. 

Deve ocorrer a autorização para a gestão associada de serviços públicos, explicitando: 

a) As competências cujo exercício se transferiu ao consórcio público; 

b) Os serviços públicos objeto da gestão associada e a área em que serão prestados; 

c) A autorização para licitar ou outorgar concessão, permissão ou autorização da prestação 

dos serviços; 

d) As condições a que deve obedecer ao contrato de programa, no caso de a gestão associada 

envolver também a prestação de serviços por órgão ou entidade de um dos entes da 

Federação consorciados; 

e) Os critérios técnicos para cálculo do valor das tarifas e de outros preços públicos, bem 

como para seu reajuste ou revisão. 
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Há ainda que considerar, os elementos necessários para o 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) como: 

Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao consórcio público 

mediante contrato de rateio. 

O contrato de rateio será formalizado em cada exercício financeiro, com observância da 

legislação orçamentária e financeira do ente consorciado contratante e depende da previsão 

de recursos orçamentária que fundamentam o pagamento das obrigações contratadas. 

Constitui ato de improbidade administrativa celebrar contrato de rateio sem suficiente e 

prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas em Lei. 

As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter disposição tendente a afastar ou 

dificultar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo ou pela sociedade 

civil de qualquer dos entes da Federação consorciados. 

Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o consórcio público, são partes 

legítimas para exigir o cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio. 

Havendo restrição na realização de despesas, de empenhos ou de movimentação financeira, 

ou qualquer outra derivada das normas de direito financeiro, o ente consorciado, mediante 

notificação escrita, deverá informá-la ao consórcio público, apontando as medidas que tomou 

para regularizar a situação, a fim de garantir a contribuição prevista no contrato de rateio. A 

eventual impossibilidade de o ente consorciado cumprir obrigação orçamentária e financeira 

estabelecida em contrato de rateio obriga o consórcio público a adotar medidas para adaptar 

a execução orçamentária e financeira aos novos limites. 

É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de contrato de rateio, inclusive os 

oriundos de transferências ou operações de crédito, para o atendimento de despesas 

classificadas como genéricas. 

Entende-se por despesa genérica aquela em que a execução orçamentária se faz com 

modalidade de aplicação indefinida. 
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Não se considera como genérica as despesas de administração e planejamento, desde que 

previamente classificadas por meio de aplicação das normas de contabilidade pública. 

O prazo de vigência do contrato de rateio não será superior ao de vigência das dotações que o 

fundamentam, com exceção dos que tenham por objeto exclusivamente projetos 

consistentes em programas e ações contemplados em plano plurianual. 


