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APRESENTAÇÃO 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente foi contratada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental  (SEDAM/RO) - por meio do Contrato 488/PGE - 2018, em conformidade ao resultado da 
Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO – tendo como objeto a “Contratação de Empresa 
Especializada para elaborar os estudos técnicos e documento consolidado do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos – PERS para o estado de Rondônia nos termos previstos nos artigos 16 e 17 da Lei 
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 e seu Decreto Regulamentador nº 7.704, de 23 de 
dezembro de 2010”. 

O presente Relatório Parcial se refere ao Subproduto 4.6, denominado “Investimentos necessários e 
fontes de financiamento” que, por sua vez, integra o PRODUTO 4 – Diretrizes e estratégias para a 
implementação do PERS/RO e documento consolidado. 

Este subproduto descreve os potenciais investimentos e fontes de financiamento para implementação 
das metas e ações descritas no PERS-RO. Uma vez que a sustentabilidade econômica é um 
importante fator para garantir a implementação de um Plano e todas as ações previstas ensejam a 
necessidade de se buscar convênios/financiamentos nas esferas públicas, ou mesmo privadas, este 
documento apresenta algumas fontes de recursos para financiamentos relacionados aos resíduos 
sólidos que são disponibilizados por bancos oficiais ou outras instituições. 

Também são apresentados e dimensionados os investimentos necessários e as fontes de 
financiamento disponíveis, considerando as diferentes modalidades de manejo de resíduos, com 
ênfase na disposição de rejeitos e na destinação de resíduos.  
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1 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS E FONTES DE FINANCIAMENTO PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PERS 

1.1 Investimentos necessários e fontes de financiamento 

A definição dos custos para a implantação do PERS/RO não é uma atividade que pode ser realizada 
de forma direta, tendo em vista que diferentes atores influenciam nas atividades, em especial, na 
articulação entre os três níveis governamentais (União, estado de Rondônia e Municípios). Dessa 
forma, cada ator poderá dispor de mecanismos diferenciados de financiamento, balizados conforme 
seu nível de responsabilidade num projeto ou ação. Além disso, para o equacionamento adequado dos 
custos é necessário que um projeto esteja claramente definido, em especial quanto ao seu escopo e 
aos prazos. Considerando o nível de abordagem do PERS, não há o detalhamento dos projetos a 
ponto de se definir precisamente os custos a serem empregados para sua execução. Dessa forma, os 
custos ora apresentados se constituem em pontos de referência, tendo o objetivo de apresentar um 
horizonte preliminar de recursos necessários à implantação dos programas previstos no PERS. 

Outro ponto a ser observado é que os custos ora apresentados dizem respeito aqueles sob 
responsabilidade direta do estado de Rondônia, considerando o horizonte anual. Quando do 
detalhamento dos custos nos respectivos projetos, parte desses valores poderão ser alterados 
significativamente, principalmente aqueles relacionados à aquisição de equipamentos e materiais.  

Para a composição dos programas – abrangendo seus respectivos projetos e ações - foram elencadas 
as principais atividades e pontos-chave para sua consecução. As estimativas de custos foram 
baseadas em consultas aos valores de referência no mercado, por exemplo, SINAPI-RO- 2018, 
quando aplicável. 

No que concerne às fontes de investimento, as informações foram levantadas através de consulta em 
bancos de dados secundários e análise das atividades passíveis de financiamento. Foram realizadas 
consultas a fontes de fomento públicas e privadas. 

Ao consolidar as metas, propor os programas, projetos e suas ações apropriadas para desenvolver a 
gestão eficiente dos resíduos sólidos em Rondônia torna-se necessário estimar o subsídio dos 
recursos, de forma a assegurar a efetiva implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de 
Rondônia.   

A estimativa de recursos deverá considerar os investimentos em obras físicas, aquisição e instalação 
de equipamentos, custos operacionais e de gerenciamento do sistema além dos recursos a serem 
aplicados nos programas de mobilização política e social e normatização das relações futuras entre os 
agentes envolvidos. 

Os investimentos e custos estimados foram associados diretamente à implementação dos cinco 
programas propostos no subproduto 4.5 do PERS/RO – Programas, Projetos e Ações para a Gestão 
de Resíduos Sólidos, listados a seguir: 

 Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos 
(PDCCRS); 

 Programa de Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos (PINGRS); 

  Programa de Fiscalização Integrada e Regularização da Gestão de Resíduos Sólidos 
(PFIRGRS); 

 Programa de Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos (PDSRS); 

 Programa de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos (PEGRS). 

Sendo assim, o custo estimado dos Programas estabelecidos apresentou valor total de R$ 5.555.398 
(Cinco milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e noventa e oito reais), por ano de 
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execução, para o período de quatro anos. O valor dos custos por projeto é apresentado no Quadro 
1.1. 
Quadro 1.1– Recursos financeiros necessários para implantação dos Programas e Projetos do PERS/RO 

Projetos e Ações Custo (R$) 
Custo Total 

(R$) 

1. Programa de Desenvolvimento do Conhecimento e Capacitação em Resíduos Sólidos  2.534.660 

1.1 
Projeto de Capacitação Continuada de Agentes Públicos para a Gestão de 
Resíduos Sólidos 

2.199.660   

1.2 
Projetos de Formação de Agentes Socioambientais para a Gestão de Resíduos 
Sólidos 

234.200   

1.3 
Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em Soluções para a Gestão de Resíduos 
Sólidos 

100.800   

2. Programa de Informatização da Gestão de Resíduos Sólidos   106.804 

2.1 Projeto Resíduos Sólidos na Rede 106.804   

3. Programa de Fiscalização Integrada e Regularização da Gestão Resíduos Sólidos  26.432 

3.1 Projeto De Olho nos Resíduos 26.432   

4. Programa de Desenvolvimento Socioambiental para Resíduos Sólidos  645.606 

4.1 Projeto Resíduos Legal 19.824   

4.2 Projeto #MeusResíduos 245.629   

4.3 Projeto Mais Educação, Menos Resíduos 380.153   

5. Programa de Estruturação da Gestão de Resíduos Sólidos       2.241.896  

5.1 Projeto Coleta, Rondônia 62.776   

5.2 Projeto Incentivo a Compostagem 1.013.216   

5.3 Projeto de Incentivo Econômico a Gestão de Resíduos Sólidos          46.256   

5.4 Projeto Gestão de Resíduos Sólidos Municipais 39.648   

5.5 Projeto Inventário e Diagnóstico da Gestão de Resíduos Sólidos em Rondônia 1.000.000   

5.6 Projeto Logística Reversa no Estado de Rondônia  80.000   

   Valor total Estimado Anual:  5.555.398 

Fonte: Elaborado por Floram. 

1.2 Fontes de financiamento 

Visando a universalização dos serviços de gestão dos resíduos sólidos, prevista na Política Nacional 
dos Resíduos Sólidos (Lei n° 12.305/2010), este relatório prevê instrumentos econômicos disponíveis 
que podem promover as iniciativas propostas pela Lei, aumentando a eficácia da gestão dos resíduos 
sólidos, com a aproximação da articulação entre os três níveis de governo: União, estado de Rondônia 
e municípios. 

Para a implementação do PERS/RO foram identificadas diversas fontes de recursos reembolsáveis e 
não reembolsáveis no Governo Federal, tais como: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério das 
Cidades, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fundação Nacional da 
Saúde (FUNASA) e Ministério da Justiça. Essas fontes disponibilizam recursos, inclusive uma parcela 
vinculada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal. 

É importante salientar que existem linhas de financiamento do Governo Federal para os estados e 
municípios brasileiros implantarem projetos de saneamento, inclusive algumas específicas para os 
projetos ligados ao gerenciamento de resíduos sólidos. Entretanto, a partir da sanção da PNRS, em 
2010, o acesso aos recursos federais depende, obrigatoriamente, da elaboração do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos. 

Além disso, serão priorizados no acesso aos recursos da União, os estados que instituírem 
microrregiões, para integrar a organização, o planejamento e a execução da gestão de resíduos nos 
municípios. Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 
resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal ou que se inserirem 
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de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos também terão prioridade (PNRS, 
2010). 

Assim, observa-se que a organização e o planejamento atuais no estado de Rondônia, com a formação 
dos Consórcios já firmados, os quais: Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de 
Rondônia (CIMCERO) e Consórcio de Saneamento Básico da Região Central de Rondônia (CISAN-
CENTRAL) somados à elaboração deste PERS, favorecem o acesso aos recursos da União para 
implementação das ações voltadas à gestão dos resíduos sólidos. 

Para os projetos de inclusão social, o financiamento poderá ser requerido através de municípios ou 
entidades a serem beneficiadas, como ONGs, associações e cooperativas de catadores de materiais 
recicláveis. 

A seguir são apresentadas as possíveis fontes de financiamento para projetos, estudos, capacitações 
ou aquisição de veículos, máquinas ou instalações no âmbito da gestão de resíduos sólidos no estado 
de Rondônia. 

1.2.1 Banco do Brasil 

 FINAME Empresarial 

o Público-alvo: Micro, Pequenas e Médias Empresas. 

o Objetivos e Objetos: Financiamento de longo prazo para aquisição e produção de 
máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional, incluindo veículos de carga, 
cadastrados no BNDES e financiamento de capital de giro para Micro, Pequenas e 
Médias Empresas na linha de financiamento do MPME BK (Micro, Pequenas e Médias 
Empresas – Aquisição de Bens de Capital). 

o Contatos: www.bb.com.br. 

 PROJETO CATAFORTE I, II, III. 

o Público-alvo: Organizações sociais e produtivas dos catadores de materiais recicláveis. 

o Objetivos e objetos: Formação social, profissional, política e cultural dos catadores de 
materiais recicláveis organizados coletivamente; Assistência técnica para os 
empreendimentos autogestionários dos catadores visando à formalização dos 
empreendimentos e à melhoria das condições de trabalho e de renda; Estímulo à 
formação de Redes de Cooperação entre os Empreendimentos Econômicos Solidários 
existentes e reconhecidamente em processo de autogestão pelos trabalhadores; 
Identificação, registro e apoio ao desenvolvimento de tecnologias sociais apropriadas 
às formas de organização coletivas dos catadores de materiais recicláveis; Fortalecer a 
infraestrutura de logística das cooperativas e associações em rede, viabilizando o 
aumento de suas capacidades operacionais de coleta, transporte e comercialização. 

o Contatos: www.fbb.org.br/ 

o Comentários: Essa iniciativa conta com a participação de parceiros como BNDES, 
Funasa (MS), Petrobras, MTE/SENAES, Fundação Banco do Brasil e Banco do Brasil. 

 CARTÃO BNDES 

o Público-alvo: Micro, Pequenas e Médias Empresas com faturamento bruto anual de até 
R$ 90 milhões, sediadas no País, que exerçam atividades econômicas compatíveis com 
as Políticas Operacionais e de Crédito do BNDES e que estejam em dia com o INSS, 
FGTS, RAIS e tributos federais. 

o Objetivos e objetos: Financiar a aquisição de bens de produção nacional cadastrados 
no BNDES para Micro, Pequenas e Médias Empresas, com base no conceito de cartão 
de crédito, sendo o Banco do Brasil um dos emissores do Cartão. 

http://www.bb.com.br/
http://www.fbb.org.br/
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o Contatos: www.bb.com.br. 

 PROGER URBANO COOPERFAT 

o Público-alvo: Associações e cooperativas urbanas e seus respectivos associados e 
cooperados, formados por micro e pequenas empresas, com faturamento bruto anual 
de até R$ 5 milhões, e pessoas físicas. 

o Objetivos e objetos: Financiar projetos de investimento. Os pré-requisitos para o 
financiamento são possuir conta corrente, limite de crédito estabelecido e inexistência 
de restrições. 

o Contatos: www.bb.com.br 

1.2.2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

 Programa Resíduos Sólidos Urbanos 

o Público-alvo: Estados, municípios e Distrito Federal. Municípios com mais de 50 mil 
habitantes (Censo IBGE, 2000) ou integrantes de região metropolitana e de Região 
Integrada de Desenvolvimento (RIDE). 

o Objetivos e objetos: O Programa Resíduos Sólidos Urbanos incentiva a: 

 Reduzir, reutilizar e reciclar resíduos sólidos urbanos; 

 Ampliar a cobertura e aumentar a eficiência e a eficácia dos serviços de limpeza 
pública, de coleta, de tratamento e de disposição final; e 

 Fazer a inserção social de catadores por meio da eliminação de lixões e do 
trabalho infantil no lixo. 

o Objetos:  

 Desativação de lixões existentes e implantação ou adequação de unidades de 
disposição final - aterros sanitários. No caso da existência de potencial para 
exploração e utilização do biogás de aterros e lixões, a modalidade deve ser 
complementada com a implantação ou adequação de instalações para captação 
do gás, visando reduzir emissões ou transformar metano em bioenergia - fonte 
energética; 

 Implantação ou adequação de sistemas de acondicionamento, coleta e 
separação de resíduos recicláveis; 

 Implantação ou adequação de unidades de tratamento - centrais de triagem e 
processamento de materiais recicláveis compondo a infraestrutura para coleta 
seletiva por parte dos catadores e/ou unidades de compostagem; 

 Implantação de unidades de transferência intermediária - estações de 
transbordo; 

 Implantação ou adequação dos sistemas de coleta, triagem e acondicionamento 
de pequenos volumes de resíduos de construção e demolição e de resíduos 
volumosos. 

o Contatos: http://www.caixa.gov.br/poder-publico/Paginas/default.aspx. 

o Procedimento/Comentários: 

O Ministério das Cidades procede à seleção das operações a serem atendidas pelo 
Programa e informa à CAIXA para fins de análise e contratação da operação. 

http://www.bb.com.br/
http://www.bb.com.br/
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Encaminhar Plano de Trabalho à CAIXA na forma constante da Portaria nº 82, de 
25.02.2005, que anualmente estabelece as condições de contratação no exercício. O 
Plano de Trabalho deve ser compatível com as modalidades e com os objetivos do 
Programa e com a seleção efetuada pelo Gestor. Deve, ainda, ser fornecida à CAIXA, 
junto com o Plano de Trabalho, documentação técnica, social e jurídica necessária à 
análise da proposta. 

1.2.3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) 

 PMI – Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos 

o Público-alvo: Estados, municípios e Distrito Federal. 

o Objetivos e objetos: financiar os seguintes empreendimentos: 

 Urbanização e implantação de infraestrutura básica no município, inclusive em 
áreas de risco e de sub-habitação; 

 Infraestrutura de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer e serviços 
públicos; 

 Recuperação e revitalização de áreas degradadas, de interesse histórico ou 
turístico; 

 Saneamento ambiental (abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e drenagem urbana); 

 Transportes públicos de passageiros (urbanos, metropolitanos e rurais; 
hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; equipamentos e infraestrutura). 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

o Procedimento/comentários: As solicitações de apoio são enviadas ao BNDES por meio 
de Consulta Prévia, conforme Roteiro de Informações - Administração Pública 
disponível no site do BNDES. 

 Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos 

o Público-alvo: Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou 
estrangeiro, empresários individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas de 
direito público. 

o Objetivos e objetos: A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos apoia e financia 
empreendimentos para: 

 Abastecimento de água; 

 Esgotamento sanitário; 

 Efluentes e resíduos industriais; 

 Resíduos sólidos; 

 Gestão de recursos hídricos (tecnologia e processos, bacias hidrográficas); 

 Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

 Desenvolvimento institucional; despoluição de bacias, em regiões onde já 
estejam constituídos Comitês; 

 Macrodrenagem. 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

http://www.bndes.gov.br/
http://www.bndes.gov.br/
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o Procedimento/comentários:  

A participação máxima do BNDES é de 80% dos itens financiáveis, podendo ser 
ampliada em até 90%. As condições financeiras da linha se baseiam nas diretrizes do 
produto BNDES Finem. As solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES pela 
empresa interessada ou por intermédio da instituição financeira credenciada, por meio 
de consulta prévia, preenchida segundo as orientações do roteiro de informações 
disponível no site do BNDES. Fonte: Ministério do Meio Ambiente - Secretaria de 
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - Orientações para elaboração de Plano 
Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PSGIRS para municípios com 
população inferior a 20 mil habitantes. 

 BNDES – ESTADOS 

o Público-alvo: Estados e Distrito Federal. 

o Objetivos e Objetos 

 Fomentar o desenvolvimento regional e socioambiental; 

 Reduzir desigualdades regionais e sociais, em bases sustentáveis; 

 Promover o trabalho e a renda; 

 Melhorar a cobertura e a qualidade dos serviços públicos para os Estados e à 
coletividade; 

 Promover o desenvolvimento institucional e a modernização da gestão dos entes 
federados. 

São passíveis de financiamento os investimentos e a constituição ou aumento de 
capital de empresas constantes do plano plurianual e da lei orçamentária anual do 
beneficiário, nos termos estabelecidos na Lei nº 4.320/1964, de 17.03.1964, e na 
Lei Complementar nº 101/2000, de 04.05.2000. 

o Contatos: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Pr
odutos/FINEM/bndes_Estados.html 

o Procedimento: Para apoio direto, as solicitações de apoio são encaminhadas ao BNDES 
por meio de Consulta Prévia, preenchida segundo as orientações do Roteiro de 
Informações - Administração Pública Direta. 

 BNDES PMAT 

o Público-alvo: Municípios brasileiros. 

o Objetivos e objetos:  

 Apoiar projetos de investimento da Administração Pública Municipal, voltados à 
modernização da administração tributária e à melhoria da qualidade do gasto 
público, a fim de proporcionar aos municípios uma gestão eficiente, que gere 
aumento de receitas e/ou redução do custo unitário dos serviços prestados à 
coletividade. 

 Podem ser financiados projetos de investimentos para o fortalecimento das 
capacidades gerencial, normativa, operacional e tecnológica da administração 
municipal, com foco nas seguintes ações: Adm. Geral; Adm. Tributária; Adm. 
Financeira e Patrimonial; Administração e Gestão das Secretarias, Órgãos e 
Unidades Municipais prestadoras de serviços à coletividade. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FIN
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FIN
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o Contatos:  

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Pr
odutos/FINEM/pmat.html 
 
http://www.bb.com.br/portalbb/page100,111,4125,13,0,1,3.bb 
 
http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_comercial/municipal/modernizacao_gestao_publica/
pmat/ 

o Procedimento: Os pedidos de financiamento podem ser feitos diretamente ao BNDES 
ou por meio de uma instituição financeira credenciada ao Banco. 

 FUNDO SOCIAL 

o Público-alvo: Pessoas jurídicas de direito público interno e pessoas jurídicas de direito 
privado, com ou sem fins lucrativos. 

o Objetivos e objetos: Apoiar projetos de caráter social nas áreas de geração de emprego 
e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, meio ambiente, 
desenvolvimento rural e outros vinculados ao desenvolvimento regional e social. 

o Contatos: www.bndes.gov.br 

o Procedimento: Os recursos do Fundo Social serão destinados a investimentos fixos, 
inclusive aquisição de máquinas e equipamentos importados, sem similar nacional, no 
mercado interno e de máquinas e equipamentos usados; capacitação; capital de giro; 
despesas pré-operacionais e outros itens que sejam considerados essenciais para a 
consecução dos objetivos do apoio. 

 FUNDO CLIMA – RESÍDUOS SÓLIDOS 

o Público-alvo: Estados, Municípios e Distrito Federal. Entidades da Administração 
Pública Indireta Federal, Estadual e Municipal, inclusive consórcios públicos. Empresas 
com sede e administração no País. 

o Objetivos e objetos: Apoiar projetos de racionalização da limpeza urbana e disposição 
adequada de resíduos sólidos, preferencialmente com aproveitamento para geração de 
energia, localizados em um dos municípios prioritários identificados pelo Ministério do 
Meio Ambiente e empreendimentos apoiáveis: 

 1 - Projetos de racionalização de limpeza urbana associados à disposição 
adequada de resíduos sólidos, preferencialmente com aproveitamento 
energético; e 

 2 - Implantação, modernização e ampliação de empreendimentos destinados à 
disposição adequada de resíduos sólidos, preferencialmente com 
aproveitamento energético, exceto os que utilizam incineração. 

o Contatos: Encaminhar ao BNDES pelo interessado ou por intermédio da instituição 
financeira credenciada (pública), por meio de Consulta Prévia, ficha preenchida 
segundo as orientações do roteiro de informações e enviada ao: Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Área de Planejamento - AP. 
Departamento de Prioridades – DEPRI. Av. República do Chile, 100 - Protocolo – 
Térreo. CEP: 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ 

o Procedimentos: Participação máxima do BNDES até 90% do valor dos itens 
financiáveis. Prazo até 15 anos, incluído período de carência, que terminará em até 6 
meses após a data de entrada em operação comercial do empreendimento, não 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/pmat.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/pmat.html
http://www.bb.com.br/portalbb/page100,111,4125,13,0,1,3.bb
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ultrapassando 5 anos. Valor mínimo de financiamento de R$ 10 milhões (apenas para 
operações diretas e indiretas não automáticas). 

1.2.4 Ministério do Meio Ambiente – MMA 

 FUNDO SOCIAL 

o Público-alvo: Instituições públicas pertencentes à administração direta e indireta nos 
níveis federal, estadual e municipal, e instituições privadas brasileiras sem fins 
lucrativos cadastradas no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (CNEA) e que 
possuam no mínimo três anos de existência legal e atribuições estatutárias para 
atuarem em área do meio ambiente (organização ambientalista, fundação e 
organização de base). 

o Objetivos e objetos: Disponibilizar recursos para ações que contribuam para a 
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são distribuídas por 
núcleos temáticos: água e florestas, conservação e manejo da biodiversidade, 
sociedades sustentáveis, qualidade ambiental, gestão compartilhada e planejamento e 
gestão territorial. O núcleo de Qualidade Ambiental tem como uma das áreas de 
atuação os resíduos sólidos industriais. 

o Contatos: www.mma.gov.br 

o Procedimentos: O MMA recomenda observar a necessidade de orientar a elaboração 
de projetos considerando Inventários e Cadastros de Resíduos Sólidos Industriais para 
a apresentação adequada de projetos nesta área de atuação. Para a área de atuação 
de resíduos sólidos industriais, os projetos serão somente atendidos por meio de 
instrumentos convocatórios específicos, ou outras formas de indução, e com prazos 
definidos e direcionados a um tema ou a uma determinada região do país (a chamada 
demanda induzida). 

 FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – FNMA  

o Público-alvo: Instituições públicas pertencentes à administração direta ou indireta 
(federal, estadual e municipal), consórcios públicos, e instituições privadas brasileiras 
sem fins lucrativos que possuam atribuições estatutárias para atuarem no tema meio 
ambiente. 

o Objetivos e objetos: Organizar as associações ou cooperativas de catadores de 
materiais recicláveis, somente em municípios que disponham de Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

o Contatos: http://www.mma.gov.br/fundo-nacional-do-meio-ambiente 

o Procedimentos: o FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA), criado 
pela lei nº 7.797 de 10 de julho de 1989, com a missão de contribuir, como agente 
financiador, por meio da participação social, para a implementação da Política Nacional 
do Meio Ambiente - PNMA. O valor do apoio varia em função da duração do projeto: 
duração de até 12 meses, valor máximo de R$200.000; duração entre 12 e 24 meses, 
valor máximo de R$350.000. 

1.2.5 Ministério das Cidades/Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

 PROGRAMA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

o Público-alvo: Estados, Distrito Federal, municípios e consórcios públicos para a 
implementação de projetos de tratamento e disposição final de resíduos em Municípios 
de Regiões Metropolitanas, de Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico, 
Municípios com mais de 50 mil Habitantes ou Integrantes de Consórcios Públicos com 
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mais de 150 mil Habitantes. Excepcionalmente, enquanto o consórcio não está 
constituído, o estado deverá ser o tomador. 

o Objetivos e objetos: Aumentar a cobertura dos serviços de tratamento e disposição final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e 
da sustentabilidade dos serviços para os estados priorizando soluções regionalizadas 
a serem geridas mediante gestão associada por consórcios públicos intermunicipais, 
com adoção de mecanismos de sustentação econômica dos empreendimentos e 
controle social, enfocando o destino final associado à implantação de infraestrutura para 
coleta seletiva com inclusão de catadores. 

o Contatos: www.cidades.gov.br 

o Procedimentos:  

As ações devem contemplar a implantação ou adequação e equipagem de unidades 
licenciadas para tratamento e disposição final, incluindo aterros sanitários, que poderão 
envolver projeto adicional de instalações para coleta e tratamento do biogás com vistas 
à redução de emissões de gases de efeito estufa - GEE; aterros sanitários de pequeno 
porte, bem como unidades de triagem, compostagem e beneficiamento de resíduos 
sólidos. Complementarmente, deverão ocorrer ações voltadas para a inclusão 
socioeconômica dos catadores, quando for o caso, e ações relativas à educação 
ambiental. As intervenções deverão ser operadas por consórcios públicos 
intermunicipais com vistas a assegurar escala, gestão técnica qualificada, regulação 
efetiva, funcionalidade e sustentabilidade na prestação dos serviços. 

1.2.6 Ministério da Justiça 

 FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS (FDD) 

o Público-alvo: Instituições governamentais da administração direta ou indireta, nas 
diferentes esferas do governo (federal, estadual e municipal) e organizações não 
governamentais brasileiras, sem fins lucrativos e que tenham em seus estatutos 
objetivos relacionados à atuação no campo do meio ambiente, do consumidor, de bens 
e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico e por infração à 
ordem econômica. 

o Objetivos e objetos: Reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, bem como 
aqueles ocasionados por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e 
coletivos. 

o Contatos: www.mj.gov.br/cfdd 

o Procedimentos: Serão apoiados projetos de manejo e gestão de resíduos sólidos que 
incentivem o gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais, 
contribuam para a implantação de políticas municipais 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. 

1.2.7 Ministério da Saúde/Fundação Nacional da Saúde – FUNASA 

 PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

o Público-alvo: Municípios com até 50.000 habitantes, exclusivo de Regiões 
Metropolitanas ou Regiões Integradas de Desenvolvimento Econômico (RIDE). 
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o Objetivos e objetos: Implantação ou ampliação de aterros sanitários, aquisição de 
equipamento, veículo automotor, unidade de triagem e/ou compostagem e coleta 
seletiva, encerramento de lixões, etc. 

o Contatos: http://www.funasa.gov.br/site/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/ 

o Procedimentos: As orientações técnicas para a apresentação de propostas de 
implantação de sistemas de resíduos sólidos urbanos são apresentadas pelo “MANUAL 
DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA O 
PROGRAMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS”, elaboradas com o intuito de traçar as 
diretrizes do Programa de Resíduos Sólidos da FUNASA, identificando os itens 
financiáveis em cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos e definindo os 
requisitos mínimos e documentos obrigatórios para que as solicitações sejam 
viabilizadas no âmbito desta Fundação. 

1.2.8 Alcoa Foundation 

 PROJETO COMUNITÁRIO 

o Público-alvo: comunidades. 

o Objetivos e objetos: A Alcoa atua na comunidade de duas formas: parceria no 
financiamento de projetos comunitários e realização de ações comunitárias, ambas 
incentivando o voluntariado corporativo. As áreas consideradas prioritárias para a 
realização de ações ou projetos comunitários são: educação, saúde, infraestrutura, 
meio ambiente, bem-estar social, saneamento básico, esporte e utilidade pública. 

o Contatos:  
 Av. Nações Unidas 12901 Torre Oeste 16º andar. Brooklin Novo CEP: 04578-

000 São Paulo – SP.  
 E-mail: instituto.alcoa@alcoa.com.br 
 http://www.alcoa.com/brazil/pt/communit_info_page/communit_alcoa 

foundation.asp 
 Telefone: 0800 159 888 

o Procedimentos: Todos os projetos apoiados pela Alcoa obedecem a dois pré-requisitos: 
a participação efetiva de seus funcionários e a parceria com outras empresas, órgãos 
governamentais ou instituições. A partir de demandas da comunidade e de propostas 
encaminhadas pelos próprios funcionários, a Alcoa catalisa recursos para os projetos. 
O Projeto Comunitário requer a aprovação e aplicação de Recursos por parte do 
Instituto Alcoa e Alcoa Foundation. Para tornar o relacionamento com as comunidades 
onde atua o mais transparente possível, garantir os benefícios e a continuidade das 
ações sociais a Alcoa criou, em 2001, o Conselho Regional de Relações Comunitárias, 
responsável pelas decisões das aplicações dos recursos da Alcoa e Alcoa Foundation, 
destinados as comunidades. 

1.2.9 Instituto Sociedade População e Natureza ISPN 

 INSTITUTO SOCIEDADE POPULAÇÃO E NATUREZA – ISPN 

o Público-alvo: Campo socioambiental, com foco nos povos e comunidades tradicionais 
e agricultores familiares e suas organizações. 

o Objetivos e objetos: O Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN) é um centro 
de pesquisa e documentação independente, brasileiro, sem fins lucrativos, fundado em 
abril de 1990 e sediado em Brasília. Tem como objetivo central contribuir para a 
viabilização do desenvolvimento sustentável com equidade social e equilíbrio ambiental. 
Os principais objetivos do ISPN são: 
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 Ampliação do conhecimento científico e tecnológico sobre as relações entre 
desenvolvimento, população e meio ambiente e suas implicações para as 
políticas públicas; 

 Disseminação e intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores, 
produtores, planejadores, executores, legisladores, imprensa e outros atores 
políticos e sociais; 

 Fornecimento de subsídios à formulação de propostas para a ação política dos 
diversos níveis de governo e dos movimentos sociais e ambientais. 

o Contatos: (61) 3327-8085 Fax (61)3327-8085. http://www.ispn.org.br/ 

o Procedimentos: Roteiro para a apresentação de projetos no site. 

1.2.10 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

o Público-alvo: Países em desenvolvimento. 

o Objetivos e objetos: Concede financiamento para países em desenvolvimento, 
complementando os investimentos privados e provendo a assistência técnica para a 
preparação, financiamento e execução de projetos e programas de desenvolvimento de 
médio e grande porte. Áreas temáticas: a) redução da pobreza e a promoção da 
equidade social; b) modernização do estado; c) integração regional; d) meio ambiente. 

o Contatos: Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto F, Lote 39 - CEP 70.800-
400 - Brasília-DF. E-mail: pic@iadb.org / www.iadb.org 

o Procedimentos: Os valores do financiamento variam de acordo com as necessidades 
dos projetos. A cada dois anos, o BID analisa as prioridades e necessidades de seus 
membros, identificando, entre os projetos enviados ao escritório no Brasil, os projetos a 
serem financiados. 

1.2.11 Instituto Ecofuturo 

o Público-alvo: Centros de pesquisa, universidades, organizações ambientalistas e da 
sociedade civil, como sindicatos, federações, associações, além de órgãos públicos e 
privados. 

o Objetivos e objetos: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que se 
dediquem ao social e ao meio ambiente e, em longo prazo, sejam autossustentáveis 
economicamente. O foco é:  

 a) atividades que gerem emprego local;  

 b) atividades que promovam a rápida capacitação e treinamento profissional;  

 c) prática local da reciclagem;  

 d) cultura;  

 e) educação;  

 f) meio ambiente;  

 g) desenvolvimento sustentável. 

o Contatos: E-mail: ecofuturo@ecofuturo.org.br. www.ecofuturo.org.br 

o Procedimentos: Existem duas formas de apoiar diretamente os projetos do Ecofuturo: 

 Patrocinador: Empresa que realiza aporte financeiro diretamente para a 
realização de um projeto; 
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 Apoio: Empresa ou organização oferece serviços pro bono, doações e/ou 
permuta para um projeto. 

1.2.12 PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

o Público-alvo: Governos, Instituições acadêmicas e ONGs. 

o Objetivos e objetos: Presta serviços ao meio ambiente, particularmente na difusão das 
preocupações ambientais dentro da comunidade internacional. Proporciona apoio aos 
países no desempenho de seus objetivos na área ambiental, colaborando com os 
governos no desenvolvimento de projetos e atividades. Atua, também, com instituições 
acadêmicas e ONGs que possuem reconhecida experiência na área. 

o Contatos: www.unep.org/ 

As fontes de financiamentos aqui apresentadas servirão para subsidiar a equipe técnica da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente na etapa de verificação das possíveis fontes de financiamento possíveis 
para uma boa gestão dos resíduos sólidos, inclusive, discutindo e articulando com outros entes 
federados a melhor solução para implantação da política pública, a qual priorizará a eficácia da gestão 
e do gerenciamento de resíduos sólidos. A Política de Resíduos Sólidos deixou de ser um problema 
local, podendo ser definida como um problema que a União, os estados e os municípios precisam, de 
forma articulada, resolver.  

Estes canais de financiamento precisam estar disponíveis, e com elaboração do PERS/RO esse 
recurso estará mais acessível, conforme Lei Federal nº. 12.305, de 02 de dezembro de 2010, no seu 
artigo 16: “A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é 
condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 
por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade”. 

1.3 Fontes de Financiamento no âmbito estadual 

Após ampla pesquisa nos sites dos diversos órgãos e instituições públicas do estado de Rondônia, 
não foi identificado nenhuma fonte de recursos atualmente vigente e específica para a gestão de 
resíduos sólidos. Ressalta-se a própria elaboração do PERS/RO são de recursos provenientes da 
Caixa Econômica Federal. 

Ainda que em Rondônia já tenha sido realizado alguns programas destinados à gestão de resíduos 
sólidos, como os citados abaixo, não foi possível constatar a disponibilidade de recursos financeiros 
para a sua continuidade ou elaboração de outros programas e ações nesse sentido. Tampouco obteve-
se informações sobre as normas e condicionantes para o acesso aos recursos oriundos do estado. 

 O Programa Cata Mais Rondônia foi criado em 2017, atende cerca de 800 famílias e visou 
implementar redes para comercialização dos produtos recicláveis, atendendo 
especificamente aos catadores, viabilizando a triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, prezando pelo tratamento e melhor capacidade institucional e operacional para 
a gestão dos serviços em um esforço conjunto com vistas à melhoria da salubridade 
ambiental e inclusão com a geração de renda com a coleta seletiva (SEAS, 2018). Foram 
obtidos R$660.000,00 do Fundo Estadual de Combate a Erradicação da Pobreza de 
Rondônia (Fecoep/RO) para a aquisição e distribuição de 4 caminhões para auxílio nas 
atividades dos catadores. (Fonte: http://www.rondonia.ro.gov.br/caminhoes-serao-
destinados-para-acoes-conjuntas-de-fomento-a-economia-solidaria-atraves-do-programa-
cata-mais-rondonia/. Acesso em 03/06/2019. 

 Criado em 2014, o Projeto Recicla Rondônia tem como objetivo fomentar 
empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação atuantes com resíduos 
sólidos no estado, constituídas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, com 
vista à superação da extrema pobreza conforme a Lei Federal nº 12.305 de 2010, que 
prevê a inclusão social e produtiva dos catadores dos materiais recicláveis. Recicla 

http://www.rondonia.ro.gov.br/caminhoes-serao-destinados-para-acoes-conjuntas-de-fomento-a-economia-solidaria-atraves-do-programa-cata-mais-rondonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/caminhoes-serao-destinados-para-acoes-conjuntas-de-fomento-a-economia-solidaria-atraves-do-programa-cata-mais-rondonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/caminhoes-serao-destinados-para-acoes-conjuntas-de-fomento-a-economia-solidaria-atraves-do-programa-cata-mais-rondonia/
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Rondônia é fruto da parceria entre o governo de Rondônia e o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE), por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) e 
Eletrobrás. Fonte: (http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-recicla-finaliza-mais-uma-etapa-
de-diagnostico-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis-em-rondonia/). Acesso em 
03/06/2019. 

 Tribunal de Justiça de Rondônia – TJ-RO. A Vara das Execuções Penais e Medidas 
Alternativas-Vepema, do Tribunal de Justiça de Rondônia, realizará, na próxima sexta-
feira, 26 de outubro, às 8h30, mais uma entrega de verbas pecuniárias. Desta vez, os 
recursos serão destinados a projetos sociais com benefícios para a comunidade da Vila 
Princesa, localizada no Km 9, da BR 364, sentido Acre, onde são despejados os resíduos 
sólidos de Porto Velho. Serão contemplados com o financiamento o projeto de curso para 
capacitação em confecção de puffs por meio da reciclagem de pneus, da Associação 
Comunitária dos Moradores da Vila Princesa, no valor de R$14.768,84; o projeto de 
instalação de sala para aula de artes marciais e karatê, da Associação Beneficente Ippon 
de Karatê, no valor de R$42.268,00; e os projetos da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental João Afro Vieira: evento do dia das crianças (R$6.194,00) implantação de 
fanfarra (R$12.012,00) e curso de manicure e pedicure (R$21.514,60). Fonte: 
(https://www.tjro.jus.br/noticias/item/10098-vila-princesa-sera-beneficiada-com-verbas-da-
vepema). Acesso em 03/06/2019. 

Observa-se que os programas e ações em resíduos sólidos acima implementados não são programas 
continuados, com recursos disponíveis para novos projetos em resíduos sólidos. Tratam-se de ações 
pontuais e com recursos de fundos ou órgãos (ou linhas de financiamento) não específicos para 
resíduos sólidos. 

Com isso, uma vez que o PERS/RO é condição primeira para a obtenção pelo estado de recursos 
financeiros oriundos do Governo Federal, uma vez estes obtidos, caberá ao Governo de Rondônia 
criar o mecanismo de disponibilização desses recursos e elaborar os critérios e normas para o acesso 
aos mesmos pelas instituições e empresas interessadas, ou outros. 

2 ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS UNIDADES DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS 

2.1 Aspectos metodológicos e premissas para a estimativa dos investimentos 

Um orçamento não pode ser confundido com estimativa de custo, uma vez que esta última consiste 
em cálculos feitos para avaliação de uma obra ou serviço, que comumente usa índices conhecidos no 
mercado. 

Portanto, no âmbito de um plano estadual de resíduos, são elaboradas estimativas de custos visando 
estabelecer o aporte de recursos (investimento aproximado) necessário para a implementação e a 
implantação dos arranjos municipais e unidades de gerenciamento de resíduos sólidos previstas nos 
cenários do Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia (PERS/RO). Ressalta-se que os 
orçamentos das unidades deverão ser realizados somente na etapa dos projetos básicos e executivos, 
considerando todas as especificidades do projeto, resultando no custo preciso quando da sua 
implantação. 

Para realização de estimativas de custos de obras e serviços de engenharia, existem alguns índices 
nacionais que são referências consolidadas, destacando-se o Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e o Custo Unitário Básico por metro quadrado (CUB/m²), 
sendo comumente empregados em várias estimativas e em orçamentos de projetos de resíduos 
sólidos. 

No Brasil, diversos estudos e projetos sobre resíduos vêm sendo desenvolvidos ao longo das últimas 
décadas, visando aumentar a cobertura de serviços prestados à população e, mais recentemente, para 
atender às legislações como a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e a Lei de 

http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-recicla-finaliza-mais-uma-etapa-de-diagnostico-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis-em-rondonia/
http://www.rondonia.ro.gov.br/projeto-recicla-finaliza-mais-uma-etapa-de-diagnostico-dos-catadores-de-materiais-reciclaveis-em-rondonia/
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/10098-vila-princesa-sera-beneficiada-com-verbas-da-vepema
https://www.tjro.jus.br/noticias/item/10098-vila-princesa-sera-beneficiada-com-verbas-da-vepema
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Saneamento Básico (Lei nº 11.445, de 2007), dentre outras. Da mesma forma, artigos científicos sobre 
estimativas de custos dessas unidades de gerenciamento vêm sendo publicados e apresentados por 
especialistas em eventos específicos sobre Saneamento, inclusive, por técnicos ou consultores de 
órgãos do Governo Federal e instituições renomadas no país, como o Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), o Ministério das Cidades (MCid) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).   

Assim, os custos de implantação estimados neste item foram baseados nos custos apresentados em 
estudos, planos e manuais realizados por especialistas na temática resíduos, por órgãos oficiais e 
instituições de referência no tema, que se caracterizam como fontes de informação confiáveis. Para 
atender as especificidades do PERS-RO, sempre que necessário, dever-se-á realizar as devidas 
considerações e atualização dos valores apresentados nestes estudos, uma vez que, com o passar 
dos anos, ocorre uma defasagem nos valores estimados para os serviços de engenharia em função 
da inflação, situação econômica do país e região, tabela de preços dos insumos, dentre outros 
aspectos. 

Portanto, quando de sua implementação deverão ser realizadas as correções nos preços dos serviços 
e equipamentos orçados ou estimados, pela adoção do Índice Nacional de Custos da Construção 
(INCC), que é frequentemente utilizado no financiamento direto de construtoras e financiadoras, 
conforme estudos e dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A correção ou atualização dos valores 
deverá considerar a data da última publicação do INCC, utilizando como referência o Banco de dados 
do Portal de Finanças, disponível em <http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC>.  

Em relação aos custos operacionais das unidades de gerenciamento de resíduos sólidos, há carência 
de estudos publicados e disponíveis, estando esses valores restritos às empresas ou aos gestores 
responsáveis pela operação dessas unidades, ou àqueles responsáveis pela elaboração de seus 
respectivos projetos básicos e executivos. Desta forma, muitos dos custos e outros valores abordados 
neste documento foram extraídos de uma série de Projetos Básicos e Executivos elaborados pela 
FLORAM nos estados da Bahia e Pernambuco, entre os anos de 2010 e 2014, desenvolvidos para 
atender aos empenhos conjuntos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da 
Integração Nacional (MI) e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
(CODEVASF). Ressalta-se que todos os projetos citados foram aprovados pela CODEVASF. 

Além das bases de referências de custos, também é importante definir a população contribuinte, para 
possibilitar a estimativa dos custos das unidades (Quadro 2.1). 

Quadro 2.1 – Definição da população contribuinte. 

UGR 
 Classificação da população atendida  

Sigla Quanto a área de abrangência   Quanto ao horizonte de plano 

Aterro Sanitário AS Urbana Final de plano 

Aterro Sanitário de Pequeno Porte ASPP Urbana Final de plano 

Aterro de Resíduos da Construção Civil ARCC Urbana Final de plano 

Área de Transbordo e Triagem de RCC ATT Urbana Início de plano 

Estação de Transbordo de RSU ET Urbana Início de plano 

Ponto de Entrega Voluntária  PEV Urbana Início de plano 

Unidade de Compostagem UCO Urbana Final de plano 

Unidade de Triagem UT Urbana Início de plano 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Observa-se que as unidades de aterramento de resíduos (AS, ASPP e ARCC) foram previstas para 
atender 100% da população urbana.  

As Estações de Transbordo (ET) consideram a mesma população dos aterros sanitários quanto à 
abrangência, porém, podem ser dimensionadas considerando a população de início de plano, 
aumentando a quantidade de veículos transportadores ao longo do horizonte, sempre que necessário. 
A mesma relação pode ser estabelecida entre as ATT e os ARCC. 

http://www.calculador.com.br/tabela/indice/INCC
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As Unidades de Compostagem (UC) devem atender uma parcela da população urbana. Para esta 
unidade previu-se a construção dos pátios de compostagem projetados para recebimento de resíduos 
considerando a população na metade do horizonte do plano, 10 anos, separando espaço para possível 
expansão para mais 10 anos. Esta solução reduz o custo de implantação inicial e possibilita a análise 
gradual do avanço da contribuição de resíduos encaminhados ao pátio ao longo do horizonte do plano.  

Os Pontos de Entrega Voluntária (PEV), Ecopontos (ou locais de entrega voluntária - LEV) e as 
Unidades de Triagem (UT) devem atender uma parte da população urbana no início de plano, já que 
são unidades de gerenciamento de resíduos com dimensões padronizadas. Quando o recebimento de 
resíduos diário se aproximar da capacidade operacional, basta implantar mais unidades nos bairros e 
regiões com maior demanda. 

2.1.1 Estimativas de investimentos dos Aterros Sanitários 

2.1.1.1 Custos de implantação 

A definição dos custos de implantação de um aterro sanitário é complexa, em função do grande número 
de fatores variáveis e específicos de cada aterro, como as características da gleba escolhida 
(topografia, cobertura e natureza do solo) e do projeto desenvolvido, como vias de acesso internas, 
obras de contenção, volume de terraplenagem, grau de complexidade do sistema de tratamento de 
líquidos lixiviados, obras de drenagem pluvial, nível de proteção ambiental exigido, etc.  Para tanto, 
foram tomados como base e referências os vários projetos básicos e executivos de aterros sanitário já 
elaborados pela FLORAM para os estados do Nordeste, além de outras fontes. 

Conforme os dados da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos (ABETRE) e 
da FGV (2009), os investimentos em aterros sanitários podem ser divididos em cinco etapas: pré-
implantação, implantação, operação, encerramento e pós-operação. 

O Quadro 2.2 apresenta os equipamentos que podem ser utilizados na construção e operação do 
aterro, bem como os itens de infraestrutura e obra de aterro considerados no estudo elaborado por 
REICHERT (1998).  

Quadro 2.2 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de aterros sanitários. 

Classificação Item 

Infraestrutura 

Cercamento e portão de acesso 

Cortinamento vegetal 

Acessos internos 

Edificações de apoio, incluindo guarita e estrutura para locação da balança 

Preparação do terreno 

Escavação da vala 

Impermeabilização da base e taludes da vala, com camada de argila e geomembrana de PEAD 

Instalações elétricas 

Poços de monitoramento de águas subterrâneas, sendo quatro unidades 

Sistema de tratamento de líquidos lixiviados 

Sistemas de drenagens de gases, água pluvial e lixiviados 

Equipamentos 

Balança rodoviária com capacidade para 30 toneladas 

Caminhão basculante 

Trator de esteiras 

Retroescavadeira 

Fonte: REICHERT, 1998. Adaptado por Floram.   
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É importante salientar que a estimativa de custo dos aterros considerou, além dos equipamentos e 
itens de infraestrutura do aterro, a implantação de uma célula para a 1ª etapa de operação do aterro, 
com vida útil definida para três anos. É comum que os 

 órgãos públicos financiadores de recursos para implantação de aterros sanitários, disponibilizem 
verbas para a construção apenas da primeira etapa do aterro, com duração entre 3 a 5 anos. Este tipo 
de financiamento considera a lógica que, após a sistematização da cobrança pelos serviços prestados 
e benefícios ligados ao gerenciamento dos RSU, esses empreendimentos, se sustentem 
financeiramente ao longo das etapas subsequentes, inclusive com recursos para expansão de novas 
células e demais instalações (ABETRE,2009). 

Como o estudo baseou-se em custos referente ao ano de 2010, os custos foram atualizados para 
novembro de 2018, com base no valor de correção do Índice Nacional de Custos da Construção (INCC) 
(Quadro 2.3). 

Quadro 2.3 - Custos de implantação de Aterro Sanitário por população atendida. 

Porte de 
Aterro 

População atendida 
(habitantes) 

Custos per capita de 
implantação – Nov/2018 

(R$/hab.) 

Custos de implantação – 
Nov/2018 - (R$) 

ASPP 10.000 144,14 1.441.352,50 

ASPP 30.000 79,47 2.384.088,00 

AS 50.000 65,42 3.271.117,50 

AS 100.000 35,13 3.513.020,00 

AS 150.000 30,90 4.635.592,50 

AS 200.000 26,96 5.391.890,00 

AS 250.000 23,63 5.906.687,50 

AS 500.000 20,08 10.041.368,75 

AS 750.000 17,41 13.053.779,38 

AS 1.000.000 16,97 16.969.913,19 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.1.2 Custos de operação 

O custo de operação dos aterros sanitários foi elaborado considerando a referência de valores médios 
praticados por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de 80 reais por tonelada de 
resíduos recebidos e aterrados. Com isso, os custos mensais de operação por faixa de população são 
apresentados no Quadro 2.4. 

Quadro 2.4 – Estimativa de custo mensal de operação de Aterro Sanitário por faixa de população. 

Faixa de população (habitantes) 
Custos de Operação                      

(R$/mês) 
Custos per capita de Operação 

(R$/hab.) 

Menor que 10 mil 14.400,00 1,44 

Entre 10 e 30 mil 46.800,00 1,56 

Entre 30 e 50 mil 78.000,00 1,56 

Entre 50 e 100 mil 168.000,00 1,68 

Entre 100 e 150 mil 288.000,00 1,92 

Entre 150 e 200 mil 384.000,00 1,92 

Entre 200 e 300 mil 540.000,00 2,16 

Entre 300 e 500 mil 1.080.000,00 2,16 

Entre 500 e 750 mil 1.797.300,00 2,40 

Entre 750 mil e 1 milhão 2.760.000,00 2,76 

Fonte: Elaborado por Floram.  
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Ressalta-se que no horizonte do plano, os custos de operação dos aterros não são fixos, ou seja, 
aumentam a cada ano, acompanhando o acréscimo da população dos municípios e, 
consequentemente, da geração de resíduos. 

2.1.2 Estimativas dos investimentos dos Aterros de Resíduos da Construção Civil (ARCCs) 

2.1.2.1 Custos de implantação 

Para estimativa dos custos de implantação dos ARCCs, foram considerados os orçamentos de 
referência de um plano elaborado para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, intitulado “Plano 
Metropolitano dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV)” elaborado pelo governo de 
Minas Gerais, em 2016. 

Os custos de implantação previstos no plano supracitado são formados pela aquisição do terreno, 
cercamento para isolamento da área, guarita para controle do acesso, depósito, aquisição e instalação 
ou utilização de equipamentos, como balança rodoviária, pá carregadeira, carreta tanque e gerador, 
mobilização e manutenção da equipe da obra (Quadro 2.5). 

Quadro 2.5 - Itens considerados na estimativa de custo de implantação de ARCC. 

Classificação Item 

Mobilização e manutenção Mobilização e manutenção da equipe de obra 

Infraestrutura 

Aquisição do terreno 

Cercamento  

Guarita 

Depósito 

Equipamentos 

Balança rodoviária  

Carreta 

Pá carregadeira 

Tanque e gerador 

Acrescentados por FLORAM 
Regularização do terreno 

Poços de monitoramento 

Fonte: Consórcio IDP (2015).  Adaptado por Floram. 

Observa-se que no orçamento do referido plano não foram contemplados os seguintes itens previstos 
na NBR 15.113 (ABNT, 2004): desmatamento, regularização do terreno para possibilitar a disposição 
de resíduos e construção de poços de monitoramento da água subterrânea. Portanto, estes itens foram 
incluídos no orçamento pela equipe técnica da Floram a fim de atender a norma da ABNT, referente 
aos ARCCs (Quadro 2.5). 

O Quadro 2.6 apresenta os custos de implantação de um ARCC, considerando o limite estabelecido 
de 50.000 habitantes como critério para a implantação dessa unidade, devido ao seu elevado custo.  

Quadro 2.6 – Estimativa de custos de implantação de Aterros de Resíduos de Construção Civil por população. 

População (habitantes) 
Custos de implantação - 2018              

(R$) 
Custo per capita de implantação 

- 2018 (R$/hab.) 

50.000 1.556.836,00 31,14 

85.000 1.741.546,35 20,49 

100.000 1.937.090,00 19,37 

200.000 2.054.180,00 10,27 

300.000 2.351.270,00 7,84 

500.000 3.090.685,00 6,18 

650.000 3.806.110,00 5,86 

Fonte: Consórcio IDP (2015). Adaptado por Floram. 
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2.1.2.2 Custos de operação 

Os custos de operação dos ARCCs foram elaborados considerando a referência de valores médios 
praticados por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de 30 reais por tonelada de 
resíduos recebidos e aterrados. Com isso, os custos mensais de operação por faixa de população são 
apresentados no Quadro 2.7.  

Quadro 2.7 – Estimativa de custo mensal de operação de Aterros de Resíduos da Construção Civil por 
população.  

População atendida (habitantes) 
Custos de operação                     

(R$/mês) 
Custos per capita de operação 

(R$/hab.mês) 

50.000 10.237,50 0,20 

85.000 21.420,00 0,25 

100.000 25.200,00 0,25 

200.000 64.800,00 0,32 

300.000 121.500,00 0,41 

500.000 202.500,00 0,41 

650.000 321.267,38 0,49 

Fonte: Elaborado por FLORAM. 

2.1.3 Estimativas dos investimentos das Áreas de Transbordo e Triagem de RCC - ATTs 

2.1.3.1 Custos de implantação 

Para a realização da estimativa dos custos de implantação das Áreas de Transbordo e Triagem para 
Resíduos da Construção Civil (ATTs) utilizou-se como referência o orçamento apresentado no Manual 
para Implantação de Sistema de Gestão de Resíduos de Construção Civil em Consórcio Públicos, 
publicado pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2010, que considerou o SINAPI (junho de 2008) como 
base de custos. Para esta estimativa, o custo de R$ 46.058,34 foi atualizado para novembro de 2018, 
resultando em um valor de R$ 90.106,79.  

Os itens de custo considerados no referido manual são apresentados no  Quadro 2.8, sendo: locação 
da obra, limpeza do terreno, movimento de terra, cercamento, portões e pilares, mureta de contenção, 
edificações de apoio, baias para material triado, cobertura para resíduos Classe C e D, instalações 
elétricas e telefônicas, instalações de água, instalações de esgoto, prevenção a incêndio, cobertura do 
pátio, totem de identificação e tratamento paisagístico. 

Quadro 2.8 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de ATTs. 

Classificação Item 

Infraestrutura 

Locação de obra 

Limpeza do terreno 

Movimento de terra 

Cercamento e tratamento paisagístico 

Totem para identificação 

Mureta de contenção 

Instalações elétricas e telefônicas 

Instalação de água e esgoto 

Cobertura do piso do pátio 

Baias para material triado 

Cobertura para resíduos Classe C e D 

Edificações de apoio 

Fonte: MMA (2010).  
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Considerando os critérios definidos para a implantação dessa unidade, estabelecidos no Subproduto 
2.2 do PERS/RO, referente aos Critérios de Agregação de Municípios para a Identificação dos 
Arranjos, ficou determinado que essa unidade seria prevista apenas para municípios com população 
superior a 20.000 habitantes. Para as ATTs aqui retratadas,  foram consideradas as condições 
mínimas necessárias para o seu adequado funcionamento e operacionalidade, conforme o supracitado 
manual do Ministério do Meio Ambiente. A definição de outros critérios como capacidade operacional, 
área mínima necessária, outros equipamentos, etc., deverá ser realizada quando da elaboração de 
Termo de Referência para a contratação dos projetos básicos e executivos desta e das demais 
unidades aqui abordadas. 

Foi adicionado o custo de um equipamento (pá carregadeira sobre rodas com capacidade volumétrica 
da caçamba de 2,0 a 2,4 m³), extraído da base de dados do SINAPI de Rondônia referente a Novembro 
de 2018, de R$ 319.680,00.  Este equipamento é fundamental na operação das ATTs em função do 
peso elevado de blocos e de frações de grandes dimensões de resíduos Classe A que necessitam ser 
transportadas, elevadas e depositadas em caçambas para o transbordo e depois para o local de 
destinação ou aproveitamento dos resíduos. 

2.1.3.2 Custos de operação 

O custo de operação das ATTs foi elaborado considerando a referência de valores médios praticados 
por empresas e prefeituras na operação destas unidades, de 25 reais por tonelada de resíduos 
recebidos e aterrados. Com isso, os custos mensais de operação por faixa de população são 
apresentados no Quadro 2.9. 

Quadro 2.9 – Estimativa de custo mensal de operação de ATT por população atendida. 

População atendida               
(habitantes) 

Custos de operação                     
(R$/mês) 

Custos per capita de 
implantação (R$/hab.mês) 

50.000 13.500,00 0,21 

100.000 28.500,00 0,21 

200.000 54.000,00 0,27 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.4 Estimativas dos investimentos dos Aterros de Resíduos Sólidos Industriais 

Os custos de implantação e operação de aterros de resíduos sólidos industriais não foram estimados, 
uma vez que os valores variam expressivamente com a concepção construtiva e operacional do aterro, 
nível de proteção ambiental exigido no licenciamento ambiental, capacidade volumétrica e vida útil do 
aterro. 

Além das especificidades do projeto, é importante ressaltar que a inexistência de um inventário 
estadual de resíduos sólidos industriais atualizado prejudica o conhecimento preciso ou aproximado 
da quantidade de resíduos gerados nas indústrias do estado de Rondônia, que é um parâmetro básico 
para dimensionamento do aterro e, consequentemente, fundamental na estimativa dos custos do 
mesmo. 

Portanto, os custos relacionados à construção e à operação desta unidade deverão ser apresentados 
no orçamento do Projeto Executivo da mesma, considerando os seguintes aspectos, que influenciam 
os valores: 

 Tipo de resíduos a serem dispostos, quanto a:  

o Periculosidade;  

o Compatibilidade química (reatividade); 

o Corrosividade; 

o Inflamabilidade (explosividade). 
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 Volume de resíduos: recomenda-se que o projeto seja feito após a realização de algum estudo 
específico voltado para a quantificação da geração de resíduos nas indústrias localizadas na 
Região Metropolitana de Porto Velho ou outra região rondoniense com concentração 
significativa de indústrias. 

 Grau de proteção exigido no licenciamento ambiental: 

o Especificação técnica dos materiais utilizados no sistema de impermeabilização; 

o Número de camadas de impermeabilização; 

o Concepção do sistema de tratamento de efluentes, processos empregados e nível de 
remoção de contaminantes. 

 Forma de operação do aterro. 

 Demais exigências e condicionantes do licenciamento ambiental, específicos do projeto do 
aterro de resíduos industriais. 

Portanto, reitera-se a necessidade da implantação de pelo menos um aterro de resíduos industriais no 
estado de Rondônia, entretanto, pelas justificativas apresentadas nos parágrafos acima, não será 
realizada estimativa de custos. 

2.1.5 Estimativas dos investimentos das Unidades de Compostagem – UCOs 

2.1.5.1 Custos de implantação 

Os custos de implantação das Unidades de Compostagem foram extraídos de Projetos Básicos e 
Executivos elaborados pela FLORAM nos estados do Nordeste e atualizados para 2018, pela aplicação 
do INCC. Nos custos dos projetos da FLORAM foi feito o dimensionamento do pátio de compostagem 
para um período de 10 anos, entretanto, assegurando uma área de expansão para um período de mais 
20 anos, evitando assim a implantação de um pátio grande no início da obra, com vistas à redução de 
custos.  

É importante ressaltar que para a quantificação dos resíduos contribuintes nas UCOs foram utilizados 
os seguintes critérios, baseados na otimização do funcionamento da unidade e produção de composto 
de qualidade, recomendando-se que sejam utilizados no projeto executivo os seguintes dados: 

 População urbana de fim de plano; 

 Fração de resíduos orgânicos gerados nos municípios: 50%; 

 Percentual dos resíduos orgânicos que serão efetivamente compostados: 25%. 

Caracterizações gravimétricas disponíveis na literatura especializada e em vários artigos e estudos 
nessa área, além daquelas realizadas pela empresa Floram, mostram que a quantidade média de 
matéria orgânica disponível nos resíduos urbanos correspondem a 50% do total produzido, sendo este 
o valor médio assumido para o país. Ainda assim, nem todos os resíduos orgânicos são contribuintes 
da UCO, pois, enquanto não houver um sistema de coleta seletiva implantado, bem difundido e com 
funcionamento efetivo nos municípios, há que se buscar fontes de resíduos orgânicos puros (não 
misturados com outros tipos de resíduos), como feiras, mercados, poda e capina e uma menor 
contribuição de resíduos domiciliares, de preferência, daqueles bairros ou locais onde já esteja 
ocorrendo a coleta seletiva.  

Na composição dos custos das UCOs foram considerados itens como serviços preliminares gerais, 
cercamento para isolamento da área, portão de controle do acesso, edificação da administração, 
galpão de maturação do composto, implantação do pátio de compostagem com impermeabilização do 
piso, sistema de drenagem pluvial e equipamentos necessários na operação das UCOs (Quadro 2.10). 
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Quadro 2.10 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de Unidades de Compostagem. 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

 Portão de controle do acesso 

Infraestrutura 

Cercamento  

Edificação da administração 

Galpão de maturação do composto 

Pátio de compostagem impermeabilizado 

Sistema de drenagem pluvial do pátio de compostagem e do galpão de maturação 

Equipamentos 

Peneira manual 

Triturador de galhos e troncos 

Mangueiras para umidificação das leiras 

Balança mecânica de 150 kg 

Pás 

Enxadas 

Carros de mão 

Fonte: Elaborado por Floram. 

O Quadro 2.11 apresenta os custos de implantação da unidade de compostagem por população 
atendida, corrigidos para dezembro de 2018, com base nos projetos executivos elaborados pela 
Floram. 

Quadro 2.11 - Custos de implantação de Unidade de Compostagem por população atendida. 

População Atendida (habitantes) 
Custos de Implantação 

(Corrigido-2018) 
Custo per capita de implantação - 

2018 (R$/hab.) 

50.000 627.987,38 12,56 

75.000 856.094,80 11,41 

100.000 874.634,24 8,75 

125.000 986.066,72 7,89 

250.000 1.050.994,97 4,20 

500.000 1.338.788,53 2,68 

650.000 1.405.543,18 2,16 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.5.2 Custos de operação 

Os custos de operação das Unidades de Compostagem foram extraídos de Projetos Básicos e 
Executivos elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, em 2012, com correção para novembro 
de 2018. Foram considerados custos dos funcionários, verba para manutenção de equipamentos e 
infraestruturas, monitoramento ambiental e consumíveis, como água, energia e combustível (Quadro 
2.12). 

Quadro 2.12 - Custo mensal de operação de Unidade de Compostagem por população atendida. 

População Atendida (hab.) Custos de Operação (R$/mês) - Nov/2018 

50.000 16.667,21 

75.000 21.177,61 

100.000 24.451,35 

125.000 26.860,03 

250.000 34.570,60 
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Quadro 2.12 - Custo mensal de operação de Unidade de Compostagem por população atendida. 

População Atendida (hab.) Custos de Operação (R$/mês) - Nov/2018 

500.000 84.562,34 

600.000 90.399,42 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.6 Estimativas dos investimentos das Unidades de Triagem (UTs) 

2.1.6.1 Custos de implantação 

Conforme estabelecido no Subproduto 2.2 do PERS/RO, referente ao Critérios de Agregação de 
Municípios para a Identificação dos Arranjos, foram estabelecidos quatro portes de Unidades de 
Triagem, de acordo com a capacidade de processamento diário de resíduos recicláveis (Quadro 2.13). 

Quadro 2.13 – Unidades de Triagem por porte (capacidade de processamento). 

Tipo 
Capacidade de processamento diário 

de resíduos recicláveis (ton/dia) 
Faixa de População (habitantes)  

1 Até 0,25 15.000 até 30.000 

2 De 0,25 até 0,6 30.001 até 45.000 

3 De 0,6 a 1 45.001 até 60.000 

4 De 1 a 2 Acima de 60.000 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Assim, foi possível calcular a faixa de população contribuinte com a unidade por porte, considerando 
os critérios abaixo, recomendando-se que os mesmos sejam utilizados nos projetos básicos e 
executivos das UTs: 

 População urbana de fim de plano; 

 Fração de resíduos recicláveis gerados nos municípios: 20%; 

 Parcela dos resíduos recicláveis que efetivamente contribui na UT: 30%; 

Foi considerada uma taxa de geração de resíduos recicláveis (papel, papelão, plásticos, metais e vidro) 
de 20% por ser este o valor médio utilizado no país para RSU. 

Uma vez definidos os portes das UTs e as respectivas faixas de população contribuinte, foram 
extraídos os custos de implantação de Unidades de Triagem de Projetos Básicos e Executivos 
elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, em 2012, compatíveis com estes portes.  

Na composição dos custos para os referidos projetos foram considerados itens de serviços 
preliminares gerais, cercamento para isolamento da área, portão de controle do acesso, edificação da 
administração, galpão de triagem com estruturas internas, sistema de drenagem de água pluvial e 
equipamentos utilizados na operação das UTs (Quadro 2.14). 

Quadro 2.14 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de Unidades de Triagem. 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

 Portão de controle do acesso 

Infraestrutura 

Cercamento  

Edificação da administração 

Galpão de triagem com toda a estrutura interna 

Sistema de drenagem pluvial  

Equipamentos 
Balança mecânica de 1000 kg 

Caçamba estacionária de 5,0 m³ 
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Quadro 2.14 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de Unidades de Triagem. 

Classificação Item 

Carrinhos metálicos para locomoção de tambores 

Prensa fardo eletrohidráulica de 8 toneladas 

Prensa fardo eletrohidráulica horizontal de 25 toneladas para materiais metálicos 

Nivelador hidráulico manual para doca 

Tambores de 200 litros com tampa removível 

Fonte: Elaborado por Floram. 

O Quadro 2.15 apresenta a estimativa de custos de implantação das UTs, sendo os valores corrigidos 
e atualizados conforme SINAPI referente ao mês de novembro de 2018. 

Quadro 2.15 - Estimativa de custos de implantação de Unidades de Triagem por porte. 

Tipo Faixa de População (habitantes) Custos de Implantação – R$ (Nov/2018) 

1 15.000 até 30.000 449.908,35 

2 30.001 até 45.000 548.668,71 

3 45.001 até 60.000 606.430,12 

4 Acima de 60.000 913.189,37 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.6.2 Custos de operação 

Os custos de operação das Unidades de Triagem foram extraídos de Projetos Básicos e Executivos 
elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, em 2012, com correção para novembro de 2018 
(Quadro 2.16).  

Foram considerados na composição dos custos operacionais, despesas mensais com a manutenção 
de equipamentos e infraestruturas, monitoramento ambiental e consumíveis como água, energia e 
combustível. 

Não foram considerados os custos com mão de obra, uma vez que as unidades construídas serão 
operadas por cooperativas/associações de catadores, sob dispensa de licitação, conforme previsto na 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010). Portanto, os lucros da venda dos resíduos 
recicláveis serão rateados entre os cooperados/associados. 

Quadro 2.16 – Estimativa de custo mensal de operação de Unidade de Triagem, por porte. 

Porte da 
Unidade de 

Triagem 

Faixa Populacional          
(habitantes) 

População atendida         
(habitantes) 

Custo Operacional 
Unitário  (R$/mês) - 

Nov/2018 

UT1 De 16.000 a 25.000 25.000 1.967,05 

UT2 De 25.001 a 40.000 40.000 2.398,84 

UT3 De 40.001 a 60.000 60.000 2.708,79 

UT4 Acima de 60.000 >60.000 2.976,43 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.7 Estimativas dos investimentos dos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs)  

Na composição dos custos foram considerados itens de serviços preliminares gerais, cercamento para 
isolamento da área, portão de controle do acesso, edificação da administração, depósito de recicláveis, 
área destinada ao armazenamento temporário dos RCCs, sistema de drenagem pluvial e 
equipamentos necessários para a operação das unidades (Quadro 2.17). 
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Quadro 2.17 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação de PEVs. 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

Infraestrutura 

Portão de controle do acesso 

Cercamento  

Edificação da administração 

Depósito de recicláveis 

Sistema de drenagem pluvial 

Área destinada ao armazenamento temporário dos RCCs 

Equipamentos 
Caçambas estacionárias de 5,0 m³ 

Mini Carregadeira  

Fonte: Elaborado por Floram. 

O Quadro 2.18 apresenta a estimativa de custos de implantação dos PEVs, sendo os valores corrigidos 
e atualizados conforme SINAPI referente ao mês de novembro de 2018. 

Quadro 2.18 – Estimativa de custos de implantação de PEVs. 

Unidade 
Faixa de População 

(habitantes) 
População 

Máxima Atendida 
Custos de Implantação 

(R$) - Nov/2018 

Custos per capita de 
implantação – Nov/2018 

- (R$/hab.) 

1 PEV 10.000 a 25.000 25.000 127.590,00 5,89 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.7.1 Custos de operação 

Para os cálculos do custo operacional dos PEVs foram considerados custos mensais da equipe de 
operadores, verba para manutenção de equipamentos e infraestruturas, monitoramento ambiental e 
consumíveis (água, energia e combustível), conforme o Quadro 2.19. 

Quadro 2.19 – Estimativa de custo mensal de operação dos PEVs. 

Tipo de 
Unidade 

Faixa Populacional 
(habitantes) 

População atendida 
(habitantes) 

Custos Operacional 
unitário (R$/mês) - 

Dez/2015 

Custo Per Capita de 
Operação (R$/hab.mês) 

- Dez/2015 

1 PEV 10.000 a 25.000 25.000 9.186,87 0,37 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.8 Estimativa de investimento das Estações de Transbordo (ETs) 

2.1.8.1 Custos de implantação 

Na composição dos custos de implantação das Estações de Transbordo foram considerados itens de 
serviços preliminares gerais, cercamento para isolamento da área, portão de controle do acesso, 
edificação da administração, rampa e dique para promover a transferência dos resíduos e um sistema 
de drenagem pluvial, bem como os equipamentos (Quadro 2.20). 

Quadro 2.20 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação das ETs 

Classificação Item 

Serviços preliminares Serviços preliminares 

 Portão de controle do acesso 

Infraestrutura 

Cercamento  
 Edificação da administração 
 Rampa e dique para promover a transferência dos resíduos 

Sistema de drenagem pluvial 
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Quadro 2.20 – Itens considerados na estimativa de custo de implantação das ETs 

Classificação Item 

Equipamentos 

Caçambas roll on roll off 

Caminhão cavalo mecânico 

Equipamento hidráulico roll on roll off 

Fonte: Elaborado por Floram. 

Vale ressaltar que a caçamba reserva é essencial em estações de transbordo para garantir que sempre 
que os caminhões coletores chegarem, a estação tenha uma caçamba posicionada para assegurar a 
transferência dos resíduos e não ocorrer latência ou espera. 

Em relação à balança rodoviária, deverão ser previstas apenas Estações de Transbordo consorciadas, 
possibilitando a quantificação de resíduos aterrados por município e facilitando a cobrança da 
disposição final.  

Os custos dos equipamentos necessários para a implantação da Estação de Transbordo estão 
apresentados no Quadro 2.21. 

Quadro 2.21 – Custos unitário dos equipamentos da Estação de Transbordo. 

Equipamentos  
Custos unitários de referência dos 

equipamentos (R$)3 

Capacidade da caçamba1 – 23 (m3) R$ 12.000,0 

Capacidade da caçamba1 – 29 (m3) R$ 13.000,0 

Capacidade da caçamba1 – 36 (m3) R$ 13.800,0 

Capacidade da caçamba1 – 39 (m3) R$ 14.500,0 

Roll On Roll Off Hidráulico1 R$ 51.000,0 

Caminhão trucado, potência 275 cv. R$ 2844.430,38 

Fonte: 1 – IMAVI (2018); 2 – SINAPI/RO (2018).   3 – Não foram considerados impostos e frete. 

Considerando os parâmetros e os custos apresentados acima, tem-se os custos totais e per capita de 
implantação das ETs variando de acordo com a faixa populacional, incluindo as edificações e os 
equipamentos (Quadro 2.22). 

Quadro 2.22 – Estimativa de custos de implantação da Estação de Transbordo por faixa de população. 

População urbana                
(habitantes) 

Custos totais de Implantação – 
com equipamentos (R$) 

Custos per capita de 
Implantação (R$/hab.) 

10.000 561.917,04 56,19 

30.000 566.050,25 18,87 

50.000 566.050,25 11,32 

70.000 584.305,27 8,35 

90.000 584.305,27 6,49 

110.000 584.305,27 5,31 

130.000 584.305,27 4,49 

150.000 584.305,27 3,90 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.8.2 Custos de operação 

Os custos de operação interna da Estação de Transbordo se referem basicamente ao pagamento dos 
funcionários (administrador, encarregado, operadores, vigilantes) consumíveis (água, energia e 
telefone), além da verba para manutenção de equipamentos e monitoramento ambiental, tendo sido 
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extraídos de Projetos Básicos e Executivos elaborados pela Floram nos estados do Nordeste, em 
2012, e atualizados para 2018 (Quadro 2.23). 

Como cerca de 85% dos custos de operação da estação de transbordo se referem ao pagamento dos 
funcionários e a quantidade de funcionários é a mesma para estações de até 150.000 habitantes, os 
custos não variam significativamente. 

Quadro 2.23 – Estimativa de custo mensal de operação interna da Estação de Transbordo. 

Faixa de população atendida (habitantes) Custo Operação (R$/mês) - 2018 

Até 150 mil 13.675,92 

Entre 150 mil a 250 mil 15.654,33 

Fonte: Elaborado por Floram. 

2.1.9 Estimativa de investimentos para o encerramento e a recuperação de lixões 

A recuperação dos lixões existentes nos municípios de Rondônia deverá ser objeto de diagnóstico 
particular de cada área afetada e projeto específico da área degradada (PRAD), que poderá inclusive 
prever a reabilitação, se possível. 

É fundamental na realização do diagnóstico do lixão que seja feita a estimativa volumétrica de resíduos 
dispostos (cubagem), pois esta variável influencia diretamente nos custos de encerramento do lixão. 
Há casos de municípios menores que possuem lixão maior que municípios maiores, dependendo do 
tempo transcorrido desde o início da disposição de resíduos. 

As referências de custos de encerramento e remediação dos lixões foram extraídas de Projetos 
Básicos e Executivos elaborados pela FLORAM nos estados do Nordeste e atualizados para 2018. 
Nos referidos projetos foram adotadas as seguintes concepções: 

 Encerramento de lixão: concepção adotada para municípios com população de até 10.000 
habitantes. Admite-se apenas a conformação dos resíduos e cobertura destes com terra e 
plantio de grama, além do isolamento da área e implantação de sistema de drenagem pluvial 
externa ao maciço de resíduos conformado. 

 Remediação de lixão: concepção para municípios com população acima de 20.000 
habitantes. Além do isolamento da área, implantação do sistema de drenagem pluvial externa, 
conformação do maciço de resíduos, cobertura com solo e plantio de grama, deve-se implantar 
sistemas de drenagem de gases e chorume, flares para a queima de gases e um sistema para 
tratamento ou acumulação de chorume, que possibilite transporte para local de tratamento.  

Deve-se ressaltar que esse parâmetro populacional não é determinante e irrefutável para estabelecer 
qual técnica será utilizada, podendo ser perfeitamente modificado a depender dos estudos e 
diagnósticos de cada lixão, através dos quais será possível obter informações quanto à quantidade de 
resíduos dispostos, contaminação do subsolo, área abrangida pelos resíduos, dentre outras.  

Nestes custos foi considerada apenas a remediação sem uso, ou seja, aquela em que se promove a 
remediação e não se utiliza mais a área para disposição de resíduos. Em contrapartida, existe a 
remediação com uso, sendo aquela que a remediação ocorre da forma apresentada no parágrafo 
acima e inicia-se a implantação de novas valas impermeabilizadas no mesmo terreno para o 
funcionamento, a partir de então, como aterro controlado. Esta pode ser uma opção até a construção 
do aterro sanitário regional, desde que ainda haja área livre no local para a disposição correta dos 
resíduos.  

Portanto, ainda que os custos precisos do encerramento e recuperação de lixão dependam de 
diagnóstico e definição do tipo de recuperação, o Quadro 2.24 apresenta as estimativas de custos de 
encerramento e recuperação dos lixões dos municípios rondonienses.  
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Quadro 2.24 – Custo estimado de referência para o Encerramento e Remediação de lixões. 

Município sede 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Técnica definida 

Custo de 
Encerramento 

ou Remediação 
de Lixão (R$) 

Custo de elaboração do 
PRAD do Encerramento 

ou Remediação do 
Lixão¹ 

Alta Floresta D'Oeste  16.098 Encerramento 206.813,51 20.681,35 

Alto Alegre dos Parecis  4.654 Encerramento 168.937,76 16.893,78 

Alto Paraíso  14.724 Encerramento 202.266,75 20.226,67 

Alvorada D'Oeste  9.082 Encerramento 183.593,08 18.359,31 

Ariquemes  102.816 Remediação 431.537,40 43.153,74 

Buritis  20.800 Remediação 222.375,83 22.237,58 

Cabixi  3.273 Encerramento 164.368,42 16.436,84 

Cacaulândia  2.222 Encerramento 160.888,74 16.088,87 

Cacoal  73.222 Remediação 362.896,70 36.289,67 

Campo Novo de 
Rondônia  

3.744 Encerramento 165.926,77 16.592,68 

Candeias do Jamari  16.787 Encerramento 209.093,40 20.909,34 

Castanheiras  891 Encerramento 156.484,28 15.648,43 

Cerejeiras  14.346 Encerramento 201.016,47 20.101,65 

Chupinguaia  6.152 Encerramento 173.896,69 17.389,67 

Colorado do Oeste  13.066 Encerramento 196.777,04 19.677,70 

Corumbiara  3.112 Encerramento 163.836,42 16.383,64 

Costa Marques 7.702 Encerramento 179.026,13 17.902,61 

Cujubim  17.518 Encerramento 211.512,10 21.151,21 

Espigão D'Oeste  26.026 Remediação 239.669,94 23.966,99 

Governador Jorge 
Teixeira  

3.432 Encerramento 164.894,92 16.489,49 

Guajará-Mirim  42.615 Remediação 291.908,95 29.190,89 

Itapuã do Oeste  7.161 Encerramento 177.234,13 17.723,41 

Jaru  38.105 Remediação 281.446,71 28.144,67 

Ji-Paraná  119.110 Remediação 469.329,43 46.932,94 

Machadinho D'Oeste  22.915 Remediação 229.375,34 22.937,53 

Ministro Andreazza  3.828 Encerramento 166.205,43 16.620,54 

Mirante da Serra  7.159 Encerramento 177.229,00 17.722,90 

Monte Negro  9.127 Encerramento 183.741,24 18.374,12 

Nova Brasilândia 
D'Oeste  

10.508 Encerramento 188.312,11 18.831,21 

Nova Mamoré  22.296 Remediação 227.324,80 22.732,48 

Nova União  1.716 Encerramento 159.214,83 15.921,48 

Novo Horizonte do 
Oeste  

2.137 Encerramento 160.609,83 16.060,98 

Ouro Preto do Oeste  30.636 Remediação 264.123,76 26.412,38 

Parecis  2.566 Encerramento 162.029,24 16.202,92 

Pimenta Bueno  35.821 Remediação 276.149,79 27.614,98 

Pimenteiras do Oeste  1.211 Encerramento 157.542,47 15.754,25 
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Quadro 2.24 – Custo estimado de referência para o Encerramento e Remediação de lixões. 

Município sede 
População 

Urbana 
(habitantes) 

Técnica definida 

Custo de 
Encerramento 

ou Remediação 
de Lixão (R$) 

Custo de elaboração do 
PRAD do Encerramento 

ou Remediação do 
Lixão¹ 

Porto Velho  635.342 Remediação 1.666.661,14 166.666,11 

Presidente Médici  14.579 Encerramento 201.786,27 20.178,63 

Primavera de Rondônia  1.385 Encerramento 158.118,34 15.811,83 

Rio Crespo  1.260 Encerramento 157.705,37 15.770,54 

Rolim de Moura  48.948 Remediação 306.597,35 30.659,74 

Santa Luzia D'Oeste  4.222 Encerramento 167.509,45 16.750,95 

São Felipe D'Oeste  1.907 Encerramento 159.846,32 15.984,63 

São Francisco do 
Guaporé 

10.703 Encerramento 188.958,83 18.895,88 

São Miguel do Guaporé  10.785 Encerramento 189.228,05 18.922,81 

Seringueiras  4.896 Encerramento 169.740,16 16.974,02 

Teixeirópolis  2.180 Encerramento 160.749,79 16.074,98 

Theobroma  2.360 Encerramento 161.346,55 16.134,65 

Urupá  6.312 Encerramento 174.426,47 17.442,65 

Vale do Anari  5.038 Encerramento 170.209,16 17.020,92 

Vale do Paraíso  2.713 Encerramento 162.513,19 16.251,32 

Vilhena  101.159 Remediação 427.692,98 42.769,30 

Custo total de encerramento e remediação dos lixões (R$) 12.360.678,82 1.236.067,88 

É importante salientar que a decisão da forma de intervenção em cada lixão dependerá da orientação 
do órgão ambiental estadual (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental - SEDAM). 
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