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RESUMO 

 

O presente trabalho trata da análise de uma alternativa prevista na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB) que é o manejo 

sustentável dos resíduos sólidos urbanos (RSU), um dos grandes desafios atuais enfrentados 

pelos municípios. A coleta seletiva é uma das soluções sustentáveis para a diminuição e 

reaproveitamento dos resíduos, todavia, ainda não foi adotada pela maioria dos municípios 

brasileiros. Dessa forma, essa dissertação tem como objeto de estudo analisar a viabilidade 

ambiental e socioeconômica da adoção de coleta seletiva no município de Arapiraca, Alagoas. 

Realizou-se a caracterização da situação atual do setor de resíduos sólidos de Arapiraca por 

meio da obtenção de dados a partir de fontes bibliográficas, realização de entrevistas e consulta 

a contratos e outros documentos técnicos. Para avaliar os aspectos socioeconômicos foi 

calculado os custos para estruturação de uma coleta seletiva que contemple todo os catadores 

de material reciclável registrados em Arapiraca e os custos de funcionamento desse sistema de 

coleta, que foram estimados considerando dois cenários: com e sem o apoio financeiro da 

prefeitura. Já a análise da viabilidade ambiental se deu pela estimativa das emissões de gases 

causadores do efeito estufa (GEE) provenientes do consumo de combustível da coleta e da 

decomposição associada à destinação dos RSUs. Constatou-se, portanto, que para a 

estruturação do sistema de coleta seletiva seria necessário um investimento estimado em R$ 

641.975,00. O custo mensal de manutenção desse sistema, estimado em R$ 275.934,43, poderia 

ser coberto com a comercialização de cerca de 362,4 toneladas de material reciclável presente 

no RSU de Arapiraca. Frente aos custos do sistema atual de coleta e destinação de RSU, a 

adoção da coleta seletiva poderia gerar anualmente uma economia para os cofres públicos 

municipais de R$ 1.016.220,14, no cenário sem apoio financeiro do poder público municipal, 

ou de R$ 404.116,62, no cenário com apoio da prefeitura. Dessa forma, a adoção da coleta 

seletiva pelo município de Arapiraca se mostra viável sob aspectos socioeconômicos, pois além 

ocasionar a diminuição de gastos para o município, garantiria a inserção formal dos catadores 

na cadeia produtiva da reciclagem, promovendo a inclusão social de pelo menos 180 famílias 

através da geração de emprego e renda. Com relação aos aspectos ambientais, em um cenário 

com coleta seletiva em que todo o resíduo potencialmente reciclável fosse destinado a 

reciclagem, além de aumentar a vida útil do aterro no qual o RSU é atualmente destinado na 

totalidade, reduziria em até 32,1% as emissões de GEE, evitando a emissão de até 312.538,8 

toneladas de CO2e para a atmosfera em um período de 10 anos. Mesmo considerando um 

cenário em que fosse destinado aos catadores apenas a quantidade de RSU suficiente para a 

manutenção do sistema de coleta seletiva, haveria uma redução de 4,5% das emissões de GEE, 

evitando a emissão de cerca de 45.283,2 toneladas de CO2e em 10 anos. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Desenvolvimento Sustentável, Emissões de GEE.  
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ABSTRACT 

 

The present work deals with the analysis of an alternative provided for in the National Solid 

Waste Policy (PNRS) and the National Basic Sanitation Plan (PNSB), which is the sustainable 

management of urban solid waste (MSW), one of the great current challenges faced by 

municipalities . Selective collection is one of the sustainable solutions for the reduction and 

reuse of waste, however, it has not yet been adopted by most Brazilian municipalities. Thus, 

this dissertation aims to study the environmental and socioeconomic feasibility of adopting 

selective collection in the city of Arapiraca, Alagoas. The current situation of the Arapiraca 

solid waste sector was characterized by obtaining data from bibliographic sources, conducting 

interviews and consulting contracts and other technical documents. To assess the 

socioeconomic aspects, the costs for structuring a selective collection that covered all recyclable 

material collectors registered in Arapiraca were calculated and the costs of operating this 

collection system, which were estimated considering two scenarios: with and without financial 

support from city Hall. The analysis of the environmental feasibility was done by calculating 

the emissions of gases that cause the greenhouse effect (GHG) from the fuel consumption of 

the collection and the decomposition associated with the destination of the RSUs. It was found, 

therefore, that the structuring of the selective collection system would require an investment 

estimated at R $ 641,975.00. The monthly cost of maintaining this system, estimated at R $ 

275,934.43, could be covered by selling around 362.4 tons of recyclable material present in the 

Arapiraca MSW. In view of the costs of the current MSW collection and destination system, 

the adoption of selective collection could annually generate savings for municipal public coffers 

of R $ 1,016,220.14, in the scenario without financial support from the municipal public power, 

or R $ 404,116.62, in the scenario supported by the city. Thus, the adoption of selective 

collection by the municipality of Arapiraca proves to be viable from a socioeconomic point of 

view, since in addition to causing a decrease in expenditures for the municipality, it would 

guarantee the formal insertion of waste pickers in the recycling production chain, promoting 

the social inclusion of at least 180 families through job and income generation. With regard to 

environmental aspects, in a scenario with selective collection in which all potentially recyclable 

waste was destined for recycling, in addition to increasing the useful life of the landfill in which 

MSW is currently destined in its entirety, it would reduce by up to 32.1% the GHG emissions, 

avoiding the emission of up to 312,538.8 tons of CO2e into the atmosphere over a period of 10 

years. Even considering a scenario in which only enough MSW was destined for waste pickers 

to maintain the selective collection system, there would be a 4.5% reduction in GHG emissions, 

avoiding the emission of approximately 45,283.2 tons of CO2e in 10 years. 

 

Keywords: Urban Solid Waste, Sustainable development, GHG Emssions. 
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 INTRODUÇÃO  

 

A destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é um problema que assola 

a humanidade, sendo considerado um problema ambiental urbano. O crescimento populacional, 

a mudança no padrão de consumo, o desenvolvimento industrial e os avanços tecnológicos 

levaram à alteração na sua composição e ao aumento do volume dos RSUs produzidos, exigindo 

da administração pública a melhoria na prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo 

desses resíduos (BRINGHENTI & GUNTHER, 2011; PEREIRA & TEIXEIRA, 2011; 

ROCHA, 2012; ABRELPE, 2020). 

Este contexto contribuiu para que a Organização das Nações Unidas (ONU), criou em 

2015, os objetivos e metas para o Desenvolvimento Sustentável – ODS, são 17 objetivos e 169 

metas que devem ser cumpridas até 2030, dentre elas destaca-se a meta de número 11 – cidades 

e comunidades mais sustentáveis – estando essa meta diretamente ligada a urbanização, como 

mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento (ONU, 2015). 

No Brasil, há a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) a qual visando dirimir o 

problema do manejo e destinação inadequado do RSU, traz em seu bojo dispositivos que 

incentivam o manejo e a gestão adequada do RSU para viabilizar o desenvolvimento sustentável 

(BRASIL, 2010a; ABRELPE, 2013). A estratégia de minimização dos impactos dos RSU tem 

como foco evitar ao máximo o descarte dos resíduos no solo, se fundamenta nos princípios da 

PNRS que é a redução, reutilização e reciclagem para evitar o desperdício e o consumo 

inconsciente, uma vez que os recursos naturais são finitos. Neste sentido, a PNRS obriga os 

municípios a aderirem uma gestão mais sustentável dos resíduos sólidos urbanos, trazendo 

como alternativa a coleta seletiva (BRASIL, 2010a; BRINGHENTI & GUNTHER, 2011; 

PEREIRA & TEIXEIRA, 2011). 

O gerenciamento adequado e a coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis compõem 

uma das opções para diminuir os impactos ambientais causados pelos RSUs, pois reduz o 

volume do que é encaminhado para os aterros, aumentando a sua vida útil e retira das ruas o 

RSU que degrada o meio ambiente (ROCHA, 2012). Dados da Associação para Compromisso 

Empresarial de Reciclagem (CEMPRE, 2019), informa que no Brasil 63% dos municípios 

utilizam somente o sistema convencional, enquanto 37% dos municípios segregam os resíduos 

de forma correta, aderindo à prática da coleta seletiva seja ela pública, ou através de 

cooperativas com incentivo público (BRASIL, 2010a; BRINGHENTI & GUNTHER, 2011; 

BAPTISTA, 2015). 
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A coleta seletiva é a coleta diferenciada de resíduos que foram previamente separados 

segundo a sua constituição ou composição, sendo um instrumento-chave para a implantação da 

responsabilidade compartilhada (BRASIL, [s.d]a). Esta, se bem planejada, representa uma 

solução socioeconômica e socioambiental sustentável, gerando emprego e renda para os 

catadores de resíduos, fomentando as associações de catadores e seus associados com a sua 

inclusão em uma cadeia produtiva (ROCHA, 2012; OLIVEIRA & GALVÃO, 2016). 

De acordo com a PNRS, a adoção da coleta seletiva é um dever dos municípios, e metas 

referentes a ela fazem parte do conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão 

integrada de resíduos sólidos dos municípios. Essa coleta ocorre pela separação dos RSUs secos 

(metais, papel, papelão, tetrapak, plásticos e vidro) dos rejeitos, podendo ser realizada porta-a-

porta ou através de pontos de entrega voluntária (PEVs) (BRASIL, [s.d]b; BRASIL, 2010a; 

ALAGOAS, 2016).  

A coleta seletiva é apontada como uma alternativa viável para contribuir com a 

preservação dos recursos naturais, fomentar boas práticas de sustentabilidade, movimentando 

todo um setor e gerando economia para os municípios, colaborar também com o ecossistema 

das cidades, uma vez que a gestão mais sustentável dos resíduos ajuda os municípios a terem 

um meio ambiente mais sadio, além de proporcionar proteção à saúde dos munícipes e ser 

indispensável para os municípios se adequarem às diretrizes da PNRS e da Política Nacional de 

Saneamento Básico. Apesar dos benefícios decorrentes da coleta seletiva a sua prática no Brasil 

ainda é incipiente, visto que no Brasil, em 2018, apenas 22% dos municípios adotaram a prática 

da coleta seletiva pública (CEMPRE, 2019), a maior parte deles se encontram nas regiões Sul 

e Sudeste do país, no Nordeste somente 6% dos municípios adotam esta prática (SIMONETTO 

& BORENSTEIN, 2006; ABRELPE, 2019; GAMA et al., 2019). 

Ainda em 2018, foram geradas 79 milhões de toneladas de RSU, deste total 6,3 milhões 

não foram recolhidas junto aos locais de geração, e 29,5 milhões de toneladas acabaram indo 

para locais que não contam com um conjunto de sistemas e medidas necessários para proteger 

a saúde das pessoas e o meio ambiente contra danos e degradações (ABRELPE, 2019).  

O Nordeste brasileiro, em 2018, foi a região com menor índice de cobertura de coleta 

de RSU no país. Os 1.794 municípios dessa região geraram em média 53.975 toneladas por dia, 

das quais 81,1% foram coletadas e 18,9% ficaram descobertos, diferentemente do Sudeste que 

teve 98,07% dos RSUs coletados e devidamente destinados (ABRELPE, 2019). Dos resíduos 

coletados, ao menos 60% vão para aterros controlados e lixões, ou seja, mais de 28 mil toneladas 

foram descartadas por dia em locais irregulares, causando poluição ambiental, com danos à 

saúde pública (ABRELPE, 2019). 
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Dentre os impactos ambientais que o manejo inadequado de RSUs ocasiona, está a 

emissão de gases do efeito estufa (GEE), impactando diretamente a mudança climática. Para 

Gouveia (2012), apesar da queima de combustíveis fósseis (na produção de energia, nos 

processos industriais e nos transportes) ser a principal fonte de GEE, os resíduos sólidos 

também possuem um papel importante nesse cenário, uma vez que contribuem para a emissão 

desses gases. Assim, o manejo inadequado dos resíduos sólidos urbanos gera diretamente 

impactos importantes, tanto ambientais quanto na saúde da população, de tal forma que os 

resíduos sólidos vêm ganhando destaque como um grave problema ambiental contemporâneo 

(GOUVEIA, 2012; GAMA et al., 2019) 

Ademais, o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio do Sistema 

de Registro Nacional de Emissões (SIRENE) mostra que no ano de 2016, os RSUs foram 

responsáveis pela emissão de 62,9 milhões de toneladas de CO2e
1, o que corresponde a 5% do 

total das emissões brasileiras, havendo um aumento de 1,5% comparado a 2015. Logo, o manejo 

adequado destes resíduos pode reduzir cerca de 54% das emissões de CO2e por ano desse setor, 

contribuindo a mitigação do aquecimento global (BRASIL, 2020; CEMPRE, 2019). 

Quanto aos aspectos socioeconômicos, a coleta seletiva bem planejada se torna uma 

solução para os catadores de materiais recicláveis, pois evita condições laborais adversas e 

precárias que acarretam prejuízos a sua saúde e contribui para garantir o sustento pleno para si 

e suas famílias. Além disso, a adoção da coleta seletiva aumenta a vida útil do aterro sanitário, 

uma vez que reduz o volume de resíduos que é encaminhado para ele, minimizando as despesas 

para a municipalidade e fomentando uma cadeia laboral (SIMONETTO & BORENSTEIN, 

2006; PEREIRA & TEIXEIRA, 2011).   

Desse modo, a adoção de práticas mais sustentáveis de manejo dos RSUs, como a coleta 

seletiva, pode gerar benefícios socioeconômicos e ambientais, promovendo impactos positivos 

a nível global, regional e local, inclusive aos municípios que as adotem. Apesar do município 

de Arapiraca, em Alagoas, objeto do presente estudo, em sua Agenda 21 (2008) ter como meta 

a implantação da gestão sustentável do RSU, e como ação estratégica a implantação da coleta 

seletiva, até maio de 2019 o município não possuía nenhum processo em andamento que 

objetivasse a efetiva implantação do sistema de coleta seletiva (ARAPIRACA, 2008). Em 

dezembro de 2019 a gestão municipal da referida cidade, iniciou articulações para instalação 

 
1 CO2e – Carbono equivalente é a conversão dos demais gases de efeito estufa em gás carbônico. 
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de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que foram instalados pela cidade ao longo do ano de 

2020, todavia sem inserção de um programa efetivo de coleta seletiva2. 

 

  

 
2 Comunicação pessoal da Diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano e Meio Ambiente, Rayne Fernandes, em 29 de setembro de 2020, recebida por aplicativo WhatsApp. 
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 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BRASIL 

2.1.1 Conceito e Classificação 

Conceituado pela Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

resíduo sólido é: 

Todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010a, 

on-line). 

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), por meio da sua NBR3 10.004 

definiu o resíduo sólido da seguinte forma: resíduos nos estados sólidos e semissólidos que 

resultam de atividade da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços de varrição, bem como também os lodos provenientes de sistema de 

tratamento de água (ABNT, 2004). 

A NBR 10.004/2004 diz que os Resíduos Sólidos podem ser classificados em classes: 

I: Perigoso - apresentam características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade, propriedade infectocontagiosa de característica patogênica, ou ainda conferem 

periculosidade, podendo apresentar risco à saúde pública, provocando ou acentuando, de forma 

significativa, um aumento da mortalidade ou incidências de doenças, e/ou riscos ao meio- 

ambiente, quando o resíduo é manuseado de forma inadequada. 

II A: Não Inerte - quaisquer resíduos que não forem caracterizados como perigosos ou 

como inertes e insolúveis nos termos da norma. Estes podem ter propriedades tais como 

combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em água. Este tipo de resíduo poderá ter 

seus componentes solubilizados além dos limites de potabilidade, quando em contato com a 

água destilada ou deionizada.  

II B: Inerte - resíduos sólidos inertes e essencialmente insolúveis, quaisquer resíduos 

sólidos não enquadrados na definição de resíduos perigosos que quando amostrados de forma 

representativa e submetidos ao teste de solubilização, segundo NBR 10.006/2004 - 

Solubilização de Resíduos Sólidos - método de ensaio, da ABNT, ou seja, quando submetidos 

a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, 

não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões 

 
3 NBR – conjunto de normas técnicas brasileiras da ABNT.  
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de potabilidade de água, executando-se os padrões de aspecto como: cor, turbidez e sabor 

(ABNT, 2004).   

Por fim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em seu artigo 13 classifica os 

resíduos sólidos quanto à origem e quanto à periculosidade, sendo:  

Quanto à origem:   

a) Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas;   

b) Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;   

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;   

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 

nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;   

e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, 

excetuados os referidos na alínea “c”;   

f) Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;   

g) Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 

em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS;   

h) Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis;   

i) Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) Resíduos dos serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 

alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteiras;   

l) Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios.  

Quanto à periculosidade:   

a) Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco 

à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma 

técnica.  

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a” (BRASIL, 2010a, 

on-line).  

 

A PNRS define os resíduos sólidos urbanos (RSU) como os resíduos domiciliares, que 

são os originários de atividades domésticas em residências urbanas, e os resíduos de limpeza 

urbana, que são os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros 

serviços de limpeza urbana (BRASIL, 2010a). A problemática desencadeada por este tipo de 

resíduo é preocupante, pois o aumento populacional, a mudança no padrão de consumo, o 

desenvolvimento industrial e os avanços tecnológicos causam a alteração na sua composição e 

o aumento constante na sua geração, fatores que agravam esta situação (BRINGHENTI & 

GUNTHER, 2011; PEREIRA & TEIXEIRA, 2011; ROCHA, 2012; ABRELPE, 2019). 

 

2.1.2 Geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil  
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De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE), em 2018 foram geradas no Brasil 79 milhões de toneladas, aumento de 

pouco menos de 1% em relação ao ano anterior (ABRELPE, 2019). Desse montante, 92% (72,7 

milhões) foi coletado (BRASIL, 2019), o que representa alta de 1,66% quando comparado a 

2017. Todavia, foi constatado que 6,3 milhões de toneladas de resíduos não foram recolhidas 

junto aos locais de geração (ABRELPE, 2019; BRASIL, 2019). 

Comparando as diferentes regiões do Brasil, de acordo com os dados do Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS), em 2018, dos 62,3% municípios 

entrevistados, a região Sudeste apresentou o melhor índice de atendimento de coleta domiciliar 

do país, com cobertura de coleta de 96,2% dos domicílios, seguida pelas regiões Centro-Oeste 

(92,9%), Sul (91,5%), Nordeste (86,1%) e, por fim, a região Norte (83,6%). Ainda conforme 

os dados do SNIS, estima-se que 75,6% do total de resíduos sólidos urbanos coletado em 2018 

foram para aterros sanitários, diferente do que ocorreu em 2014, quando apenas 67,3% dos 

RSUs recolhidos foram destinados para os aterros e a cobertura da coleta era de 96,9% na região 

Sudeste, seguida pelas regiões Sul (93,8%), Centro-Oeste (93,1%), Nordeste (86,4%) e Norte 

(84%) (BRASIL, [s.d]c).  

Além disso, 59,5% dos RSUs coletados do Brasil em 2018 tiveram destinação adequada 

em aterros sanitários, o que equivale a 43,3 milhões de toneladas. O restante (40,5%), cerca de 

29,5 milhões de toneladas de RSU, foi despejado em locais inadequados por 3.001 municípios, 

indo para locais que não dispõem de sistemas e medidas necessárias para proteger a saúde das 

pessoas e o meio ambiente contra danos e degradações (ABRELPE, 2019;BRASIL, 2019;).  

De acordo com o Panorama de Resíduos Sólidos Urbanos da ABRELPE, “o Nordeste 

foi a região brasileira com menor índice de cobertura de coleta de RSU no país, em que os 1.794 

municípios da região geraram 53.975 toneladas por dia em 2018, das quais 81,1% foram 

coletadas” (ABRELPE, 2019, p.23). De tal forma que do total  de resíduos recolhidos, ao menos 

6 em cada 10 toneladas vão para aterros controlados e lixões, ou seja, diariamente mais de 28 

mil toneladas são manejadas e destinadas de forma incorreta, podendo causar poluição 

ambiental, com danos à saúde (ABRELPE, 2019). 

 

2.1.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos e Plano Nacional de Saneamento Básico 

 

O surgimento da PNRS representa um marco na resposta a um dos principais desafios 

ambientais do país, que é a destinação adequada dos resíduos sólidos, visando assim reflexos 

na qualidade de vida nas cidades, propiciando a preservação dos recursos naturais, economia 
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de energia, melhor utilização dos aterros sanitários, pautados na proatividade e gestão 

compartilhada (SIMONETTO & BORENSTEIN, 2006; BAPTISTA, 2015; SANTOS, 2015; 

CEMPRE, 2019).  

Este dispositivo normativo estabelece princípios, objetivos e procedimentos para o 

manejo adequado dos resíduos sólidos, para atender aos padrões aceitáveis de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, visando alcançar o desenvolvimento sustentável no 

cenário de aumento da população e das demandas econômicas, ambientais e sociais 

(BAPTISTA, 2015; SANTOS, 2015; OLIVEIRA & GALVÃO, 2016; CEMPRE, 2019). 

Além disso, a PNRS dispõe em seu bojo que a prioridade no manejo dos resíduos sólidos 

se apresenta na seguinte ordem: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e 

disposição final ambientalmente adequada. Sendo assim, na prática devem ser aplicadas 

soluções para dar a devida destinação correta aos RSUs, tais como reciclagem, logística reversa, 

coleta seletiva e compostagem, competindo a todos essa responsabilidade. A referida lei coloca 

o Brasil em igualdade com países desenvolvidos no tocante a existência de dispositivos legais 

que tratem do manejo adequado dos resíduos sólidos, inovando com a inclusão de catadores de 

materiais recicláveis tanto na logística reversa como na coleta seletiva (BRASIL, [s.d.]b, 2010a; 

OLIVEIRA & GALVÃO, 2016; TERA, 2019). 

A PNRS também destaca a necessidade de monitoramento e fiscalização, bem como 

prevê, em seu artigo 8º, instrumentos que devem ser postos em prática por diferentes agentes, 

tais como: plano de resíduos sólidos; inventário e declaração de resíduos produzidos; sistema 

de coleta seletiva, política reversa e outras estratégias relacionadas à implementação de 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos, colaboração financeira e técnica 

entre setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas, métodos, processos e 

tecnologias envolvendo gestão, reciclagem, reutilização e disposição final ambientalmente 

apropriadas (BRASIL, 2010a; OLIVEIRA & GALVÃO, 2016; TERA, 2019). 

Um dos objetivos da PNRS é que o Brasil atinja metas do Plano Nacional de Mudança 

do Clima, todavia em 2019 houve aumento de 26% na produção de lixo, ainda há três mil lixões 

ativos no país, que deveriam não mais existir, mas que continuam contaminando o solo e as 

águas, e somente 3% dos resíduos são destinados a reciclagem (BRASIL [s.d]b, 2010a; TERA, 

2019). 

Assim como a PNRS, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PNSB), Lei nº 

11.445/07, trouxe a definição de saneamento básico e diversos serviços, dentre eles limpeza 

urbana e o manejo de resíduos sólidos (BRASIL, [s.d]e.). Esta Lei teve relevante papel no 

tocante a inclusão dos catadores de resíduos recicláveis no manejo adequado dos RSUs, 
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facilitando e estimulando a sua participação no desenvolvimento do sistema da coleta seletiva, 

pois alterou a lei de licitações e contratos (Lei 8.666/93), acrescentando em seu art. 24, inciso 

XXVII, a possibilidade do poder público contratar com dispensa de licitação as associações ou 

cooperativas de catadores para coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos 

urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva (BRASIL, 1993, 

2007; ROCHA, 2010; PEREIRA &TEIXEIRA; 2011). 

De forma breve e simplista, o PNSB dispõe em seu art. 7º as atribuições do serviço 

público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, relacionando as atividades de coleta, 

de transbordo e transporte, de triagem para reuso ou reciclagem, do tratamento, inclusive por 

compostagem e da disposição final (BRASIL, 2007). Dessa forma, o PNSB, na medida em que 

trata apenas da dimensão dos serviços públicos de saneamento básico, não trata de forma 

integral a questão dos resíduos sólidos, não trazendo em seu bojo formas de incentivo para um 

manejo adequado, nem abordando com mais especificidade os tipos de resíduos sólidos que são 

produzidos, como por exemplo, os resíduos hospitalares e industriais. Isto ficou a cargo da 

PNRS, publicada em 2010 (BRASIL, 2007; ROCHA, 2010). 

A PNRS dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os municípios implantarem a coleta 

seletiva, devendo esta constar no plano de gestão de resíduos sólidos municipais. Tal medida 

se faz necessária, pois quando os resíduos são coletados de forma misturada, sem que sejam 

segregados, se tornam inviáveis para posterior reciclagem. Além disso, deve-se considerar que 

o objetivo é reduzir os resíduos que são encaminhados para os aterros, sendo destinado somente 

o necessário, que são os rejeitos - resíduos não recicláveis e que não podem ser aproveitados 

(BRASIL, [s.d.]b, 2010a).  

 

2.2 COLETA SELETIVA 

 

A coleta seletiva é a denominação dada para o ato de separar os resíduos conforme sua 

constituição ou composição, ou seja, os resíduos são selecionados e separados de acordo com 

suas características (BRASIL, [s.d]a.; SIMONETTO & BORENSTEIN, 2006; RIBEIRO & 

BESEN, 2007). 

A imputação da coleta seletiva visa sensibilizar a população a destinar adequadamente 

os resíduos, uma vez que os recursos naturais são finitos e devem ser preservados para uma 

sadia qualidade de vida, bem como pode ser uma fonte de renda (SIMONETTO & 

BORENSTEIN, 2006; RIBEIRO & BESEN, 2007; PEREIRA & TEIXEIRA, 2011). De acordo 

com a CEMPRE (2019), uma pesquisa realizada nas capitais brasileiras constatou que para 95% 
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da população a coleta seletiva é um serviço importante, 79% informaram conhecer a reciclagem 

e saber para que serve, 47% alegaram falta de tempo para separar os resíduos e 33% justificaram 

que a dificuldade está na inexistência do serviço no bairro (CEMPRE, 2019). 

Em que pese a porcentagem acima, onde 95% da população entende que a coleta seletiva 

é essencial, dados da CEMPRE (2019), demonstram que ainda há muitos municípios que não 

adotam essa prática ao constatar que 78% dos municípios não aderiram, sendo somente 22% os 

municípios brasileiros que segregam os resíduos de forma correta (CEMPRE, 2019). 

 

2.3 IMPACTOS AMBIENTAIS DOS RSUs  

 

A disposição irregular do RSU pode afetar corpos hídricos por meio da contaminação, 

assoreamento, enchentes, proliferação de vetores transmissores de doenças, poluição visual, 

odor desagradável (GOUVEIA, 2012; SILVA et al., 2015). Isto porque o resíduo depositado de 

forma irregular pode ser levado pela chuva ou vento, assim como espalhado por animais 

gerando poluição e, quando da sua decomposição, a matéria orgânica presente no RSUs se 

transforma em um líquido de cor escura, denominado chorume, que se não tratado pode penetrar 

no solo, lençóis freáticos, águas superficiais e subterrâneas (GOUVEIA, 2012; SILVA et al., 

2015). 

De acordo com Waldman (2013), quando os resíduos se dissipam na forma de gases 

podem gerar explosões e causar doenças, sobretudo nas vias respiratórias. Além da emissão de 

fumaça que afeta os pulmões, a queima do RSU produz inúmeros tóxicos que se espalham no 

ar, entre eles as dioxinas, oriundas da incineração de plásticos e outros materiais, que são 

substâncias cancerígenas que afetam o ser humano antes mesmo do seu nascimento, causando 

má formação do feto. Adicionalmente, da queima de resíduos sólidos decorre a emissão de 

gases de efeito estufa (GEE), colaborando com a acentuação do fenômeno do aquecimento 

global (FRANKENBERG, 2011; GOUVEIA, 2012; WALDMAN, 2013; SILVA et al., 2015). 

Segundo Mucelin e Bellini (2008), o descarte irregular de resíduos pode provocar, além 

de contaminação do corpo hídrico, o assoreamento, as enchentes, a proliferação de doenças 

através de vetores transmissores como cães, gatos, ratos, baratas, moscas, vermes entre outros, 

bem como o mau-cheiro e a poluição visual. Assim, sérios danos ao meio ambiente podem ser 

ocasionados em decorrência da poluição do solo e do corpo aquífero pelo descarte irregular de 

resíduos sólidos, uma vez que características físico-químicas são alteradas corroborando para o 

desenvolvimento de transmissores de doenças, degradação ambiental e visual 

(FRANKENBERG, 2011). 
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No tocante aos impactos ambientais oriundos da gestão inadequada dos RSUs, deve-se 

considerar o impacto direto no fenômeno da mudança climática em virtude da emissão de GEE. 

Essa emissão decorre principalmente da decomposição do material orgânico presente nos 

RSUs, que tem como produto um gás, conhecido como biogás, que é a mistura resultante da 

fermentação anaeróbia de material orgânico encontrado em resíduos animais e vegetais, lodo 

de esgoto, lixo ou efluentes industriais, como vinhaça, restos de matadouros, curtumes e 

fábricas de alimentos (PERES et al., 2015). 

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, organizada pela 

Organização das Nações Unidas com objetivo de reduzir as emissões de GEE, estabeleceu que 

os países desenvolvidos deveriam ser líderes no combate ao aquecimento global, nascendo 

assim o Protocolo de Quioto (ARAUJO, 2007; SISTER, 2008; PERES et al., 2015). O referido 

protocolo reconhece seis gases de efeito estufa: dióxido de carbono, metano, dióxido de 

nitrogênio, compostos perfluorados, hidroflurocarbonetos e exafluoreto de enxofre (ARAUJO, 

2007; SISTER, 2008; PERES et al., 2015). 

Logo, de acordo com Gouveia (2012) apesar da principal fonte de emissão de GEE ser 

a queima de combustíveis fósseis (na produção de energia, nos processos industriais e nos 

transportes), os resíduos sólidos também possuem um papel importante nesse cenário, uma vez 

que contribuem para a emissão desses gases. Logo, o manejo inadequado dos resíduos sólidos 

urbanos prejudica diretamente o meio ambiente, e a saúde da população, de tal forma que os 

resíduos sólidos inadequadamente manejados estão sendo vistos como um grave problema 

ambiental da atualidade. 

O Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), através do Sistema de Registro 

Nacional de Emissões (SIRENE) detectou que para o ano de 2016 os RSUs foram responsáveis 

pela emissão de 62,9 milhões de toneladas de CO2e, ou 5% total das emissões brasileiras, 

havendo um aumento de 1,5% comparado com o ano de 2015. Em 1990 esse setor foi 

responsável pela emissão de 27,6 toneladas de CO2e, no ano 2000 por 39,6 toneladas de CO2e 

e em 2010 por 53,05 toneladas de CO2e, havendo, portanto, de 1990 a 2016, aumento 

significativo nas emissões de GEE por esse setor (BRASIL, 2020). 

Estudos da Associação Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2019), 

relatam que os RSUs em 2018, foram responsáveis pelo lançamento de 53,2 milhões de 

toneladas de CO2 eq por ano na atmosfera, ou 2,3% total das emissões brasileiras, de modo que 

o seu manejo adequado, ou seja, a adoção da coleta seletiva pode representar em torno de 54% 

da redução de GEE do setor de resíduos sólidos, contribuindo para dirimir a problemática do 

aquecimento global (CEMPRE, 2019). 
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Em relação ao aspecto socioeconômico, a coleta seletiva bem planejada se torna uma 

solução para os catadores de materiais recicláveis, que atualmente laboram em condições 

adversas e precárias, prejudicando a sua saúde e sem garantia do sustento pleno para si e suas 

famílias. Além disso, a prática da coleta seletiva resulta no aumento a vida útil do aterro 

sanitário, uma vez que reduz o volume de resíduos encaminhados, minimizando as despesas 

para a municipalidade e fomentando uma cadeia laboral (SIMONETTO & BORENSTEIN, 

2006; PEREIRA & TEIXEIRA, 2011).   

Com a erradicação de lixões, condição trazida pela PNRS, as pessoas que tinham como 

fonte de renda a comercialização de materiais recicláveis catados a partir dos lixões foram 

marginalizadas, ao passo que não foram reinseridas no mercado de trabalho, perdendo a sua 

única fonte de sustento. Ademais, essa classe de trabalhadores que laboram em condições 

insalubres, se encontra na base da cadeia produtiva da indústria da reciclagem, tendo a coleta 

seletiva papel crucial na destinação dos RSUs, geração de emprego e renda, e no 

desenvolvimento econômico do ramo da reciclagem (LOBATO & LIMA, 2010; PEREIRA & 

TEIXEIRA, 2011; BAPTISTA, 2015). 

Para Mariga (2010), o sistema convencional que dispõe os resíduos em aterros consiste 

na perda de matéria primas e na diminuição da vida útil do aterro, que deveria somente receber 

os rejeitos. Assim, a coleta seletiva contribui com a sustentabilidade e saúde ambiental urbana, 

minimiza o uso dos recursos naturais e de insumos como água e energia, reduz o descarte, a 

queima dos RSU e sua disposição no solo, ao passo que no âmbito social gera emprego e renda, 

transforma um trabalho informal em formal, de modo a realizar um resgate social dos catadores 

de resíduos recicláveis que passam a ser cooperados ou associados,  e colabora com a proteção 

à saúde humana, diminuindo a exposição a doenças, impactos ambientais locais e efeitos do 

aquecimento global (BESEN, 2014).  
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 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

 

Analisar a viabilidade ambiental e socioeconômica da adoção de coleta seletiva no 

município de Arapiraca - AL. 

 

3.2 Específicos  

 

• Caracterizar a situação atual da gestão de coleta de resíduos sólidos urbanos do 

município de Arapiraca - AL; 

• Dimensionar a estrutura adequada para implantação da coleta seletiva no contexto do 

município de Arapiraca - AL; 

• Estimar os custos para implantação e manutenção de sistema de coleta seletiva, 

observando a necessidade de inserção social dos catadores; 

• Avaliar, no âmbito dos aspectos socioeconômicos, se a adoção da coleta seletiva se 

apresenta vantajosa quando comparada ao modelo atual de gestão de RSU;  

• Quantificar as emissões de GEE provenientes do modelo atual de gestão de RSU; 

• Estimar as emissões de GEE provenientes do manejo de RSU com adoção da coleta 

seletiva; 

• Avaliar a viabilidade ambiental da adoção de coleta seletiva sob o prisma da mudança 

climática, comparando as emissões de GEE frente ao modelo atual de gestão de RSU. 
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 MATERIAL E MÉTODOS 

2.4 Caracterização da área de estudo 

 

O município de Arapiraca está inserido na mesorregião do agreste do estado de Alagoas, 

sendo sua latitude 09º 45' 09" S e longitude 36º 39' 40" W. Localizada a 128 km de Maceió, a 

capital do estado, Arapiraca está situada no centro de Alagoas (Figura 1), o que a torna uma 

importante rota para as mais variadas regiões do estado (GEOGRÁFOS, s.d.).  

Em 2019, foi estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2019) 

uma população de 231.747 habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do estado 

de Alagoas, com densidade demográfica de 600,83 hab./km². Sua área é de 345,655 km², sendo 

50,862 km² de perímetro urbano (ARAPIRACA, 2010; IBGE, 2019). O Produto Interno Bruto 

(PIB) do município de Arapiraca concentra-se em quatro atividades principais: agropecuária, 

indústria, serviços e setor público, os quais representam, respectivamente, 10,3%, 8,5%, 58,9%, 

e 22,3% do PIB municipal (IBGE, 2019). 

 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Arapiraca - AL. 

 
Fonte: Autor, 2021. 

 

Com relação a situação atual da gestão de resíduos sólidos de Arapiraca, desde o 

encerramento do lixão a céu aberto, em 2016, o município destina seus resíduos sólidos urbanos 

a um aterro controlado CTR do Agreste, que é gerido pela empresa Alagoas Ambiental. A CTR 
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Agreste fica localizado no município de Craíbas - AL e atualmente atende os municípios da 

região do agreste, dentre eles Arapiraca, Craíbas, Igaci, Taquarana, Coité do Nóia, Limoeiro de 

Anadia, São Sebastião e Lagoa da Canoa4. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de 

Arapiraca (SMSP) é responsável pela coleta dos resíduos, que é realizada em conjunto com a 

empresa contratada Eleva Ambiental5. 

 

2.5 Cenários da adoção de Coleta Seletiva no município de Arapiraca 

 

Com o objetivo de analisar a viabilidade ambiental e socioeconômica da implantação 

de coleta seletiva, o presente estudo avaliou e comparou três cenários para a coleta de RSU no 

município de Arapiraca - AL. Foram eles:  

I) Cenário convencional - consiste no sistema atual de coleta do município, que é 

caracterizado pela coleta domiciliar sem adoção da segregação de resíduos para reciclagem. 

Todo material coletado, seja reciclável ou não, é destinado a CTR; 

II) Cenário com coleta seletiva realizada exclusivamente pelos catadores de resíduos 

sólidos recicláveis de Arapiraca - consiste no modelo em que o RSU potencialmente reciclável 

é coletado e processado separadamente dos demais resíduos. Para este cenário, a quantificação 

das emissões de GEE considerou duas alternativas: 1) cenário com coleta seletiva realista 

(CCSR), assumindo-se que seria coletado de forma seletiva somente a quantidade de material 

reciclável necessária para sustento e manutenção dos catadores de Arapiraca registrados na 

Associação Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (ANCAT); 2) cenário com coleta 

seletiva otimista (CCSO), assumindo-se que seria coletado a totalidade do RSU potencialmente 

reciclável; 

III) Cenário da coleta seletiva com a participação do poder público - consiste no modelo 

em que a coleta e processamento do material reciclável são realizados pelos catadores da cidade 

de Arapiraca, no entanto, diferente do cenário anterior, visto que fica a cargo do poder público 

municipal arcar com os custos da implantação do sistema e pagar aos catadores um valor por 

cada tonelada de resíduos retirada das ruas. 

 
4 Comunicação pessoal da Supervisora Administrativa da CTR, Damaris Gomes, em 11 de outubro de 2019, 

recebida por e-mail. 
5 Comunicação pessoal da Diretora de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de Arapiraca, 

Patricia Albuquerque, em 30 de maio de 2020, recebida por aplicativo WhatsApp. 
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Os dados utilizados para simular e avaliar os cenários descritos foram obtidos a partir 

de fontes bibliográficas, realização de entrevistas e consulta a contratos e outros documentos 

técnicos. Foram obtidos dados das seguintes variáveis: 

• Número de habitantes do município de Arapiraca; 

• Volume de RSU coletado diariamente em Arapiraca; 

• Rota da coleta de RSU de Arapiraca; 

• Dias da coleta de RSU de Arapiraca; 

• Consumo de combustível fóssil para realização da coleta; 

• Quantidade de veículos utilizados para a coleta; 

• Gravimetria do RSU de Arapiraca; 

• Preços de venda dos diferentes tipos de material reciclável; 

• Quantidade de catadores de Arapiraca registrados na ANCAT 

• Custos de coleta – remunerações de funcionários da Prefeitura envolvidos na coleta; 

• Custos de coleta – contratação de empresa Eleva Ambiental; 

• Custos de destinação – contratação da CTR do Agreste, empresa Alagoas Ambiental; 

• Materiais necessários para implantação de sistema de coleta seletiva e seus custos; 

• Custos de manutenção de sistema de coleta seletiva. 

 

As informações referentes aos custos e materiais necessários para implantação e 

manutenção de um sistema de coleta seletiva foram obtidas através de entrevistas e análise de 

documentos disponibilizados pela ANCAT e em manual publicado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (BRASIL, 2010b). A ANCAT6 e a SMSP7 informaram também a quantidade de 

associações de catadores de material reciclável existentes em Arapiraca e o número de catadores 

registrados e associados a estas.  

Por meio de entrevista a técnicos da SMSP foi possível obter dados sobre a rota e os 

dias de coleta de RSU em Arapiraca, bem como sobre a quantidade de veículos e o consumo de 

combustível fóssil necessário para realização dessa coleta. Além disso, a análise de documentos 

fornecidos pela SMSP8 possibilitou obter dados sobre os custos despendidos para a coleta 

através da contratação da empresa Eleva Ambiental (Anexo A) e da remuneração de 

 
6 Comunicação pessoal da Presidente da ANCAT, Ana Lucia Ferraz Meneses, em 20 de maio de 2020, recebida 

por e-mail. 
7 Comunicação pessoal da Diretora de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de Arapiraca, 

Patricia Albuquerque, em 30 de maio de 2020, recebida por aplicativo WhatsApp. 
8 Comunicação pessoal da Diretora de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de Arapiraca, 

Patricia Albuquerque, em 23 de setembro de 2019, recebida por e-mail. 
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funcionários da Prefeitura Municipal de Arapiraca, envolvidos na execução coleta. Custos com 

a destinação dos resíduos foram obtidos pela análise de contrato firmado entre a Prefeitura de 

Arapiraca e a empresa Alagoas Ambiental, responsável pela CTR do Agreste (Anexo B). 

Os valores de médias diárias e mensais da quantidade de RSU que é coletado em 

Arapiraca também foram disponibilizados pela SMSP. Dados sobre a gravimetria do RSU 

produzido em Arapiraca foram retirados do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos da Região Agreste (PIGIRS) (ALAGOAS, 2016). Já com relação aos preços 

de venda dos diferentes tipos de material reciclável, considerou-se os valores aplicados para a 

região Nordeste, obtidos a partir de relatório anual da ANCAT (2020). 

 

2.6 Análise dos impactos socioeconômicos 

 

Com a finalidade de analisar os impactos socioeconômicos foi feito um panorama da 

situação atual do sistema de coleta convencional, com esse diagnóstico foi realizado um estudo 

comparativo dos impactos socioeconômicos do cenário atual e do cenário da adoção da coleta 

seletiva sem a participação da Prefeitura, e a adoção do manejo sustentável através da 

reciclagem com a participação da Prefeitura.  

Para cenário convencional, modelo atualmente utilizado pela Prefeitura de Arapiraca, 

foram somados todos os custos envolvidos na coleta e destinação dos RSUs, utilizando os 

valores vigentes no contrato da empresa Eleva Ambiental, período de novembro de 2018 a 

novembro de 2019, no contrato da CTR do Agreste, período de novembro de 2018 a novembro 

de 2019, e valor médio da remuneração dos servidores para o ano de 2019.  

Com relação ao segundo cenário, que prevê a coleta e o processamento dos RSUs 

recicláveis separados dos demais RSU, sem auxílio financeiro do poder público, calculou-se o 

custo para implantação de um sistema de coleta seletiva adequado para a cidade de Arapiraca, 

de acordo com os itens presentes no Apêndice A. 

Foram somados os valores referentes aos custos necessários para a manutenção do 

sistema (itens presentes no Apêndice B), considerando a inclusão de todos os catadores 

registrados de Arapiraca, com remuneração individual equivalente a um salário-mínimo por 

mês. Subsequente ao cálculo do valor mínimo necessário para a manutenção do sistema de 

coleta seletiva, estimou-se a quantidade necessária de RSU potencialmente reciclável para se 

obter esse valor. Para isso, primeiramente se estimou o valor da tonelada de material 

potencialmente reciclável dos RSUs de Arapiraca, de acordo com a equação (1): 

VT=∑(Gm x Vm)                                                                                                          (1) 



32 

 

Onde, VT – Valor da tonelada (R$/t); Gm – Proporção do material reciclável de tipo m 

nos RSUs de Arapiraca, de acordo com gravimetria; Vm – Valor de venda de uma tonelada do 

material reciclável de tipo m (R$); e m – Os tipos de materiais recicláveis considerados foram: 

vidro, metal, papel e plástico. 

 

Em seguida estimou-se a quantidade de RSU potencialmente reciclável necessária para 

se obter o valor mínimo para manutenção do sistema de coleta seletiva no cenário sem apoio 

financeiro da prefeitura com a equação (2): 

QT = MCS / VT                                                                                                             (2) 

Em que, QT – Quantidade mensal mínima necessária para manter o sistema de coleta 

seletiva sem apoio da prefeitura (t/mês); MCS - Valor mínimo necessário para a manutenção 

do sistema de coleta seletiva (R$/mês); VT – Valor da tonelada de RSU potencialmente 

reciclável de Arapiraca (R$); 

 

Com relação ao terceiro cenário, somou-se ao custo da prefeitura de Arapiraca o valor 

a ser pago por tonelada aos catadores de resíduos recicláveis da cidade, tendo por base os 

métodos adotados nas cidades de Maceió/AL9 e Campina Grande/PB (PREFEITURA DE 

CAMPINA GRANDE, 2017). Assim, para se estimar a quantidade de RSU potencialmente 

reciclável necessária para se obter o valor mínimo para manutenção do sistema de coleta 

seletiva no cenário com apoio financeiro da prefeitura utilizou-se a equação (3): 

QTP = MCS / (VT + VP)                                                                                              (3) 

Entende-se, QTP – Quantidade mensal mínima necessária para manter o sistema de 

coleta seletiva com apoio da prefeitura (t/mês); MCS - Valor mínimo necessário para a 

manutenção do sistema de coleta seletiva (R$/mês); VT – Valor da tonelada de RSU 

potencialmente reciclável de Arapiraca (R$); VP – Valor repassado pela prefeitura por cada 

tonelada de RSU coletada (R$); 

 

Calculou-se também a produtividade mensal média - quantidade de resíduo que cada 

catador teria que processar por mês - de acordo com a equação (4): 

P = QT / NC                                                                                                                 (4) 

 
9 Comunicação pessoal com a Diretora de Serviços Especiais e Planejamento da Superintendência Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Maceió/AL, Liz Araújo, em 15 de agosto de 2019, recebida por e-mail. 
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Onde, P – Produtividade mensal média para cada catador (t/mês); QT – Quantidade 

mensal mínima necessária para manter o sistema de coleta seletiva (t/mês); NC – Número de 

catadores cadastrados em Arapiraca. 

 

Por fim, foi feito um confronto dos custos de ambos os sistemas, baseado em Rodrigues 

et al. (2012), para chegar a um comparativo de valores e identificar se há ou não diferença 

econômica entre eles e se é viável a implantação da coleta seletiva. 

As informações de cunho social foram obtidas através de entrevistas a ANCAT, 

documentos, livros, artigos e outros textos científicos, a fim de se obter dados de cidades que 

já se utilizam desta prática para fomentar esta pesquisa no sentido de verificar os benefícios da 

inserção da coleta seletiva, tendo sido realizada uma busca nas seguintes plataformas: 

Periódicos Capes, Google Acadêmico, Scielo e Scopus, utilizando palavras como: coleta 

seletiva, inclusão de associações de catadores, custos da adoção da coleta seletiva, aspectos 

socioeconômicos, analisando qualitativamente os diferentes níveis de inclusão dos catadores de 

resíduos recicláveis para os cenários avaliados. 

 

2.7 Estimativa das emissões de gases de efeito estufa 

 

Foram realizadas as estimativas das emissões de GEE das seguintes fontes: i) queima 

por fontes móveis, que se referem aos veículos usados para coleta dos RSUs no município de 

Arapiraca e destinação até o aterro sanitário, localizado na cidade de Craíbas - AL; e ii) 

emissões dos RSUs depositados no aterro sanitário. 

 

2.7.1 Emissões de GEE por queima de combustível fóssil 

 

As estimativas de emissão de GEE proveniente do uso de combustível fóssil para coleta 

e destinação, no cenário convencional e nos cenários com coleta seletiva, foram realizadas por 

meio da utilização da ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol versão 

2019.3, que utiliza a equação (5): 

𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡ã𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 x 𝑓𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠ã𝑜                   (5) 

Em que, Consumo de combustível: quantidade de combustível consumida ao longo do 

ano (l). Fator de emissão: conforme apresentado na Tabela 1. 

 



34 

 

Tabela 1 - Fatores de emissão por tipo de combustível para combustão móvel. 

Combustível 

Fatores de emissão 

Combustível fóssil  Biocombustível 

kg CO2.L-1 kg CH4.L-1 kg N2O.L-1  kg CO2.L-1 kg CH4.L-1 kg N2O.L-1 

Gasolina 2,212 0,0008 0,00026  1,526 0,0002 0,00001 

Diesel 2,603 0,0001 0,00014  2,431 0,0003 0,00002 

Álcool -- -- --  1,457 0,0004 0,00001 

Fonte: GHG PROTOCOL (2019). 

 

Para os cenários com coleta seletiva foram estimadas as quantidades de caminhões 

necessários tendo como base o consumo da coleta convencional, os dados de gravimetria e a 

capacidade do caminhão, com objetivo de atender a demanda de resíduos recicláveis a serem 

recolhidos e dos resíduos não recicláveis a serem destinados a CTR. Também foi levado em 

consideração que nesses cenários os resíduos recicláveis não iriam para Craíbas - AL, onde fica 

localizado a CTR, diminuindo-se essa distância no cálculo realizado. Para se estimar as 

emissões de GEEs os resultados obtidos foram aplicados a ferramenta de cálculo do Programa 

Brasileiro GHG Protocol versão 2019.3 (GHG PROTOCOL, 2019). 

 

2.7.2 Emissões de GEEs oriundas dos RSUs de Arapiraca 

 

As estimativas das emissões de GEE produzidas na CTR, para todos os cenários, foram 

calculadas utilizando-se da metodologia descrita pelo IPCC (2006), a qual determina o 

potencial de geração de metano (L0) a partir do teor de Carbono orgânico degradável (COD) 

dos resíduos. Para determinar o COD foi utilizado o percentual da composição gravimétrica 

descrita (Tabela 2), de acordo com a equação 6 adotada com base na metodologia do IPCC 

(IPCC, 2006). 

COD = CODi x Wi                                                                                                         (6) 

Onde, COD - carbono orgânico degradado (t C/resíduo); CODi - porcentagem de 

carbono orgânico degradável para diferentes tipos de resíduos; Wi - fração do tipo de resíduos 

por categoria do resíduo. 

 

A composição gravimétrica dos RSUs de Arapiraca (Tabela 2) foi obtida do Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Região Agreste (PIGIRS) 

(ALAGOAS, 2016). De acordo com o PIGIRS, entende-se por “Outros” como sendo todo 

resíduo que não se enquadre nos demais componentes, como pedaços de tecidos, madeiras, 
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borrachas, couros, por exemplo (ALAGOAS, 2016). Enquanto os valores do CODi (Tabela 3), 

os quais dependem da composição do material disposto foram provenientes do IPCC (IPCC, 

2006). 

 

Tabela 2 - Composição gravimétrica (%) dos RSU do município de Arapiraca, AL. 

Tipo de resíduo (%) 

Matéria Orgânica 48,5 

Papel/Papelão 9,16 

Metal 1,60 

Plástico 21,1 

Vidro 1,73 

Outros 17,9 

Fonte: Adaptado de ALAGOAS (2016). 

 

Tabela 3 - Percentual de carbono orgânico degradado por tipo de resíduo. 
Tipo de resíduo COD (% em massa) 

Matéria Orgânica 15 

Papel/Papelão 40 

Metal 0 

Plástico 0 

Vidro 0 

Outros 30 

Fonte: Adaptado de IPCC (2006). 

 

Para “Outros” foi utilizado o COD de madeiras, que de acordo com o IPCC (2006), é 

de 30% (IPCC, 2006; ALAGOAS,2016).  

O potencial de geração de metano (L0) foi calculado utilizando-se a equação (7):  

 
 

Lo = FCM* COD *CODf  * F* 16/12                                                                            (7) 

 

Em que, FCM - fator de correção de metano (1); COD - carbono orgânico degradado (t 

C/resíduo); CODf - fração de COD dissociada (valor padrão = 0,77), F - fator de concentração 

de metano no biogás gerado (0,5% valor padrão) (IPCC, 2006); 16/12 - razão de conversão de 

carbono (C) a metano (CH4). 

O fator de correção do metano (FCM) varia de 0,4 a 1,0 a depender do manejo e 

disposição do RSU. Os valores são recomendados pelo IPCC (2006), que os determina de 

acordo com a forma que os resíduos são acondicionados. No presente trabalho, considerando 

que os RSUs de Arapiraca são encaminhados para a CTR, foi atribuído o valor de 1,0 para o 
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FCM, pois, de acordo com o IPCC (2006) este é o fator de correção a ser utilizado quando os 

resíduos são manejados de forma adequada. 

Por fim, calculou-se a quantidade de metano gerado, utilizando-se a equação (8): 

 

CH4 = (MSWT * MSWF *L0 - R *(1 - ox)                                                                      (8) 

 

Em que, CH4: emissão de gás metano (tCH4/ano); MSWT: total de resíduos dispostos 

no ano (t/ano); MSWF: fração de material orgânico no resíduo (%); L0: potencial de geração de 

metano (relação de t de CH4/t de resíduo); R: metano capturado valor padrão 0 (CH4)/ano); ox: 

fator de oxidação de metano na superfície do aterro valor padrão 0. 

 

O mesmo método foi utilizado para se estimar as emissões de GEE oriundas do RSU 

para os cenários com coleta seletiva. Para isso, considerando composição gravimétrica dos 

RSUs, aplicou-se o método IPCC (IPCC, 2006; ALAGOAS, 2016) excluindo-se no cálculo os 

materiais recicláveis como papel, papelão, vidro e metal.  
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização da gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) em Arapiraca - AL 

 

No município de Arapiraca, atualmente é utilizado o sistema convencional de coleta e 

destinação dos RSUs, os quais são encaminhados para a CTR do Agreste, localizado a 20,7 km 

de distância, precisamente, no município de Craíbas - AL. A CTR foi inaugurada em dezembro 

de 2016, com uma área de 81 hectares, vida útil estimada em 20 anos, e atende os municípios 

da região do agreste, dentre eles Arapiraca, Craíbas, Igaci, Taquarana, Coité do Nóia, Limoeiro 

de Anadia, São Sebastião e Lagoa da Canoa, que em 2019 destinaram cerca de 16.000 toneladas 

de RSU por mês a CTR10.  

De acordo com informações fornecidas pela SMSP do município de Arapiraca11, 

mensalmente são encaminhadas 7.455,10 toneladas de RSU para a CTR e a coleta dos RSUs é 

realizada diariamente em dias intercalados nos bairros do município. Durante o ano de 2019 a 

frota utilizada para a realização dessas atividades de coleta e destinação contou com 13 veículos 

movidos a óleo diesel, que em média consumiram 28.000 L por mês (Tabela 4). Ainda assim, 

considerando que foi observado diversos pontos de depósito irregular de RSUs espalhados pela 

cidade (Figura 2), pode se afirmar que o sistema atual de coleta convencional do município não 

é efetivo (SMSP, 2019).  

 

Tabela 4 - Dados gerais do município de Arapiraca - AL: população, PIB per capita e 

variáveis do setor de Resíduos Sólidos. 
Variáveis Valores 

População (IBGE, 2019) 231.747 

PIB Per Capita (IBGE, 2019) 19.389,15 

RSU destinados a CTR (T/mês) 7.455,1 

Produção anual de RSU/PIB (kg/R$/ano) 4.613,98 

Produção mensal de RSU/Per Capita (kg/hab/mês) 32,17 

Produção diária de RSU/Per Capita (kg/hab/dia) 1,07 

Vida útil da CTR (anos) 20 

Caminhões utilizados para coleta de RSU 13 

Consumo mensal de Combustível - Diesel (L/mês) 28.000 

Fonte: Autor (2021). 

 
10 Comunicação pessoal da Supervisora Administrativa da CTR, Damaris Gomes, em 11 de outubro de 2019, 

recebida por e-mail. 
11 Comunicação pessoal da Diretora de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de 

Arapiraca, Patricia Albuquerque, em 30 de maio de 2020, recebida por aplicativo WhatsApp. 



38 

 

Figura 2 – Locais com depósito irregular de RSU no município de Arapiraca - AL. 

 
Fonte: SMSP (2019) 

 

Calculando-se a produção diária per capita de RSU pela população de Arapiraca, 

considerando estimativa do IBGE para o ano de 2019, obtém-se um valor de 1,07 kg/hab/dia. 

Esse valor é superior ao da média per capita de produção de RSUs no Brasil em 2018, que foi 

de 1,03 kg/hab/dia (ABRELPE, 2019). Se comparado ao valor médio da região Nordeste tem-

se uma diferença de 0,11 kg/hab/dia, visto que em 2018 essa região gerou 0,95 kg/hab/dia 

(ABRELPE, 2019). 

De acordo com os dados de gravimetria que constam no Plano Intermunicipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos da Região Agreste (PIGIRS) (ALAGOAS, 2016), o RSU de 

Arapiraca é composto por 48,5% matéria orgânica, 9,16% de papel/papelão, 1,6% de metal, 

21,1% de plástico e 1,73% de vidro (Tabela 2). Dessa forma, pode-se constatar que cerca de 

33,6% dos RSUs coletados são passíveis de reciclagem, totalizando um montante de 2.504,16 

t/mês. Assim, considerando apenas os resíduos potencialmente recicláveis, tem-se a seguinte 

composição: 5,2% de vidro, 4,8% metal, 27,3% papel e 62,8% de plástico (Figura 3). 

 

Figura 3 - Composição do resíduo potencialmente reciclável obtido a partir do RSU 

coletado em Arapiraca - AL. 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 
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Outrossim, é fundamental salientar que Arapiraca tem atualmente 180 associados 

cadastrados como catadores de resíduos recicláveis, os quais são divididos em três associações: 

Associação de Catadores de Resíduos Sólidos de Arapiraca (ASCARA), Associação dos 

Catadores de Materiais Recicláveis de Mangabeiras (ASCAMAN) e Associação e Cooperativa 

dos Catadores de Materiais Recicláveis do Povoado de Mangabeiras (ASCAPON)12. No 

entanto, apesar da PNRS (BRASIL, 2010a) definir em seus princípios e diretrizes que deve 

haver o manejo sustentável dos RSU, e que este deve priorizar a participação de cooperativas 

ou associações de catadores na prestação do serviço de coleta seletiva, desde o encerramento 

do lixão a céu aberto o município de Arapiraca não fomentou de forma efetiva a inclusão social 

dessa classe de trabalhadores.  

 

5.2 Aspectos socioeconômicos da coleta e destinação dos RSUs em Arapiraca 

5.2.1 Cenário atual: sistema convencional de coleta e destinação 

 

Dados do IBGE (2019) apontam que o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do 

município de Arapiraca é de R$ 19.389,15. Correlacionando o PIB com a produção de RSU, 

tem-se uma estimativa de RSU/PIB de 4.613,98 kg/R$/ano. Tendo em vista que em 2009 o PIB 

per capita do município de Arapiraca era de R$ 7.886,23 (IBGE, 2019), ou seja, R$ 11.502,92 

a menos que em 2019, e a sua população em 2009 era de 210.526 habitantes (IBGE, 2019) 

produzindo 52.560 toneladas de RSU (ABRELPE, 2010), tem-se para 2009 uma estimativa de 

RSU/PIB de 6.664,78 kg/R$/ano, sendo 2.050,80 kg/R$/ano a mais que o ano de 2019. De 

acordo com Melo et al. (2009), o PIB está relacionado ao poder aquisitivo da população em 

adquirir bens e produtos, de modo que o seu crescimento colabora com o crescimento na 

produção de RSU, todavia essa afirmação não se aplica para o caso do município de Arapiraca, 

pois para o ano de 2009, apesar do PIB ter sido menor que 2019, a população gerou mais RSU 

(ABRELPE, 2010). 

Com relação aos custos do sistema de coleta e destinação utilizados atualmente no 

município de Arapiraca, tendo como referência os valores pagos para o período de novembro 

de 2018 a novembro de 2019, os maiores montantes são de R$ 4.278,000.00, pagos a CTR do 

Agreste (ANEXO B), e de R$ 16.232.095,70, pagos a empresa Eleva Ambiental para realizar a 

 
12 Comunicação pessoal da Diretora de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de 

Arapiraca, Patricia Albuquerque, em 30 de maio de 2020, recebida por aplicativo WhatsApp. 



40 

 

coleta e encaminhar os resíduos até a CTR do Agreste (ANEXO A), somando aproximadamente 

20,4 milhões de reais por ano. 

Somando-se os valores despendidos com coleta, destinação, folha de pagamento de 

pessoal, encargos trabalhistas e tributários, o custo para os cofres públicos municipais de 

Arapiraca totaliza em R$ 24.361.284,63 por ano (Tabela 5), resultando na média per capita de 

R$ 105,12 (R$/hab./ano). Este valor é menor do que o apresentado no diagnóstico do Sistema 

Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS, 2018), emitido em 2019 pelo Ministério 

do Desenvolvimento Regional (MDR), denotando que as despesas per capita com manejo de 

RSUs para região Nordeste é de R$ 117,34 (R$/hab/ano) (BRASIL, 2019). No entanto, o 

município de Palmas - TO, em 2010, teve um custo com a coleta convencional de R$ 

13.912.181,08 (RODRIGUES et al., 2012), considerando que a população da referida cidade 

em 2010 era de 228.332 habitantes (IBGE, 2010), o custo anual per capita desse município com 

coleta de RSU foi de R$ 60,93 (R$/hab/ano), valor inferior ao constatado para o município de 

Arapiraca. 

 

Tabela 5 - Custos do sistema de coleta convencional de RSU de Arapiraca - AL para o 

período novembro de 2018 a novembro de 2019. 

Despesa com a coleta e destinação  

(Ano Base 2018/2019) 

Valor 

(R$) 

Quantidade 

Anual 

Valor Anual  

(R$) 

Contribuição para a 

despesa total (%) 

 Contrato CTR do Agreste 4.278.000,00 1 4.278.000,00 17,56 

 Contrato Eleva Ambiental 16.232.095,70 1 16.232.095,70 66,63 

 Combustível 94.000,00  12 1.128.000,00 4,63 

 Gari (122 concursados lotados na SMSP) 167.335,57  12 2.008.026,84 8,24 

 1/3 Férias Garis 55.778,52  1 55.778,52 0,23 

 13º Garis 167.335,57  1 167.335,57 0,69 

 Motorista (17 motoristas) 36.903,60 12 442.843,20 1,82 

 1/3 Férias Motoristas 12.301,20 1 12.301,20 0,05 

 13º Motoristas 36.903,60 1 36.903,60 0,15 

 TOTAL   24.361.284,63 100 

Fonte: Autor (2021). 

 

Conforme descrito na Tabela 5, as maiores despesas são referentes ao pagamento das 

empresas Eleva Ambiental e Alagoas Ambiental (CTR do Agreste), que representam 

respectivamente 66,63% e 17,56% do custo anual total de R$ 24.361.284. Os demais custos são 
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referentes ao pagamento de remuneração dos 122 garis concursados e lotados na SMSP13 

(8,24%), gastos com combustível (4,63%), remuneração de 17 motoristas (1,82%) e encargos 

trabalhistas e tributários (1,12%). Nota-se que 84,2% dos custos do sistema convencional 

advêm da coleta, destinação e depósito dos RSUs de Arapiraca - AL. 

 

5.2.2 Cenários com coleta seletiva  

 

Como exposto acima, o município de Arapiraca, até o levantamento dos dados do 

presente trabalho, não implantou qualquer tipo de sistema de coleta seletiva. No entanto, cabe 

destacar que durante o ano de 2020 a prefeitura recebeu do governo do estado e de empresas 

parceiras Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que foram distribuídos em alguns pontos da 

cidade, porém, sem a elaboração e implementação de um programa efetivo de coleta seletiva14. 

Considerando a existência de 180 catadores cadastrados em associações no município 

de Arapiraca, o custo para implantação da estrutura do sistema de coleta seletiva, com 

equipamentos de coleta e triagem, foi estimado em R$ 641.975,00. O detalhamento dos 

materiais e seus respectivos quantitativos e custos está apresentado no Apêndice A, 

contemplando aquisição de materiais de consumo, equipamentos, veículos de transporte e 

contratação de serviços, todos indispensáveis para a execução eficaz da coleta seletiva. 

Considerou-se este valor de implantação para ambos os cenários com coleta seletiva, com e 

sem a participação do poder público municipal. 

Cabe ressaltar que a PNRS (BRASIL, 2010a) prevê que o manejo sustentável dos 

resíduos sólidos urbanos deve priorizar a participação de cooperativas ou associações de 

catadores na prestação do serviço de coleta seletiva. Essa priorização deve ser efetivada pelo 

poder público através do apoio às cooperativas, com doação de terreno, maquinários, 

construção de galpões de triagem e na manutenção com os custos de água, energia elétrica e 

caminhões (CEMPRE, 2018). 

Com relação ao levantamento dos custos operacionais para manter em funcionamento 

o sistema de coleta seletiva, garantindo o valor de um salário-mínimo mensal para cada um dos 

180 catadores e incluindo outras despesas de pessoal como recolhimento de encargos 

trabalhista,  férias, 13º salário, recolhimento do INSS, despesas com outros funcionários, 

 
13 Comunicação pessoal com servidor da Secretaria Municipal de Gestão Arapiraca, João Batista, em 19 de 

novembro de 2019, recebida por e-mail. 
14 Comunicação pessoal da Diretora de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de 

Arapiraca, Patricia Albuquerque, em 30 de maio de 2020, recebida por aplicativo WhatsApp. 



42 

 

consultores, operação da frota, campanhas de educação ambiental, despesas administrativas, 

despesas operacionais de manutenção dos equipamentos, galpão, máquinas e PEVs, resultou no 

valor médio mensal de R$ 275.934,43 e anual de R$ 3.311.213,16, para ambos os cenários com 

coleta seletiva. O detalhamento destes custos está descrito no Apêndice B. 

Aplicando-se a equação (1), utilizando os dados de gravimetria do município de 

Arapiraca e os valores médios de venda dos materiais recicláveis na região Nordeste, obtidos, 

respectivamente, a partir do PIGIRS (ALAGOAS, 2016) e do Anuário da ANCAT (2020), foi 

possível calcular o valor de venda de cada tonelada de material potencialmente reciclável, 

presente no RSU coletado no município de Arapiraca (Tabela 6). Segundo a ANCAT (2020), 

no ano de 2019 o plástico foi comercializado na região Nordeste por valor médio de R$ 1,03/Kg, 

sendo este o material reciclável com maior valor de venda, seguido do metal (R$ 0,36/Kg), 

papel (R$ 0,33/Kg) e vidro (R$ 0,14/Kg). Assim, estima-se que cada tonelada de material 

potencialmente reciclável presente nos RSUs coletados no município de Arapiraca, após 

segregação, poderá ser comercializada por cerca de R$ 761,39/tonelada (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Dados de valor de venda e proporção dos tipos de resíduo potencialmente 

reciclável presente no RSU coletado em Arapiraca - AL. 

 Vidro Metal Papel Plásticos 
RSU potencialmente 

reciclável 

Valor médio (R$/Kg)* 0,14 0,36 0,33 1,03 - 

Gravimetria do RSU de Arapiraca (%)** 1,73 1,6 9,16 21,1 33,59 

RSU reciclável que chega na CTR (t/mês) 128,97 119,28 682,89 1,573,03 2,504,17 

Composição do material reciclável (%) 5,15 4,76 27,27 62,82 100 

Valor do RSU reciclável de Arapiraca (R$/t) 7,21 17,14 89,99 647,05 761,39 

*Anuário ANCAT (2018); ** PIGIRS - ALAGOAS (2016). Fonte: Autor, 2021. 

 

Considerando os resultados obtidos, o material que apresenta maior contribuição para a 

estimativa do valor de venda da tonelada do RSU potencialmente reciclável de Arapiraca é o 

plástico (85% do valor), seguido do papel (11,8%), metal (2,3%) e vidro (0,9%), conforme 

apresentado na Figura 4. Esses resultados diferem de Américo (2019) para a cidade de Campo 

Mourão no Paraná, que em 2018, constatou o papel como o material mais comercializado 

(40%), seguido do plástico (38%), metal (23%), e vidro (5%). 
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Figura 4 - Contribuição (%) de cada tipo de material para o valor de uma tonelada de 

material reciclável obtida partir do RSU coletado em Arapiraca - AL. 

 
Fonte: Autor, 2021. 

 

Assim, tendo-se que o custo mensal para manutenção do sistema de coleta seletiva no 

contexto apresentado foi estimado em R$ 275.934,43 e o valor de venda da tonelada de material 

potencialmente reciclável do RSU de Arapiraca foi calculado em R$ 761,39, a quantidade 

mínima de RSU que o sistema de coleta seletiva precisa coletar, processar e comercializar, para 

garantir que 180 catadores de resíduos recicláveis possam operar o centro de triagem e ter uma 

renda de um salário mínimo, é de 362,41 toneladas de resíduos recicláveis por mês (Figura 5).  

Adicionalmente, aplicando-se a equação (4) foi possível constatar que, para este cenário 

de coleta seletiva sem apoio financeiro da Prefeitura, a produtividade por catador de resíduo 

reciclável seria de 2,01 toneladas por mês (Figura 5). De acordo com o estudo de Ribeiro et al. 

(2014), em cooperativas do estado do Rio de Janeiro, os catadores de resíduos recicláveis 

apresentam produtividade de até 3,36 toneladas mensais por cooperado, demonstrando que a 

projeção de produtividade prevista para os catadores de resíduos recicláveis da cidade de 

Arapiraca - AL, de 2,01 toneladas mensais, é perfeitamente viável. 

Existem diferentes modelos de políticas de apoio financeiro do poder público municipal 

para auxiliar na manutenção de sistema de coleta seletiva realizada por cooperativas e 

associações de catadores. Por exemplo, em Maceió – AL a Prefeitura determinou em 2017, 

através de edital, que seria pago à cooperativa responsável o valor de R$10,00 mensais por cada 

unidade habitacional coberta pela coleta seletiva, independentemente do número de vezes que 

o catador iria na mesma unidade, e o valor de R$ 2.000,00 pela limpeza das estações de 

reciclagem15. Em Campina Grande - PB, a prefeitura fez a inserção do sistema de coleta seletiva 

 
15 Comunicação pessoal com a Diretora de Serviços Especiais e Planejamento da Superintendência Municipal de 

Desenvolvimento Sustentável de Maceió/AL, Liz Araújo, em 15 de agosto de 2019, recebida por e-mail. 



44 

 

com a participação dos catadores de resíduos recicláveis pagando o valor de R$126,09 por 

tonelada coletada, além de outros incentivos associados ao número de visita a cada residência 

e a realização de programas de educação ambiental. Nesse modelo os serviços são pagos após 

a conferência de sua execução através de medição (PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, 

2017).  

Como este trabalho visa avaliar cenários futuros, o modelo aplicado em Campina 

Grande - PB foi escolhido como parâmetro, calculando-se qual seria a quantidade de resíduos 

e, consequentemente, a produtividade mínima de cada catador para manter o sistema de coleta 

seletiva em Arapiraca, caso houvesse a contrapartida da prefeitura com o pagamento de R$ 

126,09 por tonelada de RSU reciclável coletado. Assim, considerando o mesmo contexto 

descrito acima, onde o custo mínimo mensal para manter o sistema com remuneração dos 180 

catadores é de R$ 275.934,43, neste cenário seria preciso coletar, processar e comercializar 

310,92 toneladas de resíduos recicláveis por mês, passando a exigir uma produtividade mensal 

de 1,73 toneladas por catador (Figura 5). Com isso, neste cenário a prefeitura passaria a ter um 

custo mensal de aproximadamente R$ 39.203,90, referente ao auxílio financeiro para 

manutenção do sistema de coleta seletiva. 

 

Figura 5 - Fluxograma apresentando a aplicação das equações para obtenção dos dados 

avaliados nos cenários com coleta seletiva em Arapiraca - AL. As caixas descrevem as 

variáveis consideradas para o cenário sem apoio da prefeitura (vermelho), com apoio da 

prefeitura (azul) e em ambos (verde). 

 
Fonte: Autor (2021). 
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Ainda com relação aos cenários com implantação de sistema de coleta seletiva, ao retirar 

da competência da prefeitura o transporte e destinação de parte do material reciclável presente 

no RSU de Arapiraca, que passará a ser coletado e transportado pelos catadores, haverá uma 

redução proporcional nos custos com combustível e nos valores pagos às empresas Eleva 

Ambiental e Alagoas Ambiental (CTR do Agreste). Considerando que 362,41 toneladas de 

RSU deixarão de ser destinados mensalmente a CTR do Agreste, que fica a cerca de 20,7 km 

de distância de Arapiraca, e que o caminhão utilizado tem capacidade de transportar 7 toneladas, 

o município passaria a gastar R$ 92.402,00 por mês em combustível. A redução proporcional 

no valor contratado com as empresas Eleva Ambiental e Alagoas Ambiental (CTR do Agreste) 

resultaria em custos anuais de R$15.443.015,23 e R$ 4.070.036,33, respectivamente (Tabela 

7). 

 

5.2.3 Comparações entre os diferentes cenários 

 

A Tabela 7 apresenta os custos anuais atribuídos a prefeitura de Arapiraca nos diferentes 

cenários avaliados no presente trabalho. Verifica-se que, com a redução proporcional nos 

valores pagos as empresas responsáveis pela coleta e destinação dos RSUs e diminuição no 

consumo de combustível, o menor custo total é o do estimado para o cenário com coleta seletiva 

realizada sem apoio financeiro do poder público municipal (R$ 23.345.064,49), seguido pelo 

cenário com coleta seletiva incentivada financeiramente pela prefeitura (R$ 23.957.168,01), 

ambos menos custosos que o cenário convencional (R$ 24.361.284,63). 

 

Tabela 7 - Despesas anuais da prefeitura de Arapiraca com os sistemas de coleta de RSU 

nos diferentes cenários (R$/Ano). 

Descrição dos custos 
Cenário 

convencional 

Cenário com coleta 

seletiva sem apoio 

da prefeitura 

Cenário com coleta 

seletiva com apoio 

da prefeitura 

Destinação       

  Valor pago a CTR do agreste 4.278.000,00 4.070.036,33 4.099.583,11 

Custos com coleta e transporte       

  Valor pago a empresa Eleva Ambiental 16.232.095,70 15.443.015,23 15.555.125,14 

  Despesas com combustível 1.128.000,00 1.108.824,00 1.108.824,00 

  Despesas com funcionários 2.723.188,93 2.723.188,93 2.723.188,93 

Valor destinado aos catadores (R$126,09/t) - - 470.446,83 

Custo total 24.361.284,63 23.345.064,49 23.957.168,01 

Economia em relação ao cenário atual - 1.016.220,14 404.116,62 

Fonte: Autor, 2021. 
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O funcionamento de um sistema de coleta seletiva nos formatos aqui analisados 

acarretaria em economia para os cofres públicos do município de Arapiraca de até R$ 

1.016.220,14 por ano, que em 20 anos poderia chegar no valor de até R$ 20.324.402,8. Tal 

economia permite uma rápida compensação do valor que seria necessário investir para 

estruturar um sistema de coleta seletiva adequado para o contexto de Arapiraca, aqui estimado 

no valor de R$ 641.975,00. 

O custo anual para manter o funcionamento do sistema de coleta seletiva, garantindo 

renda mínima para os catadores registrados em Arapiraca, foi estimado em R$ 3.311.213,16. 

Para o cenário sem apoio financeiro da prefeitura, calcula-se que a coleta, triagem e 

comercialização mensal de 362,41 toneladas de material potencialmente reciclável seria 

suficiente para cobrir esse custo, exigindo uma produtividade mensal de 2,01 toneladas por 

catador. Por outro lado, com a contrapartida da prefeitura, remunerando as associações com R$ 

126,09 por cada tonelada de RSU coletado, seria necessária a coleta, triagem e comercialização 

de 310,92 toneladas de resíduos recicláveis por mês, passando a exigir uma produtividade 

mensal de 1,73 toneladas por catador para se obter o valor total de manutenção (Figura 6), que 

neste caso será de R$ 2.840.766,33 por ano, que somado ao valor pago pela prefeitura atingiria 

o valor necessário para a manutenção do sistema. Apesar dessa contrapartida da prefeitura 

resultar em um gasto anual de R$ 470.446,83, este cenário ainda se mostra mais econômico do 

que o cenário convencional. 

 

Figura 6 - Projeção do valor obtido com a comercialização de resíduos recicláveis 

presentes no RSU coletado em Arapiraca - AL nos diferentes cenários avaliados. A linha 

tracejada indica a estimativa do custo mensal de manutenção do sistema de coleta seletiva. 

Valores de produtividade em toneladas/catador/mês. 

 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Ainda sob o olhar socioeconômico, atualmente, por não haver sistema de coleta seletiva 

organizada em Arapiraca, os 180 catadores de resíduos recicláveis sobrevivem principalmente 

do que conseguem catar, gerando instabilidade financeira e situação precária para quem 

sobrevive desse tipo de atividade. Além disso, carecem de proteção à saúde, pois 

frequentemente se encontram desprovidos de equipamentos de proteção e sem acesso a 

campanhas de educação ambiental, orientando como os resíduos passíveis de reciclagem devem 

ser repassados. 

Barros (2018), realizou um resumo da situação socioeconômica das cooperativas de 

catadores de resíduos recicláveis de Alagoas e constatou que os catadores recebiam entre R$ 

185,00 a R$ 938,00 mensais, valor esse que não é suficiente para lhes dar vida digna, uma vez 

que a média de membros nas famílias é de 4-5 pessoas, estando esses trabalhadores excluídos 

socialmente e assolados pela falta de oportunidade, tendo em vista que 36% são analfabetos e 

57% sequer concluíram o ensino médio, vendo a atividade de coleta de resíduos recicláveis 

como alternativa para o desemprego. 

A aplicação de um sistema de coleta seletiva planejado e devidamente organizado, 

conforme cenários explorados no presente trabalho, pode significar uma mudança de vida para 

180 famílias e acarretaria a promoção da inclusão social, garantindo trabalho digno, pois esses 

trabalhadores estariam devidamente equipados para o exercício da atividade, diminuindo os 

riscos à saúde, e com a possibilidade de receber uma renda mínima de um salário-mínimo 

(LOBATO & LIMA, 2010; PEREIRA & TEIXEIRA, 2011). Ambos os cenários com coleta 

seletiva simulados neste trabalho previram a inclusão integral dos catadores cadastrados em 

associações no município de Arapiraca, no entanto, o cenário que contou com o apoio financeiro 

da prefeitura para a manutenção do sistema de coleta seletiva, além de se mostrar viável, resulta 

em uma exigência menor de produtividade, dando ampla possibilidade para a inserção de outros 

catadores que até o momento não se encontrem registrados.  

Todavia, desde o encerramento do lixão a céu aberto o município de Arapiraca não 

fomentou a inclusão social dessa classe de trabalhadores, logo, as pessoas que tinham como 

fonte de renda a reciclagem permaneceram marginalizadas, laborando em condições insalubres. 

A implantação do sistema de coleta seletiva teria o papel crucial na destinação dos RSUs, 

geração de emprego e renda, e no desenvolvimento econômico do ramo da reciclagem 

(BAPTISTA, 2015; ANCAT, 2020). 
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5.3 Emissões de gases do efeito estufa (GEE) na gestão de RSU em Arapiraca 

 

Como informado anteriormente, estima-se que do total de RSU coletado mensalmente no 

município de Arapiraca, 2.504,16 toneladas são passíveis de reciclagem, sendo esta a 

quantidade considerada para a quantificação das emissões de GEE no cenário com coleta 

seletiva otimista. Já para o cenário com coleta seletiva realista, os cálculos de emissão de GEE 

foram feitos considerando que 362,41 toneladas de RSU passíveis de reciclagem seriam 

coletadas e processadas pelo sistema de coleta seletiva, pois, como já avaliado sob o aspecto 

econômico, essa é a quantidade necessária para manutenção do sistema, garantindo renda de 

um salário-mínimo para cada um dos 180 catadores do município de Arapiraca. 

 

5.3.1 Emissões de GEE por fontes móveis  

 

No período de novembro de 2018 a novembro de 2019 o município de Arapiraca 

utilizou 13 veículos para coleta e destinação dos RSUs, sendo 10 caminhões compactadores e 

3 caminhões caçamba, todos consumindo óleo diesel e com autonomia média de 2 km/l16. O 

caminhão tipo compactador possui capacidade para transportar 15 m3 de resíduos, enquanto o 

caminhão tipo caçamba possui capacidade para transportar 13 m3. Quanto ao consumo de 

combustível, de acordo com dados da SMSP17, no ano de 2019, os serviços de coleta e 

transporte utilizaram em média 28.000 L de óleo diesel por mês (Tabela 8). 

Para ambos os cenários com adoção de coleta seletiva, em que pese ainda necessitar de 

13 caminhões, o consumo de óleo diesel foi calculado considerando que parte dos resíduos 

deixaria de ser destinado a CTR do Agreste, passando a ser destinado ao galpão de triagem de 

material reciclável, localizado no próprio município de Arapiraca. Para o cenário com coleta 

seletiva otimista, calcula-se que seriam necessários quatro caminhões com capacidade para sete 

toneladas (tipo compactador) para coletar e transportar o resíduo reciclável, gerando uma 

diminuição de 6,86% no consumo do combustível quando comparado ao consumo do cenário 

convencional. Com relação ao cenário com coleta seletiva realista, estima-se a necessidade de 

um caminhão com capacidade de 7 toneladas (tipo compactador), gerando uma diminuição de 

1,7% no consumo de combustível quando comparado ao cenário sem coleta seletiva (Tabela 8). 

 
16 Comunicação pessoal com o técnico de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de 

Arapiraca Thiago Santos, em 19 de março de 2019, recebida por e-mail. 
17 Comunicação pessoal da Diretora de Limpeza Pública da Secretaria Municipal Serviços Públicos de 

Arapiraca, Patricia Albuquerque, em 23 de setembro de 2019, recebida por e-mail. 
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Tabela 8 - Dados do setor de RSU nos diferentes cenários avaliados para Arapiraca - AL. 
    Cenário 

convencional 

Cenário com coleta 

seletiva otimista 

Cenário com coleta 

seletiva realista 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)       

  RSU destinados a CTR (T/mês) 7.455,1 4.950,94 7.092,69 

  RSU destinados as cooperativas (T/mês) - 2.504,16 362,41 

Vida útil da CTR       

  Vida útil total (anos) 20 23,7 20,5 

  Ganho de vida útil (%) - 18,6 2,5 

Caminhões utilizados       

  
Caminhões para coleta de RSU sem 

separação 
13 9 12 

  
Caminhões para coleta de material 

reciclável 
- 4 1 

Consumo de Combustível - Diesel       

  Consumo total (L/mês) 28.000 26.079 27.520 

  Diminuição do consumo (%) - 6,85 1,7 

Fonte: Autor (2021). 

 

No que se refere as emissões de GEE a partir do consumo de óleo diesel, o sistema de 

coleta e destinação de RSU praticado atualmente em Arapiraca, considerado nesse trabalho 

como cenário convencional, é responsável pela emissão mensal de 798,21 tCO2e, o que resulta 

em uma emissão anual de 8.738,52 tCO2e. Por outro lado, para os cenários de coleta seletiva 

estima-se uma emissão mensal de 743,47 tCO2e no viés otimista, e de 784,6 tCO2e mensais no 

realista (Tabela 9). Em comparação ao cenário convencional, a diminuição no consumo de 

combustível nos cenários otimista e realista ocasiona uma redução das emissões de 54,74 e 

13,61 tCO2e por mês, respectivamente. 

 

Tabela 9 - Emissões mensais de GEE a partir do consumo de óleo diesel por fontes móveis 

utilizadas pelo setor de coleta de Resíduos Sólidos nos três cenários avaliados para o 

município de Arapiraca - AL. 

Cenários 
CO2 fóssil CH4 N2O Total (CO2e) CO2 biogênico 

(t/mês) (t/mês) (t/mês) (t/mês) (t/mês)  

Coleta Convencional 784,23 0,05 0,04 798,21 84,4 

Coleta Seletiva Otimista 730,46 0,05 0,04 743,47 78,62 

Coleta Seletiva Realista 770,79 0,05 0,04 784,6 82,96 

Fonte: Autor (2021). 

 

Segundo Macêdo (2004), os automóveis são responsáveis por grande parte das emissões 

de GEE, sendo o CO2 responsável por 97% dos gases emitidos pelas fontes móveis. De acordo 

com o inventário nacional de emissões atmosféricas por veículos automotores rodoviários, 
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publicado pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2013), a emissão dos GEE produzidos 

por fontes móveis no Brasil é crescente. Corroborando com essa informação, em 2019 as 

emissões dos transportes no Brasil foram de 196,5 milhões de toneladas de CO2e, sendo os 

caminhões e automóveis as principais fontes emissoras, responsáveis por 40% e 31% dos GEE, 

respectivamente (SEEG, 2020). 

 

5.3.2 Emissões de GEE a partir dos RSU 

 

Conforme os resultados apresentados na Tabela 10, a degradação dos RSUs coletados 

em Arapiraca no sistema atual de coleta e destinação (cenário convencional) resulta na emissão 

mensal de 303,2 t de metano (CH4) e de 7.575,5 t de CO2e. Com adoção de um método de 

manejo dos resíduos mais sustentável estima-se uma redução dessas emissões, a depender da 

forma adotada pela municipalidade. 

No contexto de Arapiraca, estima-se que a adoção da coleta seletiva, ou seja, a 

implantação de um sistema de coleta e destinação adequada os RSUs passíveis de reciclagem, 

resultaria em redução nas emissões mensais de GEE. Para o cenário otimista essa redução seria 

de 102,17 t/mês de CH4 e 2.549,75 t/mês de CO2e, pois estima-se que a degradação dos RSUs 

nesse cenário geraria emissões de 201,03 CH4 t/mês e 5.035,75 CO2e t/mês. Já com relação ao 

cenário de adoção da coleta seletiva realista, a redução das emissões seria de 16,73 t/mês de 

CH4 e 363,75 t/mês de CO2e, uma vez que a degradação dos RSUs nesse cenário geraria 

emissões de 286,47 t/mês de CH4 e de e 7.211,75 t/mês de CO2e (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Emissões mensais de GEE a partir da degradação dos Resíduos Sólidos nos 

diferentes cenários avaliados para o município de Arapiraca - AL. 
Cenários CH4 (t/mês) CO2e (t/mês) 

Coleta Convencional 303,20 7575,50 

Coleta Seletiva Otimista 201,03 5025,75 

Coleta Seletiva Realista 286,47 7211,75 

Fonte: Autor (2021). 

 

5.3.3 Emissões totais de GEE nos diferentes cenários 

 

No tocante ao total de emissões de GEE, durante o ano avaliado o sistema de manejo 

de RSU utilizado no município de (cenário convencional) foi responsável pela emissão mensal 

de 8.373,71 toneladas de CO2e. Tendo em vista que a população de Arapiraca nesse mesmo 
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período foi estimada em 231.747 habitantes (IBGE, 2019), o total de emissões mensais de CO2e 

em 2019 corresponde a 0,0361 toneladas per capita (Figura 6). 

Com a adoção dos sistemas de coleta seletiva estima-se que as emissões totais mensais 

de CO2e seriam de 5.769,22 toneladas no cenário otimista e de 7.996,35 toneladas no cenário 

realista, correspondendo a emissões per capita de 0,0248 t/mês para o cenário otimista e de 

0,0345 t/mês no cenário realista, ambos resultando na diminuição das emissões totais (Figura 

7). 

 

Figura 7 - Estimativa de emissões totais de CO2e (t/mês) pelos sistemas de coleta de RSU 

dos diferentes cenários avaliados para o município de Arapiraca - AL. 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

De acordo com o Anuário da Reciclagem da ANCAT (2019), estima-se que no Brasil, 

em virtude do trabalho de reciclagem, deixaram de ser emitidos 36 mil toneladas de CO2e em 

2017 e 29 mil toneladas de CO2e em 2018, sendo 18% desse montante resultante da redução do 

descarte de resíduos, o que corresponde a 6.480 mil toneladas de CO2e em 2017 e 5.220 mil 

toneladas de CO2e em 2018, valores compatíveis com os resultados do presente estudo. 

Outrossim, resta dizer que o relatório do SEEG (2020) aponta um aumento de 9,6% nas 

emissões brutas de GEE durante o ano de 2019, sendo o setor de resíduos sólidos urbanos 

responsável por 1,3% desse aumento, principalmente em virtude da disposição inadequada dos 

RSUs. 
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A emissão anual total durante o período avaliado no presente estudo (novembro de 2018 

a novembro de 2019), resultante do sistema de coleta convencional realizado no município de 

Arapiraca, foi de 100.484,52 toneladas de CO2e. Em cinco anos, levando em consideração o 

cenário atual, estima-se uma emissão acumulada de 502.422,6 t de CO2e. Com a adoção da 

coleta seletiva estima-se que em cinco anos se evitaria a emissão de 156.269,4 toneladas de 

CO2e no contexto do cenário com coleta seletiva realista e de 22.641,6 toneladas de CO2e no 

cenário com coleta seletiva otimista (Figura 8). Em um lapso temporal de 10 anos a redução da 

emissão de CO2e corresponde a 45.283,2 toneladas no cenário com coleta seletiva realista e a 

312.538,8 toneladas para o cenário otimista. Esses valores, significam reduções de emissões de 

4,5% para o cenário da coleta seletiva realista e 31,1% para o cenário otimista. 

O Anuário da Reciclagem da ANCAT, 2019, aponta que o manejo adequado dos RSUs 

pode ocasionar redução na emissão dos GEE, já CEMPRE (2019) relata que a forma de 

acondicionar os RSUs, se feita sustentavelmente, pode representar em torno de 54% da redução 

de GEE, contribuindo para dirimir a problemática do aquecimento global.  

 

Figura 8 - Estimativa do acúmulo das emissões totais de CO2e evitadas com a adoção da 

coleta seletiva no município de Arapiraca - AL, com projeções até 2030. 

 

Fonte: Autor (2021). 

 

 

O período de 5 anos para análise de emissões evitadas foi escolhido tendo em vista que 

o Brasil é um dos países signatários do Acordo de Paris, o qual estabelece o compromisso de 
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reduzir as emissões dos gases causadores de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, 

metas estas apresentadas a Assembleia Geral da ONU como Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC) (BRASIL,[s.d]f; BRASIL, 2015). Dentre as iniciativas potenciais de 

mitigação dos GEE está a implementação dos métodos apresentados na PNRS, que é justamente 

a gestão sustentável dos RSUs com a adoção da coleta seletiva. Desse modo, a adoção da coleta 

seletiva não traz benefícios somente para a cidade de Arapiraca, contribuindo também para que 

o Brasil consiga atingir a meta assinada no Acordo de Paris (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2015). 

Dados do Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa 

(SEEG) em seu documento Análise das Emissões Brasileiras de Gases de Efeito Estufa e Suas 

Implicações e Metas do Brasil, informa que o principal responsável pelas emissões de GEE do 

setor de resíduos é a disposição de resíduos sólidos urbanos, correspondendo atualmente com 

5% das emissões do Brasil e 13% das emissões do Estado de Alagoas (SEEG, 2020). 

Ainda que os percentuais apresentados não sejam tão altos comparados a outros setores, 

como por exemplo, o setor energético (responsável por 21% das emissões) ou o setor de uso da 

terra e mudanças de uso da terra (responsável por 44% das emissões), os efeitos da implantação 

da coleta seletiva são positivos pois, conforme resultados apresentados, mitigam as emissões 

de GEE (SEEG,2020).  

Diante de toda análise feita neste trabalho, resta ressaltar que são claros os impactos 

ambientais e socioeconômicos gerados pelo formato de coleta adotado no município de 

Arapiraca. O fato de encaminhar os resíduos para uma cidade vizinha que dista cerca de 20 km, 

além de onerar a máquina administrativa traz problemas ambientais, como as emissões de GEE, 

que seriam em parte evitadas pela adoção do sistema de coleta seletiva. Juntamente a estes, tem-

se a possibilidade de ganho de seis meses (2,5%) na vida útil da CTR, com a adoção do cenário 

realista, e um ganho de vida útil de três anos e sete meses (18,6%) para a CTR, com a adoção 

do cenário otimista.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Estima-se que implantação de um sistema de coleta seletiva adequado para o contexto 

de Arapiraca, teria um custo de cerca de R$ 641.975,00. Já a manutenção desse sistema, 

garantindo uma renda mínima de um salário-mínimo para cada um dos 180 catadores, teria um 

custo mensal estimado em R$ 275.934,43. De acordo com a composição dos resíduos de 

Arapiraca e o preço médio de venda dos materiais reciclados, calcula-se que a coleta e 

comercialização de 362,41 toneladas de resíduos recicláveis seriam suficientes para cobrir os 

custos mensais de manutenção do sistema de coleta seletiva. Alternativamente, em um cenário 

em que a prefeitura de Arapiraca apoiasse financeiramente o funcionamento do sistema de 

coleta seletiva, seria necessário a comercialização de 310,92 toneladas de resíduos recicláveis. 

Considerando que em ambos os cenários simulados reduzir-se-ia o montante de 

resíduo coletado e destinado a CTR, as despesas do município com combustível e em contratos 

com empresas terceirizadas responsáveis pela coleta e destinação iriam diminuir 

proporcionalmente. Assim, a adoção da coleta seletiva poderia gerar anualmente uma economia 

para os cofres públicos municipais de R$ 1.016.220,14, no cenário sem apoio financeiro do 

poder público municipal, ou de R$ 404.116,62, no cenário em que a prefeitura remunerasse o 

sistema de coleta seletiva por cada tonelada de resíduo coletado. 

Com relação aos impactos ambientais sob o prisma da emissão de gases causadores do 

efeito estufa (GEE), a adoção de coleta seletiva resultaria em redução na emissão de GEE 

provenientes de fontes móveis e da decomposição dos RSUs. No cenário em que todo o resíduo 

reciclável presente no RSU de Arapiraca é destinado ao sistema de coleta seletiva, a emissão 

de GEE seria reduzida em até 32,1%, evitando a emissão de até 312.538,8 toneladas de CO2e 

para a atmosfera em um período de 10 anos. Já para um cenário em que a coleta seletiva abrange 

apenas a quantidade de resíduo suficiente para a manutenção do sistema, as emissões de GEE 

seriam reduzidas em até 4,5%, o que equivale a 45.283,2 toneladas de CO2e em 10 anos. 

Em suma, a adoção de novas práticas de manejo de resíduos sólidos pelo município de 

Arapiraca, além de atender aos preceitos legais contidos na Política Nacional dos Resíduos 

Sólidos e no Plano Nacional de Saneamento Básico, se mostra viável tanto sob os aspectos 

ambientais como os socioeconômicos. Com relação aos aspectos ambientais, além de aumentar 

a vida útil da CTR, a implantação de sistema de coleta seletiva resultaria na redução das 

emissões de GEE, colaborando com a mitigação do aquecimento global e com as metas 

assumidas pelo Brasil no Acordo de Paris. Já com relação aos aspectos socioeconômicos, além 

ocasionar em diminuição de gastos para o município, a implantação da coleta seletiva garantiria 
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a inserção formal dos catadores na cadeia produtiva da reciclagem, promovendo a inclusão 

social de pelo menos 180 famílias através da geração de emprego e renda. 
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A- CUSTOS DA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA EM 

ARAPIRACA/AL 

 Descrição Quantidade 
Valor 

unitário  

 Valor  

total  

 Equipamentos     

1 Prensa 25 t 1 32.000,00  32.000,00 

2 Terreno 1   Doação 

3 Construção Galpão 300m² com vestiário, escritório e sanitário 2 160.000,00  320.000,00 

4 Esteira Transportadora 1 30.000,00  30.000,00 

5 Montagem Equipamentos 1 2.000,00  2.000,00 

6 Balança Digital (1.000 Kg) 1 3.800,00  3.800,00 

7 Carrinhos Coleta porta-a-porta para pequenos percursos 6 1.600,00  9.600,00 

8 Carrinho armazém porta volume (de uso interno no galpão) 1 800,00  800,00 

9 Elevador de Carga 1 8.000,00  8.000,00 

10 Triturador de vidro 500kg 1 6.000,00  6.000,00 

11 Picotadora de papel 1 18.000,00  18.000,00 

12 Carrinho elétrico para coleta 400kg 1 11.500,00  11.500,00 

13 Empilhadeira 1 60.000,00  60.000,00 

14 Mesa separação 1 4.000,00  4.000,00 

15 Extintores de incêndio com placas sinalização 4 740,00  2.960,00 
 subtotal     508.660,00 
 Transporte      

16 Aquisição de veículo caminhão 7 ton  1 120.000,00  120.000,00 
 subtotal     120.000,00 

 Apoio /Outros Serviços     

17 Adesivagem veículo  1 400,00  400,00 

18 GPS ALUGUEL 1 100,00  100,00 
 subtotal     500,00 

 Material de consumo     

19 Fardamento (kit 3 conjuntos/ano/180 cooperados) 9 75,00  675,00 

20 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs (2 kits /ano) 

(botas, luvas poliuretano, luvas tricot, meiões, óculos, cinta 

lombar, protetor de ouvido e máscaras) a calcular 

180 64,00 

 

11.520,00 

21 Sacolões tipo “big bags” 100 5,00  500,00 

22 Sacos de ráfia para materiais 100 1,20  120,00 
 subtotal    12.815,00 

 TOTAL    641.975,00 

 TOTAL POR COOPERATIVA    213.991,67 
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APÊNDICE B- CUSTOS DA MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA EM 

ARAPIRACA/AL 
 

Despesa 
Valor mensal 

(R$) 
Quantidade 

Valor total 

mensal (R$) 

Valor Anual 

(R$) 

 Despesas com pessoal     

 
 Renda líquida cooperados 1.045,00 180 188.100,00 2.257.200,00 

 
 13º 87,08 180 15.674,40 188.092,80 

 
 1/3 de férias 29,03 180 5.225,40 62.704,80 

 
 INSS 209,00 180 37.620,00 451.440,00 

 
 INSS 13º 17,42 180 3.135,60 37.627,20 

 
 Motorista (funcionário) 1.906,00 1 1.906,00 22.872,00 

 
 Assistente administrativo (funcionário) 1.500,00 1 1.500,00 18.000,00 

 
 Contador (consultor) 1.000,00 1 1.000,00 12.000,00 

 
 Engenheiro ambiental (consultor) 1.500,00 1 1.500,00 18.000,00 

 
 FGTS (funcionários) 152,48 3 457,44 5.489,28 

 
 INSS (funcionários) 135,00 3 405,00 4.860,00 

       

 Operação da frota     

 
 Combustível 2.000,00 1 2.000,00 24.000,00 

 
 Manutenção de veículo 104,17 1 104,17 1.250,04 

 
 Licenciamento de Veículos 12,50 1 12,50 150,00 

 
 Depreciação do veículo 115,58 1 115,58 1.386,96 

 
 Seguro do veículo 62,50 1 62,50 750,00 

 
 Pesagem em balança rodoviária 50,00 1 50,00 600,00 

       

 Campanhas de Educação Ambiental     

 
 Participação em eventos e cursos 58,33 1 58,33 699,96 

 
 Comunicação 3.000,00 1 3.000,00 36.000,00 

       

 Despesas administrativas     

 
 Internet/Telefone 199,00 1 199,00 2.388,00 

 
 Energia 650,00 1 650,00 7.800,00 

 
 Água 140,00 1 140,00 1.680,00 

 
 Dedetização 150,00 1 150,00 1.800,00 

 
 Material de escritório 150,00 1 150,00 1.800,00 

 
 Material de limpeza 250,00 1 250,00 3.000,00 

 
 EPI’s 20,00 180 3.600,00 43.200,00 

 
 Fardamentos 14,19 180 2.554,20 30.650,40 

 
 Alimentação em eventos e cursos 83,33 1 83,33 999,96 

 
 Alimentação dos cooperados 31,25 180 5.625,00 67.500,00 

 
 Balança INMETRO 41,67 1 41,67 500,04 

       

 Despesas operacionais     

 
 Manutenção de equipamentos 102,08 1 102,08 1.224,96 

 
 Manutenção predial 166,67 1 166,67 2.000,04 

 
 Insumos da produção: sacos/sacolões 53,67 1 53,67 644,04 

 
 Depreciação de equipamentos 141,89 1 141,89 1.702,68 

 
 Manutenção dos PEV’s 100,00 1 100,00 1.200,00 

       

 TOTAL   275.934,43 3.311.213,16 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A- CONTRATO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA E ELEVA AMBIENTAL 
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ANEXO B- CONTRATO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA E CENTRAL DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS - CTR 
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ANEXO C- PRODUTO TÉCNICO – PROTOCOLO DE ADOÇÃO DA COLETA 

SELETIVA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL 


