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APRESENTAÇÃO 

O Consórcio Brasilencorp/Brencorp apresenta o Produto 3.2 – Análise das 

Possibilidades de Gestão Associada, no âmbito do contrato entre esta empresa e o 

Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR), juntamente 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 

Este relatório objetiva a análise das perspectivas de adesão à gestão associada entre 

os municípios do presente contrato, possibilitando que os serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos sejam prestados de forma regionalizada, de 

acordo com as legislações vigentes. 

O objeto de contrato referido, Contrato nº 047/2018, é a elaboração dos Planos de 

Municipais de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PMGIRS) para municípios 

pertencentes à Baía de Todos- os- Santos, do Grupo A, sendo eles: Muritiba, São 

Félix, Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro e Saubara. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) prevê a gestão associada dos serviços 

públicos. A regulamentação e instrumentos jurídicos estão previstos na Lei n° 

11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007 que determina que a possibilidade da gestão 

associada por meio de convênio de cooperação ou consórcios, e respectivos contratos 

de programas. 

A lei de consórcios públicos e seu decreto determina regra para criação dos 

consórcios públicos a serem criados e geridos; torna possível a criação de um novo 

órgão público, na forma de associação pública dos entes federados consorciados; 

proporcionando estabilidade jurídica para a prestação de serviços essenciais, como os 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Ademais, estabelece três novos tipos de contrato na estrutura jurídica, da 

administração pública: o contrato de consórcio, que define todas as regras básicas 

dessa associação pública, o contrato de rateio, único instrumento que permite 

transferir recursos financeiros dos entes federativos consorciados para o consórcio, e 

o contrato de programa, que estabelece as regras para a prestação de serviços do 

consórcio aos consorciados ou de órgão da administração de um dos consorciados a 

outro (BRASIL, 2010d). 

Neste documento será apresentada a gestão associada, com foco na regionalização 

dos municípios de Cachoeira, Maragojipe, Muritiba, São Félix, Santo Amaro e 

Saubara; para efeito do gerenciamento compartilhado dos resíduos sólidos. Nele, será 

apresentado escopo de atuação, com as proposições de implantação das unidades e 

soluções consorciadas ou compartilhadas entre os municípios do grupo de interesse. 

Na proposição dos arranjos de regionalização são contemplados os aspectos de 

integração entre os municípios, considerando as suas afinidades, complementaridades 

e facilidades logísticas, tomando-se por base o Estudo de Regionalização 

desenvolvido pelo Governo do Estado da Bahia em 2012, aliado às informações e 

análises desenvolvidas para a elaboração do Diagnóstico da Gestão dos Resíduos 

Sólidos, contido no Produto 3.1.  

Dessa forma, a gestão associada aqui proposta visa proposição de soluções que 

permitirá ganhos de escala, redução de custos, estabilização da equipe gerencial, 

além de possibilitar a prestação de serviços com a qualidade necessária, conforme 

estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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2 ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NO ESTADO DA BAHIA 

2.1 O Estudo de Regionalização do Estado da Bahia 

 

A “Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia” 

(2012) teve como propósito apresentar um novo cenário, norteando ações para: 

● Promover a adoção de soluções baseadas na cooperação federativa; 

● Possibilitar a economia de escala nos diversos aspectos do gerenciamento dos 

resíduos sólidos; 

● Propiciar um melhor aproveitamento dos recursos ambientais; 

● Viabilizar a adequada prestação dos serviços e possibilitar o exercício das 

tarefas de fiscalização e regulação de forma mais eficiente e econômica. 

 

O Estudo de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da 

Bahia (ERGIRS-BA) foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do 

Estado (SEDUR, 2012) 1¹, e diagnosticou diversas situações inadequadas nos 

municípios, tais como: falta de planejamento das ações; baixa capacidade de gestão; 

falta de pessoal técnico qualificado para a gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos; deficiência na taxa de cobertura dos serviços; ausência de dispositivo legal 

para regulação, fiscalização, e implantação de cobrança dos serviços; baixo potencial 

de recursos destinados pelo Poder Público local; predomínio de soluções 

individualizadas e onerosas. 

Com este diagnóstico, foram formulados dois objetivos: 

 Orientar e propor intervenções no setor de resíduos sólidos, objetivando 

subsidiar o Governo do Estado da Bahia e os Municípios no planejamento e na 

definição das melhores soluções integradas e consorciadas, por meio de 

arranjos territoriais, para os sistemas de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos;  

 Promover, por meio do equacionamento do setor de resíduos sólidos, 

melhorias nas condições de saúde pública e bem-estar social, oportunizando 

ao Estado da Bahia atingir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

A gestão regionalizada dos resíduos sólidos considerou a seguinte hierarquização de 

princípios fundamentais: 

 Minimização da geração de resíduos sólidos; 

 Segregação dos resíduos sólidos a partir da origem; 

                                                           
1¹

 PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

ESTADO DA BAHIA E ELABORAÇÃO DO PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS PARA OS MUNICÍPIOS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, 
RELATÓRIO 2 - ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS PARA O ESTADO DA BAHIA, DEZEMBRO, 2012 
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 Reciclagem da fração orgânica dos resíduos sólidos; 

 Revalorização dos componentes recicláveis; 

 Tratamento e disposição próximos da geração. 

 

Para delimitação e proposição dos arranjos intermunicipais foram utilizados nove 

parâmetros, sendo eles: 

 

1. População urbana; 

2. Unidade regional; 

3. Malha rodoviária; 

4. Distância média entre sedes municipais; 

5. Unidades de conservação; 

6. Relevo; 

7. Indicador de saúde; 

8. Oficinas de trabalho regionais; 

9. Produção de resíduos. 

Para cada parâmetro foram definidos critérios de aplicação, permitindo conclusões 

sobre possíveis arranjos intermunicipais. Entre os critérios de aplicação, visando à 

regionalização da gestão dos RSU, destaca-se a distância média entres sedes 

municipais, com os seguintes critérios:  

 Distância máxima entre Sedes municipais para transporte direto com caminhão 

coletor para aterros sanitários compartilhados: 30 km, com 10% de tolerância; 

 Distância entre Sedes municipais para transporte de longa distância, com 

adoção de estação de transbordo, para aterros sanitários compartilhados: 

Entre 30 km e 60 km; 

Em linha com esta metodologia técnica, a regionalização da gestão de resíduos 

sólidos adotou a configuração institucional do Estado da Bahia em 26 Regiões de 

Desenvolvimento Sustentável (RDS), que consideram prioritariamente a 

espacialização dos Territórios de Identidade (TI). Outros aspectos considerados foram 

de ordem ambiental, social, institucional, político, econômico, cultural e de saneamento 

básico. 

Os consórcios públicos sugeridos teve abrangência de 105 arranjos territoriais, 

contemplando 72% da população do Estado, em 319 municípios. Do total dos 

municípios do Estado, para 98 foi indicada solução individualizada. Destaca-se que os 

municípios com soluções individualizadas devem estar inseridos igualmente nos 

Consórcio Públicos, da região que os integram. 

Importante destacar, que a regionalização apresentada pela SEDUR (2012) 

expressivamente “não impossibilitou a adoção de novas soluções tecnológicas ou a 

formação futura de arranjos entre municípios de outras regiões, visto que a 

Regionalização é um processo dinâmico e adaptativo, que depende das novas 

circunstâncias políticas e econômicas e da articulação entre governos federal, 

estadual e municipal, estando em melhoria contínua”. 
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A figura que segue apresenta as soluções propostas e critérios de aplicação adotados 

pelo referido estudo. 

Quadro 1 - Soluções propostas e critérios de aplicação para o Estudo de Regionalização 

 

Fonte: Estudo de Regionalização de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia, 2012. 

 

Entre as 26 Regiões de Desenvolvimento Sustentável (RDS), os 06 (seis) municípios 

pertencentes ao “Grupo A”, em sua totalidade pertencem a RDS 21 – Recôncavo, 

conforme figura abaixo. 
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Figura 1 - Regiões de Desenvolvimento Sustentável, com destaque para RDS 21. 

 

Fonte: Estudo de Regionalização de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia, 2012 

 

De acordo com o Estudo de Regionalização, a “RDS 21 – Recôncavo” compreende 

cinco arranjos intermunicipais com 21 municípios e dois municípios com soluções 

individualizadas, conforme a seguir apresentado. 
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Tabela 1 – Dados sobre Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos na RDS 21 
– Recôncavo, proposta pela SEDUR/BA, municípios do Grupo A em destaque com contorno 

vermelho. 

 

Fonte: Estudo de Regionalização de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia, 2012 

 

2.2 Propostas de arranjos e soluções estabelecidas no Estudo de 

Regionalização para o Grupo A 

 

Os municípios do presente trabalho estão distribuídos da seguinte maneira nos 

arranjos propostos para a RDS 21 – Recôncavo:  

● 03 (três) no arranjo “Muritiba” (polo), que agrupa São Félix e Cachoeira; 

● 02 (dois) no arranjo “Santo Amaro” (polo), agrupando o município de Saubara; 

● Para o município de Maragojipe foi considerada solução individualizada. 

A seguir será apresentada uma tabela que indica os arranjos regionais da RDS 21, 

com os principais dados de geração, conforme o Estudo de Regionalização da Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos no Estado da Bahia. 
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Tabela 2 – Arranjos regionais propostos para a RDS 21 – com projeção da população e 
geração dos resíduos 

Estudo de Regionalização, ERGIRS-BA, 2012 (3) 

SEDE DO 
ARRANJO 

MUNICÍPIO 
(entre 

parêntesis: 
fora do 

Grupo A) 

DISTÂNCIA 
(Km) 

PROJ. 
POP. 

URBANA 
2015 

(Hab.) 

GERAÇÃ
O TOTAL 
2015 (K 
g/dia) 

GERAÇÃO 
DOMICILIA
R TOTAL 

(RDO) 2015 
(Kg/dia) 

RECICLÁ
VEIS 

SECOS 
(20%) 

(Kg/dia) 

REJEITO 
DOMICILIA

R PARA 
ATERRO 
(Kg/dia) 

Muritiba 
 

Muritiba -- 18.494 11.376 7.584 1.517 9.859 

Gov. 
Mangabeira 

9 7.793 4.793 3.195 639 4.154 

São Félix 3 9.735 5.988 3.992 798 5.190 

Cachoeira 4 16.798 10.333 6.888 1.378 8.955 
Cabeceiras do 
Paraguaçu 

27 5.124 3.152 2.101 420 2.732 

Santo Amaro 
Santo Amaro -- 45.894 32.937 23.526 4.705 28.232 

Saubara 21 11.503 7.076 4.717 943 6.133 

Municípios com solução individualizada (conforme ERGIRS-BA, 2012) 

 - Maragogipe -- 27.702 19.881 14.200 2.840 17.041 

 - (Salinas da 
Margarida) 

-- 6.579 4.047 2.698 540 3.507 

Fonte: Estudo de Regionalização de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia, 2012. 

A configuração regional proposta no Estudo de Regionalização (SEDURH, 2012) para 

a gestão integrada dos resíduos sólidos nos municípios do Grupo A, na RDS 21 – 

Recôncavo está apresentada no Quadro 2 
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Quadro 2 - Configuração regional da gestão de RSU para RDS 21, conforme Estudo de Regionalização. 

MUNICÍPIO POLO Muritiba Santo Amaro Individual 

INTEGRADO/ 
MUNICÍPIO 

Muritiba 
Gov. 

Mangabeir
a 

São 
Félix 

Cachoeira 
Cabaceiras do 

Paraguaçu 
Santo 
Amaro 

Saubara Maragojipe 
Salinas da 
Margarida 

DISTÂNCIA (Km) -- 9 3 4 27 -- 21 -- -- 

PROJ. POP. 
URBANA 2015 
(HAB.) 

18.494 7.793 9.735 16.798 5.124 45.894 11.503 27.702 6.579 

SITUAÇÃO DA 
DISPOSIÇÃO 
FINAL 

ASC ASC ASC ASC ASPP ASC ASPP ASC Lixão 

ENCERRAMENTO 
DE LIXÃO 

  1 1           1 

REMEDIAÇÃO DE 
LIXÃO 

      1           

ENCERRAMENTO 
E/OU 
REQUALIFICAÇÃO 
E/OU AMPLIAÇÃO 
DE ASPP E ASC 

1       1 1 1 1   

UNIDADE DE 
TRIAGEM 

1     1   1 1     

PEV-RCC E 
VOLUMOSOS 

                  

PEV CENTRAL DE 
RCC E 
VOLUMOSOS 

1     1   1 1 1   

ATERRO DE RCC 
INERTES 

1     1   1 1 1   

ÁREA DE 
TRANSBORDO E 

                  



 

15 
 

MUNICÍPIO POLO Muritiba Santo Amaro Individual 

INTEGRADO/ 
MUNICÍPIO 

Muritiba 
Gov. 

Mangabeir
a 

São 
Félix 

Cachoeira 
Cabaceiras do 

Paraguaçu 
Santo 
Amaro 

Saubara Maragojipe 
Salinas da 
Margarida 

TRIAGEM DE RCC 

ESTAÇÃO DE 
TRANSBORDO  

                  

ASPP + UNIDADE 
DE 
COMPOSTAGEM 

                1 

ASC + UNIDADE 
DE 
COMPOSTAGEM 

                  

TOTAL DE 
INTERVENÇÕES 
DE 
INFRAESTRUTURA 
PARA SLU 

11 8 3 2 

Fonte: Estudo de Regionalização de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da Bahia, 2012 
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2.3 Análise das propostas de arranjos e soluções estabelecidas no Estudo de 

Regionalização para o Grupo A 

 

A partir da análise do Estudo de Regionalização proposto pela SEDUR, o Consórcio 

Brasilencorp/Brencorp faz as seguintes observações: 

 O arranjo intermunicipal com os municípios Santo Amaro (população estimada para 

2019: 60.069 habitantes, IBGE) e Saubara (população estimada para 2019: 12.043 

habitantes), com 27 km de distância entre os centros e Santo Amaro como município 

polo do arranjo, está adequado, considerando a realidade atual. 

 Da mesma forma, a proposta de um arranjo intermunicipal incluindo os municípios de 

Muritiba (população estimada para 2019: 29.399 habitantes), São Félix (14.740 

habitantes) e Cachoeira (33.470 habitantes) é apropriada. Também se justifica pela 

localização central com demais municípios do arranjo proposto, os municípios de 

Cabeceiras do Paraguaçu (18.807 habitantes) e Governador Mangabeira (20.722 

habitantes). 

 A proposta de Maragojipe como município para solução individualizada deve ser 

repensada, levando em consideração a conjuntura atual, em que o município já 

possui uma área onde foi implantado um Aterro Sanitário de Pequeno Porte e 

atualmente transformado em lixão à céu aberto (passivo ambiental a ser 

recuperado), bem como o fato da atual disposição dos resíduos já ser realizada no 

município de Muritiba. 

 Considerando atual situação, será necessário encerramento e remediação da área 

do lixão para os municípios de Saubara, Santo Amaro e Maragojipe. 

 As infraestruturas apresentadas para cada município no Estudo de Regionalização 

necessitam de reavaliação. 

 

3  POSSIBILIDADE DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS MUNICÍPIOS DO GRUPO A 

 

A gestão associada é definida pela Lei 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico), como uma 

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

público. Este formato de gestão respeita a autonomia jurídica dos municípios, e 

concomitantemente permite a junção entre eles, de forma que se obtenha viabilização e 

sustentabilidade da prestação dos serviços de suas atribuições. 

Em contrapartida, a gestão associada apresenta desafios de articulação política para a 

gestão de interesses comuns, em conflito com interesses políticos próprios de cada 

município, destacando a importância de elaboração de um aparato legal consistente e uma 

gestão independente. 

A gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve observar, de acordo com a PNRS, a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
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O poder público municipal é o responsável pela gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos nos municípios. A execução dos serviços pode ser realizada pela própria 

administração pública ou através de terceirização, ou por meio do consórcio.  

Uma logística de transporte de resíduos sólidos eficaz deve contemplar algumas etapas que 

envolvem desde a fonte geradora até sua correta destinação final. A existência de 

deficiência e, alguma etapa implica ineficiência no sistema, podendo ocasionar danos 

ambientais diversos (Bartholomeu e Filho, 2011). 

A ideia central sobre a gestão e gerenciamento dos resíduos nos agrupamentos a serem 

propostos permeiam na concepção de um gerenciamento de resíduos sólidos com a 

conscientização da população, com participação efetiva na realização da triagem prévia dos 

resíduos na fonte geradora, separação da matéria orgânica dos recicláveis, garantindo 

resultados eficazes nos programas de coleta seletiva a serem implantados. Essa triagem 

prévia reduz a contaminação dos materiais recicláveis, aumentando a quantidade 

comercializável, assim como o valor de venda junto às recicladoras, gerando benefícios 

indiretos. 

Outro benefício da triagem e reciclagem é em relação à disposição final, pois ao ser 

desviado parte dos resíduos sólidos para reciclagem, é reduzida a quantidade destinada aos 

aterros, prolongando a vida útil dos mesmos. 

 

3.1 Agrupamentos propostos  

 

Conforme citado anteriormente, de acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado da 

Bahia, os municípios de Cachoeira, Maragojipe, Muritiba, São Félix, Santo Amaro, Saubara 

e Simões Filho estão inseridos na Região de Desenvolvimento (RDS) 21 – Recôncavo. Além 

disso, integram também, com a Microrregião de Saneamento Básico do Recôncavo. 

 

3.1.1 Microrregiões de Saneamento Básico 

Estas Microrregiões de Saneamento foram instituídas por meio da Lei Estadual 

Complementar nº48/2019, e são funções públicas de interesse comum o planejamento, a 

regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Cada 

microrregião tem por finalidade exercer as competências relativas à integração da 

organização, do planejamento e da execução das funções públicas. 

A partir desta legislação, a estrutura de governança das microrregiões de saneamento 

básico é constituída por uma autarquia intergovernamental, de regime especial, com caráter 

deliberativo e normativo, e personalidade jurídica de Direito Público, cuja instância máxima é 

o Colegiado Microrregional, composto por um representante de cada município que integra e 

por um representante do Estado da Bahia, presidido pelo Governado do Estado ou, na sua 

ausência e impedimento, o Secretario de Infraestrutura Hídrica de Saneamento do Estado 

da Bahia. 
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A 

criação dessas microrregiões possibilita o planejamento e a execução de políticas públicas 

voltadas para o saneamento básico no âmbito regional. Bem como, a aprovação de 

objetivos, metas e prioridades de interesse regional na área de saneamento básico, apreciar 

planos, programas e projetos públicos privados, relativos à realização de obras e 

empreendimentos na área de saneamento básico estabelecidos por um interesse regional. 

A forma de gestão administrativa de cada Microrregião será definida pela Resolução do 

Colegiado Microrregional, podendo por prazo determinado a delegação do exercício de 

atribuições ou a execução de determinadas tarefas para órgãos ou entidades federais ou 

que integram a estrutura administrativa do Estado da Bahia ou de Municípios que integram a 

Microrregião. Até que seja editada a Resolução do Colegiado, as funções de secretaria e 

suporte administrativo da Microrregião estão sendo desempenhadas pela Secretaria de 

Infraestrutura Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia - SIHS. (BAHIA, 2019) 

O artigo 5° da Lei Estadual Complementar nº48/2019, estabelece que cada Entidade 

Microrregional seja integrada por: 

I- Colegiado Microrregional, composto por um representante de cada município que 

a integra e por um representante do Estado da Bahia; 

II- Comitê Técnico, composto por 03 (três) representantes do Estado da Bahia e por 

01 (um) de cada um dos municípios integrantes da Microrregião; 

III- Conselho Participativo, composto por: 01 (um) membro escolhido por cada 

Câmara Municipal dos Municípios integrantes da Microrregião, 05 (cinco) 

membros escolhidos pela Assembleia Legislativa e 05 (cinco) membros, 

representante da sociedade civil; 

IV- Secretário Geral. 

De acordo com a Lei Estadual Complementar nº48/2019 os Regime Interno provisório de 

cada Entidade Microrregional seria estabelecido por meio de Decreto, pelo Governador. 

Este deverá dispor sobre convocação, a instalação e o funcionamento do Colegiado 

Microrregional, inclusive os procedimentos para a elaboração de seu primeiro Regimento 

Interno, bem como sobre a convocação de audiências e consultas públicas até que se 

instale o Conselho Participativo. 

O Decreto n° 19.937, de 14 de novembro de 2019, aprovou os regimentos internos 

provisórios das entidades microrregionais, entrando em vigor a partir da data de publicação. 

Este Decreto possibilita que haja delegação do exercício de atribuições ou execução de 

determinadas tarefas relacionadas à prestação dos serviços de saneamento básico à SIHS, 

no que se refere à elaboração de estudos de interesse de planos de saneamento básico e 

às funções de secretaria e suporte administrativo da Microrregião e a Agência Reguladora 

de Saneamento Básico do Estado da Bahia – AGERSA, quanto à elaboração de estudos 

para definição de modelos jurídico-institucionais de prestação de serviços ou de viabilização 

de investimentos, bem como estudos de viabilidade técnica e econômica financeira e outros 

que tenham impacto na política tarifária e de investimentos para quaisquer dos 

componentes dos serviços de saneamento básico. 

Apesar da publicação do Decreto ainda não houve maiores avanços nas ações das 

Microrregiões, com exceção da Microrregião do Portal do Sertão (MSB/PST), que já possui 

Plano Microrregional de Saneamento Básico e já estabeleceu Contrato de Programa com a 

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A – Embasa, para prestação de serviços 
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públicos de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário sob o regime de gestão associada. 

 

Assim, a formação de microrregiões de saneamento básico para o Estado da Bahia 

estabelece uma estratégia de fortalecimento da Política Estadual de Saneamento Básico, 

instituindo um marco legal, que possibilita ações, investimentos e projetos planejados 

regionalmente, garantido avanços no atendimento dos serviços de saneamento básico. 

3.1.2 Critérios para definição dos agrupamentos 

Além de levar em consideração a Região de Desenvolvimento Sustentável e a Microrregião 

de Saneamento instituída por lei, em geral os agrupamentos foram sugeridos a partir da 

análise dos aspectos: logística e transporte, socioculturais e econômicos e gestão dos RSU. 

Os seguintes critérios foram levados em consideração: 

 Similaridade quanto às características físicas, socioculturais e ambientais; 

 Tipologia e quantidade de resíduos gerados; 

 Experiências comuns no manejo dos resíduos sólidos; 

 Área de abrangência pretendida para o consórcio, considerando as distâncias 

máximas entre os municípios; 

 Contiguidade territorial; 

 Logística e transporte (Condições de acesso/ infraestrutura de transporte entre os 

municípios); 

 Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades); 

Os municípios dos agrupamentos propostos assemelham-se culturalmente, apresentam 

arquitetura colonial, com valor histórico e são ricos culturalmente pelas manifestações 

artísticas e tradições. 

A região do Recôncavo, principalmente os municípios de Cachoeira, São Félix, Maragojipe, 

Santo e Saubara possuem grande vocação para o turismo como atividade econômica 

baseada na diversidade cultural, histórica e belezas naturais. 

Além de analisar as vias de acesso entre os municípios, a distância referência de malha 

viária utilizada entre as sedes municipais foi de 30 km, sendo esta utilizada como viabilidade 

logística para os agrupamentos. 

No Quadro 3 estão sendo apresentados os responsáveis pela execução dos serviços de 

limpeza urbana e pela operação da área de disposição final, atualmente em cada município. 

Importante ressaltar que os municípios de São Félix, Cachoeira, Muritiba e Maragojipe 

compartilham a área de disposição final, o Aterro Recôncavo Sul. 
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Quadro 3 – Gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos nos municípios do Grupo A 

Município Gerenciamento - serviços de limpeza 
urbana 

Gerenciamento – Área de 
disposição final 

Saubara Executado por empresas terceirizadas Executado pelo órgão responsável 
pela limpeza urbana 

Santo Amaro Executado por empresas terceirizadas Executado pelo órgão responsável 
pela limpeza urbana 

Muritiba Executado pelo órgão responsável pela 
limpeza urbana 

Unidade de disposição final 
compartilhada. Operação da área 

realizada por concessão 

Cachoeira Executado pelo órgão responsável pela 
limpeza urbana 

São Félix Executado pelo órgão responsável pela 
limpeza urbana 

Maragojipe Executado por empresas terceirizadas 
Fonte: Brencorp, 2019 

A rota tecnológica dos resíduos sólidos apresentada por esses municípios é a seguinte: 

Geração, Acondicionamento, Coleta e Disposição Final. Apesar de efetuarem a coleta dos 

RSU, não consideram o manejo diferenciado para cada tipo de resíduo, nem apresentam 

avanço na: implantação dos serviços públicos de coleta seletiva e da etapa de tratamento; e 

dispõem os resíduos de forma inadequada, sendo em lixões (Santo Amaro e Saubara) ou no 

Aterro Sanitário Recôncavo Sul, que devida operação ineficiente, opera como Aterro 

Controlado. 

É possível observar, que os serviços públicos de gestão e manejo dos resíduos sólidos 

apresentam uma gestão frágil, com pouca ou nenhuma capacidade técnica, ausência de: 

planejamento e monitoramento, regulação e controle, bem como inexistência de uma política 

de investimentos e recuperação de custos. 

Cabe ressaltar, que os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em 

elaboração, devem definir metas e medidas para redução e recuperação de resíduos, com 

ações para implantação de sistemas de coleta seletiva, associadas à inclusão social e à 

emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. 

A tabela a seguir, apresenta os dados populacionais atuais com as respectivas gerações de 

RSU, com a cobertura de coleta e geração relativa média atual para cada município, de 

acordo com o Diagnóstico Técnico Participativo, etapa 3.1. 

Fonte: Brencorp, 2019 
 

Tabela 3 – Dados populacionais com as respectivas gerações de RSU, com cobertura e geração relativa média 

Município 

Polo
Municípios 

População 

total (2018)

Geração 

RSU total 

(ton/dia)

População 

urbana 

atendida 

por coleta

Taxa de 

cobertura 

coleta 

urbana %

População 

rural 

atendida 

por coleta

Taxa de 

cobertura 

coleta rural 

%

Geração 

RSU 

coletada 

(ton/dia)

Diferencial 

geração-

coleta 

(ton/dia)

Geração 

relativa média 

(kg/hab.dia)

Muritiba        29.387 14,47     18.345 100 11042 100 14,47 0,00 0,49

Cachoeira 33.861       16,70 17.326    100 4961 30 11,00 5,70 0,49

São Félix 14.717       3,60 9.672      100 4036 80 3,32 0,28 0,24

Maragojipe 44.555       23,10 26.113    100 9221 50 18,33 4,80 0,52

122.520     57,87 71.456    - 29260 47,12 10,78 -

Santo 

Amaro 59.512       46,00 46.092    100 12078 90 45,00 1,00 0,77

Saubara 11.978       40,00 11.707    100 271 100 40,00 0,00 3,34

71.490       86,00 57.799    12349 85,00 1,00

Santo Amaro

Total AGRUPAMENTO I

Total AGRUPAMENTO II

Muritiba



 

21 
 

 

A tabela abaixo apresenta a população urbana e geração atual dos RSU, considerando a 

população total do município e a composição gravimétrica realizada para o diagnóstico. 

 

Tabela 4 – Arranjos regionais com população urbana para o ano de 2018 e geração de 
resíduos 

Diagnóstico 2019 (1) Estudo gravimétrico 2019 (2) 

SEDE DO 
ARRANJO 

MUNICÍPIO DISTÂNCIA 
PARA 

MUNICIPIO 
POLO (KM) 

PROJ. 
POP. 

URBANA 
2018 (1) 
(Hab.) 

GERAÇÃO 
TOTAL 

(RSU) 2018 
(Kg/dia) 

GERAÇÃO 
DOMICILIAR 

TOTAL 
(RDO) 2018 

(Kg/dia) 

RECICLÁVEIS 
SECOS 2019 
(2) (Kg/dia) 

RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 

2019 (2) 
(kg/dia) 

REJEITO 
2019 (2) 
(Kg/dia) 

Muritiba 

Muritiba - 18.345 14.470 10.300 1.825 10.968 1.680 

São Félix 3 9.672 3.600 2.400 398 1.956 979 

Cachoeira 4 17.326 16.700 11.900 967 8.023 2.010 

Maragojipe 30 
26.113 23.100 16.500 2.029 11.255 5.050 

Santo 
Amaro 

Santo 
Amaro 

- 
46.092 46.000 34.500 15.601 20.799 8.597 

Saubara 20 11.707 40.000 26.700 5.664 20.612 13.726 

Fonte: Brencorp, 2019 

 

Diante do exposto são propostos os seguintes agrupamentos:  

 Agrupamento I: Muritiba, Cachoeira, São Félix e Maragojipe 

 Agrupamento II: Santo Amaro e Saubara 

 

3.1.3 Agrupamento I: Muritiba (polo), Cachoeira, São Félix e Maragojipe. 

 

O agrupamento está ilustrado na  

 

Figura 2 e apresenta as distâncias entre os municípios ao local de disposição final. Este 

agrupamento totaliza uma população de 122.520 habitantes, com a geração de resíduos 

sólidos urbanos de 57,87 toneladas/dia. 

Para a escolha do município polo, o critério quantidade de resíduos gerada pelos municípios 

não teve alto grau de relevância. Neste caso, alguns outros critérios foram levados em 

consideração, como: 

Localização: O município de Muritiba, entre os municípios pertencentes ao agrupamento, 

possui localização estratégica, já que sua localização permite que outros municípios 

próximos possam fazer parte do consórcio como, Governador Mangabeira e Cabaceiras do 

Paraguaçu.  

Arranjos regionais pré-existentes: O município de Muritiba já recebe atualmente os 

resíduos dos outros municípios do agrupamento, por sua característica regional. O Aterro 
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Recôncavo Sul já recebe diariamente resíduos dos 

municípios de São Félix, Cachoeira, Maragojipe, Governador Mangabeira e Cabaceiras do 

Paraguaçu. 

 

O município de Muritiba aderiu ao Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada 

(GAC), com nível 03 (três) e conduz o licenciamento ambiental de atividades de 

empreendimentos locais. Assim, destaca-se pela capacitação diferenciada em termos locais 

em relação à gestão ambiental.  

Em relação à geração relativa média de resíduos no agrupamento, a média apresentada 

pelos municípios varia de 0,24 a 0,52 kg/hab.dia, que está abaixo da média nacional, 

determinada pelo Ministério das Cidades e ABRELPE. Este agrupamento deverá adotar as 

metas e medidas para redução e recuperação dos recicláveis, considerando os valores 

demonstrados pela composição gravimétrica. 

Então, a partir da implantação da coleta seletiva os volumes de resíduos recicláveis e 

matéria orgânica a serem aterrados, com o passar os anos deverão ser reduzidos, 

prolongando a vida útil do aterro. 

 

Figura 2 – Agrupamento I: Muritiba, Cachoeira, São Félix e Maragojipe 

 
Fonte: Brencorp, 2020 
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A rota 

tecnológica dos resíduos no agrupamento deverá ser: Geração, Separação na fonte; 

Acondicionamento, Coleta; Pré-processamento (coleta seletiva e compostagem) e por fim, 

Disposição Final. 

 

 

Um aspecto importante a ser analisado na logística ambiental dos resíduos sólidos é o 

transporte. As condições das vias de acesso e as distâncias percorridas devem ser levadas 

em consideração nas proposições de arranjos para gestão compartilhada dos resíduos 

sólidos. 

A BR-420 é a rodovia que liga o município de Maragojipe a São Félix, a mesma encontra-se 

em boas condições de trafegabilidade. O acesso de Cachoeira até São Félix ocorre por 

meio da Ponte Imperial Dom Pedro II, inaugurada no século XIX. 

De São Félix para Muritiba o acesso pode ser pela BR -101 que está em boas condições de 

trafegabilidade ou por meio da BA-502, que liga São Félix a Muritiba e apresenta condição 

regular, pois a pavimentação está regular, além de ser uma estrada íngreme e cheia de 

curvas. 

 

3.1.4 Agrupamento II: Santo Amaro (polo) e Saubara 

 

Para este agrupamento foi levado em consideração: a contiguidade territorial, similaridade 

entre os municípios, os tipos de resíduos gerados, número de habitantes, além da 

experiência em comum em relação ao manejo dos resíduos sólidos, principalmente em 

relação à disposição final. 

Atualmente, Santo Amaro e Saubara possuem lixões, que não é permitido pela legislação. 

Este agrupamento visa à união de potencialidades (recursos administrativos, técnicos, 

econômico-financeiros) já existentes em cada município para implementação de unidade de 

disposição final adequada, solucionando os problemas de degradação ambiental presentes 

nos dois municípios. 

O agrupamento está ilustrado na  

Figura 3, que apresenta as distâncias entre os municípios ao local de disposição final. Este 

totaliza uma população de 71.490 habitantes, com a geração de resíduos sólidos urbanos 

de 86 toneladas/dia. 

Em relação à geração relativa média de resíduos no agrupamento, a média apresentada 

pelos municípios varia de 0,77 a 3,44 kg/hab.dia, valores acima da média nacional, 

determinada pelo Ministério das Cidades. 

Para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, o agrupamento deverá 

considerar as metas e medidas para redução e recuperação dos recicláveis, considerando 

os valores demonstrados pela composição gravimétrica. 
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Figura 3 - – Agrupamento II: Santo Amaro e Saubara 

 

Fonte: Brencorp,2020 

 
Levando em consideração os aspectos socioeconômicos, localização geográfica e 

disponibilidade de áreas para implantação de uma área para disposição adequada dos 

resíduos sólidos, o município polo a ser considerado deve ser Santo Amaro. Na fase de 

diagnóstico o município de Saubara informou não possuir área para implantação de um 

novo aterro sanitário e mostrou pretensão em enviar os resíduos para disposição final 

adequada no município vizinho. 

A rota tecnológica dos resíduos no agrupamento deverá ser: Geração, Separação na fonte; 

Acondicionamento, Coleta; Pré-processamento (coleta seletiva e compostagem) e por fim, 

Disposição Final. 

Um aspecto importante a ser analisado na logística ambiental dos resíduos sólidos é o 

transporte. As condições das vias de acesso e as distâncias percorridas devem ser levadas 

em consideração nas proposições de arranjos para gestão compartilhada dos resíduos 

sólidos. 
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O 

acesso entre os municípios de Saubara e Santo Amaro é pela BA-878 que está em boas 

condições de trafegabilidade. 

 

 

3.2 Propostas de ações/ unidades para os Agrupamentos Propostos 

 

Existem diversas alternativas tecnológicas adequadas para o tratamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos – RSU, tais como: aterros sanitários (com e sem aproveitamento 

energético), compostagem, reciclagem, tratamento mecânico-biológico, digestão anaeróbia 

e incineração com geração de energia. 

A escolha dessas tecnologias e suas associações com outras (arranjos tecnológicos), deve-

se levar em consideração uma série de critérios, como: técnicos (características 

quantitativas e qualitativas dos resíduos gerados, geografia da região, pluviometria, entre 

outros); ambientais (disponibilidade de área adequada, emissão de gases, geração de 

líquidos e outros); econômicos (capacidade financeira de investimentos e capacidade de 

manutenção e tecnologias); políticos e socais (Lima et al, 2014). 

Os arranjos tecnológicos são um conjunto de possíveis tecnologias que, quando 

combinadas, podem indicar uma potencial solução para o tratamento de resíduos em um 

município ou num conjunto deles. 

De acordo com Lima et al (2014), o arranjo tecnológico indicado para os municípios de porte 

intermediário e pequeno porte ou conjunto destes, é composto por Reciclagem + Aterro 

Sanitário sem geração de energia. Este arranjo atende ao que determina a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, em sua estrutura de arranjo mais simplificado. 

Para os municípios de médio porte ou conjunto destes, o arranjo tecnológico sugerido é 

composto por Reciclagem + digestão anaeróbia/compostagem + aterro sanitário sem 

geração de energia. Para ambos os arranjos, pode-se utilizar a formação de consórcios 

públicos de forma a obter escala no processamento dos RSU e redução de custos no 

sistema a ser definido e implantado (Lima et al, 2014). 

Levando em consideração: literatura técnica, atual conjuntura dos municípios e ao 

preconizado por legislação vigente, nos agrupamentos propostos adota-se o arranjo 

tecnológico que compreende Reciclagem + Compostagem + Aterro Sanitário. 

Portanto, as ações e infraestruturas propostas para os agrupamentos são as seguintes: 

encerramento dos lixões e remediação das áreas degradadas por resíduos sólidos, unidade 

de triagem, unidade de compostagem (nos municípios polos), PEV Simples e Central de 

RCC, Aterro de Inertes, Aterro Sanitário Convencional e requalificação/ ampliação de aterro 

sanitário convencional que serão detalhados em seguida, conforme Quadro 4 a seguir. 

 

3.2.1 Encerramento de lixões e remediação de áreas degradadas por resíduos 

sólidos 
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O 

encerramento de lixões e recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada 

de resíduos é uma das diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, desta maneira, 

deve ser proposto para os agrupamentos nos municípios que possuem essas áreas. 

 

 

No Agrupamento I é necessário realizar o fechamento e remediação da área do antigo lixão 

de Maragojipe. De acordo com a Prefeitura, a área é utilizada como depósito final de 

resíduos de construção civil. 

No Agrupamento II será necessário realizar o encerramento dos lixões atuais, e posteriores 

remediações das áreas degradadas existentes em Santo Amaro e Saubara. 

 

3.2.2 Unidade de Triagem e Unidade de Compostagem 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, em seu artigo 36 obriga o município a 

estabelecer sistema de coleta seletiva e implantar sistema de compostagem para resíduos 

sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do 

composto produzido. 

O Decreto Federal nº 7.404/2010 determina que a coleta seletiva seja implantada pelo titular 

do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, no caso, os próprios 

municípios e deve estabelecer no mínimo a separação dos resíduos secos e úmidos, a partir 

das metas estabelecidas nos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

A compostagem é uma das alternativas viáveis para a destinação ambientalmente 

adequada do material orgânico, alterando seu status de “rejeito” para “resíduo” ao 

aproveitar-se de uma propriedade específica desse material: a biodegradabilidade. 

Naturalmente, esses resíduos são degradados pelos microrganismos presentes no próprio 

resíduo e no ambiente. Ao acelerar esse processo de degradação por meio de controle de 

variáveis físico-químicas que interferem no processo, tem-se a prática da compostagem 

(Schalch,2019). 

Seguindo o princípio da valorização de resíduos reutilizáveis e recicláveis a nível local e o 

que foi verificado a partir do diagnóstico, os municípios deverão implantar os serviços 

públicos de coleta seletiva. 

Propõe-se então Unidade de Triagem a ser instalada em cada município sendo eles: 

Muritiba, Maragojipe, São Félix e Muritiba (Agrupamento I); Santo Amaro e Saubara 

(Agrupamento II). 

Sugere-se que a unidade de compostagem seja implantada na mesma área onde ocorrerá a 

disposição final dos resíduos sólidos, assim, deverá ser implantada nos município polos 

(Muritiba e Santo Amaro) uma Unidade de Compostagem. 

 

3.2.3 PEV Simples de RCC e volumosos 
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O Ponto de Entrega de Pequenos Volumes (PEV) é uma área de transbordo e triagem de 

pequeno porte, destinada à entrega voluntária de pequenas quantidades de resíduos de 

construção civil e resíduos volumosos, integrante do sistema público de limpeza urbana 

(CETESB, 2020). 

 

 

A entrega nesses pontos é voluntária e necessita de: medidas de mobilização social e 

educação ambiental; e proximidade e acessibilidade aceitável para a população. 

A partir do diagnóstico foi possível perceber que os resíduos de construção civil são gerados 

em volumes pequenos e de maneira difusa, pelos munícipes. Os RCC no município de 

Maragojipe são destinados à área do antigo lixão. Em Muritiba, os resíduos são enviados 

para o Aterro Recôncavo Sul. Nos municípios de Santo Amaro e Saubara os resíduos de 

construção civil são destinados às áreas dos lixões. 

Apesar do Município de Maragojipe e Santo Amaro disponibilizar contêineres para 

acondicionamento prévio dos RCC, os mesmos ainda são dispostos nos logradouros de 

forma inadequada e não possuem destinação final adequada. Os municípios de Cachoeira e 

São Félix utilizam os resíduos de construção civil para aterramento de áreas nos municípios. 

Assim, é necessário que os municípios possuam áreas destinadas à entrega voluntária de 

resíduos de construção civil e volumosos, integrante do sistema público de limpeza urbana. 

Portanto, propõe-se que deve ser previsto para os municípios de Cachoeira, São Félix, e 

Maragojipe e Saubara implantação de PEV Simples para Resíduos de Construção Civil e 

Volumosos para recebimento e armazenamento dos RCC, de forma que estes possam ser 

reutilizados nos municípios. 

Os materiais que necessitem de equipamentos mecânicos para reciclagem, reutilização 

nesses municípios deverão ser encaminhados para o PEV Central a ser instalado nos 

municípios de Muritiba e Santo Amaro. 

 

3.2.4 PEV Central de RCC e volumosos 

 

De acordo com Brasil (2010e), a instalação do PEV Central acumula funções e tem vocação 

para constituir-se em uma central de processamento de resíduos, concentrando operações 

e impactos. O diferencial entre o PEV Central e o simples é a presença de áreas 

disponibilizadas a duas outras operações: compostagem de orgânicos em um pátio para 

isso disponibilizado e a triagem de resíduos domiciliares secos, em área ofertada à 

instalação de galpão de triagem. 

A gestão dos RCC e volumosos em um local previsto para gestão associada cria a 

possibilidade de investimento em equipamento móvel de reciclagem, permitindo aos 

municípios consorciados uma atividade altamente significativa, mesmo que individualmente 

não tenham escala suficiente para este tipo de iniciativa. 
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Deverá ser implantado PEV Central de RCC e volumosos nos 

municípios de Muritiba e Santo Amaro, municípios polo de cada agrupamento, que deverá 

recepcionar os resíduos de construção civil dos municípios pertencentes ao arranjo que não 

podem ser reciclados ou reutilizados sem processamento prévio. 

 

 

 

3.2.5 Aterro de RCC inertes 

 

O destino dos RCC deve priorizar a reutilização e reciclagem, ou quando inevitável adotar 

alternativa do Aterro de Construção Civil, indicado na Resolução 307 do CONAMA e 

normatizado pela ABNT – Associação brasileira de Normas Técnicas. Este tipo de aterro 

poderá ser executado em duas hipóteses: para a correção de nível de terrenos, para uma 

ocupação futura dos mesmos (disposição definitiva); ou para reservação (disposição 

temporária) dos resíduos de concretos, alvenarias, argamassas, asfalto e de solos limpos, 

visando o aproveitamento futuro (Brasil, 2010e). 

Os aterros de RCC inertes podem ser definidos da seguinte forma “[...] área tecnicamente 

adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos de construção civil 

Classe A no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu 

uso futuro ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los 

ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e 

devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente” (BRASIL, 2012). 

O Aterro de RCC inertes deverá ser implantado no município de Muritiba e Santo Amaro, se 

possível conjugado ao Aterro Sanitário Convencional Compartilhado. 

 

3.2.6 Aterro Sanitário Convencional 

 

A PNRS definiu o aterro sanitário como forma de disposição final ambientalmente adequada, 

somente dos rejeitos, de acordo com normas operacionais específicas. 

O principal sistema de disposição final de resíduos sólidos urbanos, no Brasil, é o Aterro 

Sanitário. Van Elk (2007) considera o aterro sanitário com umas das “técnicas mais 

eficientes e seguras de destinação de resíduos sólidos, pois permite um controle eficiente e 

seguro do processo e quase sempre apresenta a melhor relação custo-benefício”. 

Para prorrogar a vida útil do aterro é fundamental associar às praticas de coleta seletiva, 

reciclagem e compostagem, diminuindo o volume dos resíduos encaminhados ao aterro. 

Conforme ao apresentado no Diagnóstico, os municípios de Santo Amaro e Saubara 

possuem como forma de disposição final: os lixões, onde os resíduos são dispostos no meio 

ambiente, desprovidos de critérios técnicos sendo condenados sob os pontos de vista 

sanitário e ambiental. 
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Sendo assim, para a disposição final dos resíduos neste 

agrupamento II propõe-se a construção de um Aterro Sanitário Convencional que possua 

em suas instalações Unidade de Compostagem que ficará situado em Santo Amaro. 

  



 

30 
 

 

3.2.7 Requalificação e ampliação de Aterro Sanitário 

 

Na fase de diagnóstico, foi possível perceber que o Aterro Recôncavo Sul, localizado no 

município de Muritiba e que recebe resíduos dos municípios de Muritiba, Cachoeira, São 

Félix, Maragojipe, Governador Mangabeira e Cabaceiras do Paraguaçu não está sendo 

operado de maneira satisfatória, operando atualmente, como aterro controlado. 

É necessário que a operação seja realizada de adequada, garantindo a funcionalidade da 

unidade, bem como a proteção do meio ambiente. Importante ressaltar, que existe área no 

aterro para início de novas células. 

Portanto, para o Agrupamento I (Muritiba, Cachoeira, São Félix e Maragojipe) é proposto 

que haja uma requalificação e ampliação do Aterro Recôncavo Sul. 

 

3.2.8 Resumo: Intervenções e estruturas propostas para os Agrupamentos 

Diante do apresentado anteriormente, foram definidas e propostas às seguintes 

intervenções e estruturas: 

Agrupamento I: Muritiba, São Félix, Cachoeira e Maragojipe 

1 Encerramento e remediação de lixão 

2 Unidade de Triagem e Unidade de Compostagem 

3 PEV Simples de RCC e Volumosos 

4 PEV Central de RCC e Volumosos 

5 Aterro de RCC inertes 

6 Requalificação e Ampliação do Aterro Sanitário Convencional 

Agrupamento II: Santo Amaro e Saubara 

1 Encerramento e remediação de lixão 

2 Unidade de Triagem e Unidade de Compostagem 

3 PEV Simples de RCC e Volumosos 

4 PEV Central de RCC e Volumosos 

5 Aterro de RCC inertes 

6 Construção Aterro Sanitário Convencional 
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O quadro apresentado a seguir apresenta as intervenções para cada agrupamento, 

considerando as instalações em cada município. 

Quadro 4 – Quadro resumo: intervenções/ unidades propostas para os municípios de Santo Amaro, 
Saubara, Muritiba, Maragojipe, Cachoeira e São Félix. 

Intervenções/ Estruturas 

MUNICÍPIOS 

AGRUPAMENTO I AGRUPAMENTO II 

Muritiba Maragojipe Cachoeira 
São 
Félix 

Santo 
Amaro 

Saubara 

Encerramento e remediação de 
lixão 

 X   X X 

Unidade de Compostagem X    X  

Unidade de Triagem X X X X X X 

PEV Simples de RCC e volumosos  X X X  X 

PEV Central de RCC e volumosos X    X  

Aterro de RCC inertes X    X  

Construção Aterro Sanitário 
Convencional 

    X  

Requalificação e ampliação de 
Aterro Sanitário Convencional 

X      

Fonte: Brencorp, 2020 

 

3.3 Gestão e gerenciamento para gestão associada proposta 

 

A gestão associada de serviços públicos entre entes federativos está prevista sob a forma 

de consórcios ou convênios de cooperação. Essa conjugação de esforços entre dois ou 

mais entes para o compartilhamento e desempenho de funções ou serviços públicos de 

interesse comum pode ter como objetivos o planejamento, a regulação, a fiscalização e a 

prestação desses serviços. 

A diferença entre consórcio público e convênio de cooperação é que, nos consórcios 

públicos a formalização do ajuste origina uma nova pessoa jurídica, enquanto nos 

convênios, o ajuste não resulta na criação de pessoa jurídica, sendo sua natureza de 

comum acordo de vontades, celebrada entre entes interessados no cumprimento de 

objetivos comuns. 

Dentre os mecanismos de gestão associada (consórcios ou convênios de cooperação) 

podem ser objeto de compartilhamento: os serviços públicos de gestão de resíduos sólidos 

(planejamento, produção de informações e estudos técnicos, regulação, fiscalização) e os 

serviços públicos de gerenciamento (coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação 

final). 
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No caso dos serviços públicos de gerenciamento, todas as ações compartilhadas em um 

arranjo de gestão associada podem ser delegadas a entes privados, sem qualquer restrição. 

Porém, no compartilhamento de gestão, há restrições referentes às ações de regulação e 

fiscalização, pois estas são atribuições inerentes ao Poder Público, no oficio do Poder de 

Polícia, logo, não podem ser objeto de delegação à iniciativa privada. 

Assim sendo, as ações de regulação e fiscalização referentes aos resíduos sólidos devem 

ser realizadas, exclusivamente, por pessoa jurídica de direito público, integrante da 

administração pública direta ou indireta de um dos entes federativos associados. 

A PNRS em seu artigo 45 indica que “os consórcios públicos constituídos, nos termos da Lei 

nº 11.107/2005, que objetivam viabilizar a descentralização e a prestação de serviços 

públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na obtenção dos incentivos 

instituídos pelo Governo Federal”. 

A legislação atual oferece segurança jurídica para a formação de consórcios com 

capacidade de gerir serviços públicos de saneamento, cumprindo as novas exigências 

criadas pela Lei de Saneamento Básico e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essas 

exigências podem ser mais facilmente implementadas por meio da gestão associada dos 

serviços, e têm como objetivo a universalização da prestação dos serviços no menor prazo 

possível, com a melhor qualidade de serviços, e viabilidade técnica, econômica, financeira, 

ambiental e social. (BRASIL, 2010 c). 

A gestão associada para as unidades de tratamento e disposição final visa redução dos 

valores de investimentos, agrupando os processos de planejamento e gestão; bem como 

propicia a utilização de tecnologias e melhoria na execução de serviços. 

Diante do exposto, é indicado que seja realizada pelos agrupamentos propostos 

anteriormente, a gestão associada para o tratamento e disposição final adequada de 

resíduos sólidos, por meio de consórcio público.  

O objetivo do consórcio deverá ser gestão e gerenciamento das áreas de transbordo, 

tratamento e disposição final. Além disso, deverão ser de responsabilidade do consórcio o 

PEV Central de RCC e volumosos que receberá resíduos dos municípios consorciados, bem 

como a responsabilidade da recuperação das áreas degradadas por disposição inadequada 

dos resíduos, pela complexidade técnica e capacidade financeira para realização dessas 

ações. 

Vale ressaltar, que consórcios que possuem equipe exclusiva, plenamente dedicada aos 

propósitos estabelecidos no Consórcio, tendem a funcionar melhor. Ao tratar de questões de 

natureza técnica e não meramente administrativa, devem ser consultados profissionais de 

competência especifica. Assim, faz-se necessário que o consórcio possua um quadro de 

pessoal técnico tendo em vista a execução das atividades transferidas ao consórcio. 

Os municípios consorciados por sua vez, continuam responsáveis pela gestão e 

gerenciamento dos serviços de limpeza urbana, como: varrição, limpeza de logradouros e 

vias públicas, capina, coleta convencional e diferenciada e transporte até a unidade de 

tratamento e disposição final, pela gestão e gerenciamento dos PEV simples e unidades de 

triagem propostas, bem como pela implantação da coleta seletiva. 



 

33 
 

 

Visando a sustentabilidade dos sistemas de limpeza urbana, os municípios deverão 

estabelecer sistema de cobrança de forma individual para os serviços oferecidos, como 

coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta dos resíduos especiais. 

Em resumo, para os serviços de limpeza urbana a gestão será direta (realizada pelo titular 

do serviço) e a prestação dos serviços indireta, por meio de concessão/permissão. Já para 

as unidades de transbordo e disposição final (estação transbordo, aterro sanitário 

convencional e aterro de inertes), gestão e gerenciamento dos PEV Central e remediação 

das áreas, os serviços serão prestados de forma indireta por meio de concessão ou 

permissão a entidades ou empresas públicas, estatais ou privadas, não vinculadas aos 

municípios consorciados.  

Em relação à destinação dos resíduos sólidos recicláveis, é interessante que seja criada 

uma Rede Solidária de Coleta e Comercialização de Materiais Recicláveis. A 

comercialização em Rede apresenta a vantagem de negociar um melhor valor de venda 

para todas as entidades, independentemente da quantidade processada por cada uma. 

Municípios baianos já possuem experiência com a comercialização em rede.  A Rede Cata 

Bahia foi criada em 2004, com o objetivo de estruturar e dar melhores condições de trabalho 

para os grupos de catadoras e catadores de materiais recicláveis, utilizando o 

cooperativismo como metodologia, os municípios que integraram a Rede foram: Salvador, 

Feira de Santana, Alagoinhas, Jequié, Vitória da Conquista, Entre Rios, Itapetinga, Itororó e 

Mata do São João.  

De acordo com o Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania 

(CEADEC), a Rede Cata Bahia subdividiu--se em Rede Cata Bahia Sudoeste e Rede Cata 

Bahia Metropolitana. Atualmente, a Rede Cata Bahia Metropolitana é composta por 11 

empreendimentos econômicos solidários em 10 municípios da região metropolitana de 

Salvador: a CAEC e a COOPERBRAVA em Salvador, CAEF em Lauro de Freitas, 

VERDECOOP em Entre Rios, CORAL em Alagoinhas, ACOPA em São Francisco do Conde, 

Associação São Judas em Catu, REUTILIZE em Inhambupe, ROCAPER em Pojuca, Recicla 

Jacobina em Jacobina e COOBAFS em Feira de Santana. A Rede é composta por 458 

catadores e catadoras (CEADEC, 2020). 

Em 2009 começou a ser executado o PROJETO CATAFORTE I, tendo como principal foco 

o estímulo à organização de grupos de catadores e catadoras de materiais recicláveis com 

base nos princípios da economia solidária, partindo de ações que incluíram: capaci 

capacitações, qualificação profissional, assistência técnico e incentivo à formação das redes 

de comercialização. Em 2010, teve início a segunda etapa com o CATAFORTE II, quando o 

principal objetivo foi fortalecer a estrutura logística das cooperativas e associações de 

catadores e catadoras, já articulados em rede. Para tanto, as ações ocorridas focaram na 

estruturação logística das redes de comercialização com a aquisição de caminhões, 

capacitações e encontros estaduais. 

Em 2014, iniciou-se o PROJETO CATAFORTE III – Negócios sustentáveis em redes 

solidárias tendo como objetivo principal estruturar tecnicamente e fortalecer 33 redes de 

empreendimentos de catadores e catadoras de materiais recicláveis, possibilitando avanços 

nos elos da cadeia de valor, inserção e/ou potencialização dos empreendimentos/redes de 

cooperação no mercado da reciclagem, com melhorias no processo produtivo, no 

fortalecimento da autogestão dos empreendimentos, qualificação da comercialização em 
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rede e 

inter redes e contratação para prestação de serviços de coleta seletiva, realização de 

serviços de logística reversa e outras oportunidades negociais (CEADEC, 2020). 

Atualmente, o CATAFORTE III apoia 33 redes de cooperação solidária, com mais de 450 

Empreendimentos Econômicos Solidários, integrando mais de 13 mil catadores e catadoras 

de materiais recicláveis em 13 Estados brasileiros e no Distrito Federal (DF) (CEADEC, 

2020). 

O CATAFORTE III é coordenado por um Comitê Estratégico composto pela Secretaria- 

Geral da Presidência da República, Fundação Banco do Brasil (FBB), Secretaria Nacional 

de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego (Senaes /MTE), Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Petrobras e Banco do Brasil (BB).  

O Centro de Estudos e Apoio ao Desenvolvimento, Emprego e Cidadania (CEADEC), por 

meio de seleção pública, foi contratado para executar as ações do Escritório Nacional do 

CATAFORTE, que é uma estrutura de gestão nacional das ações do projeto CATAFORTE, 

com caráter operacional e composto por equipe de profissionais especialistas na gestão de 

projetos. As áreas de gestão do Escritório Nacional do CATAFORTE são: Planejamento e 

Qualificação das Bases de Serviço; Suporte Técnico Nacional; Monitoramento, 

Sistematização e Controle; e Estudos e Pesquisas. 

O Decreto nº 7.217/2010 apresenta os conceitos para as atividades de regulação e 

fiscalização. Regulação “é todo e qualquer ato que discipline ou organize determinado 

serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, impacto 

socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua oferta ou 

prestação e fixação e revisão do valor de tarifas e outros preços públicos, para atingir os 

objetivos do art. 27”. 

E fiscalização como as “atividades de acompanhamento, monitoramento, controle ou 

avaliação, no sentido de garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo 

poder público e a utilização, efetiva ou potencial, do serviço público”. 

Deverá ser criada Agência Reguladora com objetivo de regular e fiscalizar as condições 

operacionais das unidades sob-responsabilidade do consórcio, esta deverá editar normas 

relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação dos serviços. Alguns 

aspetos a serem abrangidos pelas normas de regulação são: padrões e indicadores de 

qualidade da prestação de serviços, requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas, 

metas progressivas e prazos de expansão de qualidade, monitoramento dos custos, entre 

outros. 

As duas principais fontes de receita do consórcio público são: o contrato de prestação de 

serviços com os entes da Federação consorciados e as transferências de recursos do 

orçamento de um ente da Federação consorciado para o consórcio público, por meio do 

contrato de rateio (Schneider et al, 2013). 

Considerando que o consórcio público a ser constituído terá como principal objeto a gestão 

integrada de resíduos sólidos dos entes da Federação consorciados, entendemos que a sua 

principal fonte de receita será o valor auferido por meio da prestação de serviços, sem, 

contudo, desconsiderar as transferências de recurso por meio de contrato de rateio 

(Schneider et al, 2013). 
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