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RESUMO 

As cidades vêm sofrendo com o aumento da geração de resíduos e a má destinação dos 

mesmos. Ao se procurar maneiras de destinar o lixo gerado, formas de tratamento irregulares 

de resíduos vão surgindo, como os lixões e aterros controlados. A primeira e mais comumente 

adotada são os lixões, onde o material não recebe nenhum tipo de tratamento e o lixo 

descartado passa a contaminar o meio ambiente. Assim ocorre principalmente em relação às 

municipalidades de pequeno e médio porte, que, usualmente, não possuem recursos 

financeiros suficientes para construção de aterros. Como solução para esta situação, indica-se 

a formação de consórcios intermunicipais para a construção de um único aterro que atenda às 

cidades formadas pelo consórcio, sendo objeto deste trabalho a separação de grupos de 

municípios que formarão um consórcio e a identificação da localização do município do 

consórcio onde será instalado o aterro. Como local para aplicação da metodologia foi 

escolhida a região Sul do Brasil. Assim, foram levantados os dados dos municípios dessa 

região que não destinam resíduos a aterros sanitários, a geração de lixo de cada um e as 

distâncias rodoviárias entre as cidades que fazem destinação incorreta, propondo então um 

procedimento, por meio da utilização dos algoritmos de Maranzana e de Floyd, capaz de 

separar grupos e alocar um aterro para cada um dos grupos formados, com objetivo de 

adequar todos os municípios do Sul à Politica Nacional de Resíduos Sólidos. Após o 

levantamento das variáveis, definiu-se o número de facilidades a se implantar de acordo com 

geração de lixo produzida por cada estado, fazendo-se, em seguida, sua distribuição 

considerando o conjuntos de todos os municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Nesse cenário o resultado foi desfavorável uma vez que a distância entre os 

municípios e os aterros sanitários foi superior a distância de duzentos quilômetros. Em um 

segundo cenário, a metodologia foi aplicada separadamente a cada um dos Estados, tendo o 

resultado alcançado sido considerado amplamente favorável, com a distância entre os 

municípios e os aterros sanitários inferiores a duzentos quilômetros.  
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ABSTRACT 

Cities have suffered from the increase in waste generation and its poor allocation. When 

looking for ways to dispose of garbage generated, irregular waste treatment forms are 

emerging, such as garbage dumps and controlled landfills. The first and most commonly 

adopted are the garbage dumps, where the material does not receive any treatment and 

garbage discarded passes to contaminate the environment. So it is especially in relation to 

small and medium-sized municipalities, which usually do not have sufficient funds for the 

construction of landfills. As a solution to this situation, it’s indicated a formation of 

consortiums for the construction of a single landfill that meets the cities formed the 

consortium, being the object of this work to identify its best location. The methodology was 

applied in the southern region of Brazil. Therefore, the data were collected from cities in this 

region that make improper disposal of waste, the generation of waste from each and road 

distances between cities that have incorrect destination, then proposing a method through the 

use of Maranzana and Floyd algorithms, able to allocate a landfill from the groups formed, in 

order to adapt them to the National Solid Waste Policy. After the collection of data, the 

number of facilities were set to deploy according to generation of waste produced by each 

state, then making up its distribution among the states of Parana, Santa Catarina and Rio 

Grande do Sul. in this scenario the result was unfavorable as the distance between 

municipalities and landfills was more than two hundred kilometers away. In a second 

scenario, the methodology was applied separately to each of the States, and the result reached 

was considered broadly favorable, with the distance between municipalities and landfill less 

than two hundred kilometers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Quando o homem deixou de ser vagante e começou a se fixar em regiões específicas, 

passou a conviver com o lixo por ele produzido. Mesmo a geração sendo pouca, os rejeitos já 

advinham dos restos de alimentação como frutos e caças (EIGENHEER, 1999). Na Idade 

Média, os resíduos acumulavam-se pelas ruas e imediações das cidades, provocando sérias 

epidemias e causando a morte de milhões de pessoas (BRANCO, 1983). 

A partir da Revolução Industrial, iniciou-se o processo de urbanização, provocando um 

êxodo do homem do campo para as cidades. No decorrer dos anos, observou-se um 

vertiginoso crescimento populacional, favorecido também pelo avanço da medicina e 

consequente aumento da expectativa de vida. A partir de então, os impactos ambientais 

passaram a ter um grau de magnitude alto, devido aos mais diversos tipos de poluição, dentre 

elas a gerada pelo lixo (FADINI; FADINI, 2001). Somando-se a isso, as revoluções 

tecnológicas, as mudanças de hábitos e de costumes das populações e o desenvolvimento 

desenfreado da economia em diversas regiões do mundo fizeram com que o meio ambiente 

sofresse consequências difíceis de serem reparadas. 

No Brasil, um dos problemas evidentes diz respeito ao manejo de resíduo sólido urbano, 

principalmente quando se trata dos impactos ambientais e da preservação dos recursos 

naturais. O próprio processo de desenvolvimento econômico do país, que acelera a taxa de 

urbanização e conduz a melhores padrões de vida, aumenta continuamente a quantidade de 

resíduos que têm de ser coletados, tratados e dispostos no solo, potencializando o problema de 

seus depósitos (KAJINO, 2005). 

A gestão destes resíduos no Brasil também carece de modelos consistentes, em especial 

sua inclusão como parte do saneamento básico, o que exigiria uma maior atenção das esferas 

governamentais, nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal (1988). 

 Esse cenário indica para a necessidade de adaptação e de desenvolvimento de soluções 

que atendam as características nacionais, considerando a diversidade do cenário brasileiro, e 

que se adapte a variabilidade de cada região, sem perder qualidades de eficiência e eficácia 

técnica, bem como que possam ser suportadas pelas limitadas condições econômico-

financeiras do país. Essas variadas questões devem ser enfrentadas juntas e de modo 
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equilibrado, principalmente quando se procura aplicar o conceito dos 3R’s (reduzir, reciclar e 

reutilizar) (KAJINO, 2005). 

Trata-se de um problema complexo, sendo que sua resolução é a longo prazo. 

Além dos aspectos técnicos, com a implantação de aterros sanitários, surgem as questões 

de ordem econômica. Especificamente no caso brasileiro, a carência de recursos públicos 

agrava este quadro, uma vez que o país ainda precisa realizar uma série de investimentos nas 

mais diversas áreas, tais como saúde e educação. Recursos financeiros consideráveis devem 

ser disponibilizados não somente para a construção, mas também para operação, manutenção 

e monitoramento de um aterro sanitário. 

A análise de custos deve considerar um fluxo de caixa que englobe todas as atividades 

envolvidas, inclusive aquelas que exigem períodos que vão além do encerramento da 

disposição de resíduos no aterro, tais como a manutenção e o monitoramento, que podem 

demandar, segundo Bagchi (1994), períodos de até 40 anos. 

Os sistemas integrados de manejo de resíduos sólidos constituem a chave para o 

entendimento da geração e do fluxo de resíduos no sistema, a partir do qual seria possível 

atuar sobre pontos críticos, de modo a aumentar a eficiência de processos e reduzir impactos 

ambientais e custos econômicos (WHITE et al., 1995). Uma solução para contornar esse 

problema é a implantação de consórcios intermunicipais para destinação dos resíduos. O lixo 

seria produzido em vários municípios e encaminhado a apenas um aterro sanitário localizado 

em um município do grupo. 

As soluções entre o conjunto de municípios podem favorecer as cidades de pequeno e 

médio porte, representando uma melhoria na execução da coleta e transporte de Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU), assim como no tratamento e na disposição final dos rejeitos em 

aterros sanitários. Vale ressaltar que os consórcios entre os municípios podem levar à solução 

das limitações financeiras e técnicas para implantação do sistema de limpeza urbana. 

Como proposta para cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

pelos municípios que não têm destinação final correta de resíduos, com a consequente 

erradicação dos lixões no Brasil, foi desenvolvido neste trabalho um método por meio de 

algoritmos para escolha da melhor localização do aterro sanitário em consórcios 

intermunicipais. 
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1.1 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

O tema proposto para este trabalho foi motivado pela busca de práticas sustentáveis para 

redução de impactos ambientais por meio da utilização de um procedimento que proporcione 

uma solução para a implantação de aterros sanitários. Pode-se ressaltar que a implantação de 

aterros é uma das maiores barreiras para o êxito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 

que justifica ser ela o foco deste estudo. 

A instalação de aterros apresenta custos altos para cidades de pequeno e médio porte, 

devido aos custos fixos relacionados ao mesmo, como manutenção da equipe e equipamentos, 

balança de pesagem, recobrimento diário, molhagem, transporte do material e outros. Esses 

fatores adversos, ligados à indisponibilidade de renda suficiente nos municípios de menor 

porte, é que determinam a necessidade do uso consórcios intermunicipais como solução para 

viabilizar a execução e a implantação de aterros. 

A identificação de um único local de aterro para atender a um grupo de municípios 

geradores de resíduos é fundamentalmente um problema de alocação. 

A alocação pode ser entendida como repartição dos fluxos de entrada ou de saída de uma 

unidade de processo no sistema de produto em estudo (ISO 14044, 2006). Dias (2005) define 

que a alocação trata de decisões sobre onde localizar serviços públicos (escolas, hospitais, 

bibliotecas), de paragens de autocarro, de armazéns, de antenas de telecomunicações, entre 

outras, considerando um conjunto de clientes que devem ser servidos de forma a minimizar a 

soma das distâncias ou custos de transporte. 

No caso a ser tratado, existe um grupo de municípios que gera diferentes quantidades de 

resíduos, com o transporte de lixo sendo realizado entre eles por meio de rodovias. Na medida 

em que o aterro só poderá ser instalado em um desses municípios, a solução está na escolha 

do ponto ótimo, considerando a distância de transporte e a quantidade de lixo transportada. 

Esse é um problema de alocação que pode ser solucionado utilizando métodos de otimização 

com funções matemáticas ou método de solução de redes ou grafos. 

Buscando contribuir para a erradicação dos lixões no Brasil, esse trabalho propõe um 

método de solução com base na teoria de grafos para escolha de local do aterro sanitário em 

consórcios intermunicipais e, desta forma....... 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um procedimento para escolha do local de aterro sanitário em consórcios 

intermunicipais como solução para erradicar os lixões na região Sul do Brasil. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar a Política Nacional de Resíduos; 

 Identificar grupos de municípios que não destinam de maneira correta os resíduos; 

 Definir a geração produzida por grupo de municípios; 

 Propor um método de solução para localização de aterros sanitários; 

 Definir o local do aterro no grupo de municípios; 

 Diagnosticar quais municípios não se adequaram à implantação de aterro. 

1.3 APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

A presente dissertação está estruturada em sete capítulos, assim distribuídos: 

 Capítulo 1 – Apresentação 

São descritos os aspectos gerais que nortearam os estudos, a justificativa, os objetivos 

geral e específicos da pesquisa, bem como a mesma é apresentada e organizada. 

 Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 

O segundo capítulo traz uma revisão dos conceitos a serem abordados ao longo do 

trabalho que se fazem necessários para sua compreensão. 
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 Capítulo 3 – Métodos Utilizados 

São apresentados os métodos matemáticos utilizados como base para a solução do 

problema. 

 Capítulo 4 – Modelo Conceitual 

É feita a apresentação do procedimento conceitual adotado na pesquisa, além do 

detalhamento e da descrição dos modelos de algoritmos apresentados. 

 Capítulo 5 – Estudo de Caso 

Apresentam-se os dados da região estabelecida para elaboração do estudo. 

 Capítulo 6 – Resultados e Discussões 

O quinto capítulo abrange os resultados e as discussões encontradas a partir das 

modelagens feitas. 

 Capítulo 7 – Conclusões e Recomendações 

Faz-se uma síntese dos resultados obtidos em relação ao objetivo da pesquisa. Destacam-

se os aspectos negativos e positivos da utilização do modelo matemático. 

São sugeridas, considerando os resultados realizados, as condições em que a utilização 

dos algoritmos pode apresentar melhor resultado e quais os aspectos que ainda podem ser 

mais estudados. 
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2 REVISÃO SOBRE RESÍDUOS 

Atualmente, uma preocupação constante da sociedade em todo o mundo se concentra no 

problema dos altos índices de geração de resíduos. A destinação correta de materiais 

descartados pela população tem se tornado um tema recorrente nos municípios brasileiros, 

que estão cada vez mais empenhados na busca de implementação de normas ambientais. 

Neste cenário, o capítulo visa a apresentar as maneiras de destinação de resíduos 

adotadas, o panorama geral dos resíduos sólidos no mundo, e, no caso do Brasil, quais as 

políticas para a erradicação dos lixões e os possíveis algoritmos para solução do problema. 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 

Resíduos sólidos e lixo são termos utilizados indistintamente por autores de publicações, 

mas na linguagem cotidiana o termo resíduo é muito pouco empregado (ANVISA, 2006). 

O uso do termo lixo está associado a todo o tipo de material utilizado em um determinado 

momento e que não tem mais utilidade. Já o termo resíduo é mais relacionado a sobras do 

beneficiamento de produtos industrializados, gerado pelo material remanescente de um 

determinado produto (ANVISA, 2006). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de acordo com a ABNT NBR 

10.004 (2004), define os resíduos sólidos como: 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade 

de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 

varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de 

tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de 

poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d'água, ou exijam para isso soluções 

técnica e economicamente inviáveis, em face à melhor tecnologia disponível” (ABNT, 

2004). 

Conforme a ANVISA (2006), as normas e resoluções existentes classificam os resíduos 

sólidos em função dos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde, bem como em função da 

natureza e da origem. 
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Ainda de acordo com a ABNT NBR 10.004/2004, os resíduos sólidos são classificados em 

dois grupos diferentes: os perigosos (Classe I), que são os que têm uma ou mais das 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenecidade, e 

os não perigosos (Classe II). Os resíduos sólidos não perigosos são subdivididos em duas 

classes: não inertes (Classe IIA), que podem apresentar as seguintes características 

biodegrabilidade, combustilidade ou solubilidade em água, e em resíduos inertes (Classe IIB), 

que não apresentam nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água, com exceção dos aspectos cor, turbidez, dureza e sabor. 

A FIG. 2.1FIG. 2.1 ilustra essa classificação. 

 
FIG. 2.1: Classificação dos resíduos sólidos. Adaptada pelo autor. 

Fonte: ABNT, 2004 

No que se refere à origem e à natureza, os resíduos sólidos são classificados em: 

domiciliar, comercial, varrição e feiras livres, serviço de saúde, portos, aeroportos e terminais 

rodoviários e ferroviários, industriais, agrícolas e resíduos de construção civil (ABNT, 2004). 

Finalmente, com relação à responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos sólidos, 

pode-se classificá-los em dois grupos. O primeiro refere-se aos resíduos sólidos urbanos 

(RSU), compreendido pelos: 

 Resíduos domésticos ou residenciais; 

 Comerciais;  

 Públicos. 

O segundo grupo, denominado como resíduos especiais compreende: 

 Resíduos industriais;  

 Resíduos da construção civil; 

 Rejeitos radioativos; 

 Resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários; 

Resíduos Sólidos

Classe I 
(Perigosos)

Classe II (Não 
perigosos)

II A (Não 
inertes)

II B (Inertes)
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 Resíduos agrícolas; 

 Resíduos e de serviços de saúde. 

Com relação aos RSU, a ABNT NBR 8419:1992 os define como: “Resíduos sólidos 

gerados num aglomerado urbano, excluir-se os resíduos industriais perigosos, hospitalares 

sépticos e de portos e aeroportos”. 

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) constituem parcela dos RSU, já que são definidos 

como aqueles originados na vida diária das residências, constituídos por restos de alimentos 

(cascas de frutas, verduras, sobras etc.), produtos deteriorados, jornais e revistas, garrafas, 

embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis e uma grande diversidade de 

outros itens (D’ALMEIDA e VILHENA, 2000). Estes materiais citados, que se enquadram na 

Classe II acima referida, são de maior interesse para o desenvolvimento do presente estudo, já 

que apenas os resíduos não perigosos podem ser destinados a aterros sanitários, o que será 

abordado no capitulo a seguir. 

2.2 FORMAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A disposição final de resíduos ainda é o único modo de destinação dos resíduos sólidos 

urbanos para a grande maioria dos municípios brasileiros. Entretanto, em vários casos a 

destinação do material é feita de maneira indevida. A seguir, são descritos sucintamente os 

termos usualmente empregados, e seu significado técnico, nos sistemas de disposição final de 

resíduos. 

2.2.1 Vazadouro a céu aberto (Lixão) 

O depósito de resíduos sólidos a céu aberto ou lixão é uma maneira de deposição 

desordenada sem compactação ou cobertura dos resíduos, o que propicia a poluição do solo, 

do ar e da água, bem como a proliferação de vetores de doenças (PROSAB, 2003). 
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A disposição final em lixão é caracterizada pelo depósito de resíduos diretamente sobre o 

solo, podendo ocasionar contaminação do mesmo, das águas subterrâneas e superficiais 

através do efluente percolado e do contato com os próprios resíduos (ANVISA, 2006). 

De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, lixão é um modo inadequado de 

disposição final de resíduos e rejeitos, pois consiste na descarga do material no solo sem 

qualquer técnica ou medida de controle. 

Os rejeitos assim despejados podem ocasionar danos ao meio ambiente e à saúde pública, 

na medida em que propiciam um ambiente favorável à propagação de animais causadores de 

doenças. Esses materiais despejados sem tratamento adequado favorecem a geração de maus 

odores e a poluição do solo e das águas superficiais e subterrâneas através do lixiviado, de 

elevado potencial poluidor, que surge pela infiltração de água e decomposição da matéria 

orgânica contida no lixo (IWAI, 2012). 

Na FIG. 2.2FIG. 2.2 são apresentadas imagens de lixões. 

  
FIG. 2.2: Lixões.  

Fonte: TCU, 2011 

Acrescenta-se a esta situação a falta de critérios técnicos para a escolha e operação dessas 

áreas. A ausência de controle e a falta de fechamentos permitem o livre acesso, além de 

favorecer o lançamento de resíduos de serviços de saúde e industriais nestas áreas 

(BARTHOLOMEU, BRANCO E CAIXETA, 2011). 

Comumente, ainda se associam aos lixões fatos indesejáveis, como a existência de 

catadores, os quais, algumas vezes, residem no próprio local e fazem da catação do lixo um 

meio de sobrevivência (MONTEIRO et al., 2001). 
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2.2.2 Aterro controlado 

Os aterros controlados são uma maneira de tratamento intermediária entre lixões e aterros 

sanitários, uma vez que apresentam algum modo de prevenir os impactos decorrentes da 

acumulação de rejeitos. 

Segundo a ABNT NBR 8.849 (1985), o aterro controlado de resíduo é definido como: 

“Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos 

à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que 

utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com 

uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho.” 

De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os aterros controlados possuem 

modo inadequado de disposição final de resíduos e rejeitos, uma vez que o único cuidado 

realizado é o recobrimento da massa de resíduos e rejeitos com terra. 

Embora contribuam para reduzir impactos, por minimizarem a proliferação de vetores de 

doenças, podendo até ser considerado um avanço quando comparado com os lixões, não 

substituem os aterros sanitários por não se tratar de uma tecnologia completamente adequada 

(BIDONE; POVINELLI, 1999). 

No mesmo sentido: 

“Apesar da cobertura periódica dos resíduos, na prática, o aterro controlado equivale a 

um “lixão melhorado”, pois também não possui barreiras que evitem a contaminação 

do solo e das águas superficiais e subterrâneas. Consequentemente, os aterros 

controlados apresentam problemas ambientais similares aos dos lixões” 

(BARTHOLOMEU, BRANCO E CAIXETA, 2011). 

Sendo um método que não considera com os sistemas de proteção ambiental adequados, 

este tem o propósito apenas de reduzir a proliferação de vetores de doenças. 

Na FIG. 2.3FIG. 2.3 são apresentadas imagens de aterros controlados. 

  
FIG. 2.3: Aterros Controlados. 

Fonte: Governo do Rio de Janeiro, 2012 



 

28 

Vale ressaltar que, esta maneira de disposição utiliza-se de áreas restritas, pois, assim 

como os aterros sanitários, a extensão da área de disposição é limitada. Porém, mesmo sendo 

uma alternativa melhor do que a de um lixão, ainda não é a opção mais satisfatória no 

tratamento final do resíduo, uma vez que na norma ABNT NBR 8.849, não dispõe de 

impermeabilização de base para a não contaminação do solo e mananciais e nem possui 

sistema de drenagem e tratamento do efluente percolado. Logo, conclui-se que “a diferença 

básica entre um aterro sanitário e um aterro controlado é que este último prescinde da coleta e 

tratamento do chorume, assim como da drenagem e queima do biogás” (MONTEIRO et al., 

2001). 

2.2.3 Aterro sanitário 

Segundo a ABNT NBR 8.419/1992, o aterro sanitário é a técnica de disposição de 

resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Este método utiliza princípios de engenharia para 

confinar os resíduos sólidos à menor área cabível e reduzi-los ao menor volume possível, 

cobrindo-os com uma camada de solo na conclusão da jornada de trabalho diária, ou, se 

necessário, em períodos mais curtos. 

Bartholomeu, Branco e Caixeta (2011) definem que: 

“Através de princípios de engenharia, o projeto para a implantação de um aterro 

sanitário deve contemplar todas as instalações fundamentais ao bom funcionamento e 

ao necessário controle sanitário e ambiental durante o período de operação e 

fechamento do aterro. Além disso, busca reduzir ao máximo o volume dos resíduos e, 

consequentemente, a necessidade de área para disposição. Ao término de cada jornada 

de trabalho, ou mesmo em intervalos menores, se necessário, os resíduos depositados 

são cobertos com uma camada de terra, reduzindo a presença de animais no local. É 

considerado, portanto, a forma mais adequada de disposição final dos resíduos sólidos 

domiciliares, pois segue critérios de engenharia e normas operacionais específicas” 

(BARTHOLOMEU, BRANCO E CAIXETA, 2011). 

Na FIG. 2.4FIG. 2.4 são apresentadas imagens de aterros sanitários. 
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FIG. 2.4: Aterros Sanitários. 

 Fonte: ONÓRIO et al., 2013 

No aterro sanitário, o lixo é depositado em local impermeabilizado por uma base de argila 

e uma manta plástica, que impedem o vazamento de chorume para o subsolo e direcionam o 

líquido até um tanque para tratamento posterior. Existem, também, tubulações formadas por 

feixes de pedras, que permitem a passagem do metano, gás liberado pela decomposição de 

matéria orgânica e que pode também ser usado para gerar energia ou queimado no próprio 

local. 

O aterro sanitário é uma solução para qualquer volume de resíduo gerado, de fácil 

manutenção e operação. Não exige equipamentos especiais que não sejam unidades 

componentes de qualquer administração municipal, permite o controle de vetores e a 

transformação do material degradável em estabilizado ocorre natural e biologicamente 

(BIDONE, POVINELLI, 1999). 

Segundo ABRETRE e FGV (2009), os aterros podem ser classificados de acordo com seu 

porte, abrangendo três tipos que se diferem apenas pelo tamanho, com manutenção de todas 

as outras propriedades. Os considerados de grande porte são aqueles com capacidade de 

recebimento de resíduo de até 2.000 toneladas por dia. O aterro classificado como de médio 



 

30 

porte tem a capacidade de recebimento de até 800 toneladas por dia. Por fim, o aterro de 

pequeno porte tem a capacidade de recebimento diário de até 100 toneladas. 

2.2.4 Usina de triagem e compostagem 

Segundo a ABNT NBR 15.112 (2004), a usina de triagem é uma área destinada ao 

recebimento de resíduos, para separação dos mesmos, armazenamento temporário, eventual 

transformação e posterior remoção para destinação adequada, sem causar danos à saúde 

pública e ao meio ambiente. 

Já a ABNT NBR 13.591 (1996) define que as instalações de usina de compostagem são 

dotadas de pátio para manuseio do material a ser tratado, conjunto de equipamento 

eletromecânico destinado a promover e/ou auxiliar o tratamento das frações orgânicas dos 

resíduos sólidos domiciliares. 

As usinas de triagem e compostagem podem variar bastante seu leiaute de acordo com o 

esquema de recebimento e separação dos recicláveis. Geralmente, as etapas mais utilizadas 

nas usinas de triagem e compostagem são o recebimento, estocagem, separação (em esteiras, 

silos ou mesas/bancadas), prensagem e enfardamento (REICHERT, 1999). 

Cinquetti e Logarezzi (2006) acentuam que a usina de separação e compostagem recebem 

materiais advindos de coleta comum para, posteriormente, separá-los em resíduos recicláveis 

secos, compostáveis e inservíveis, em processo que envolve etapas manuais e mecanizadas. 

Para o tratamento do material orgânico utiliza-se um procedimento simplificado e de 

baixo custo, utilizando-se pátios onde o material a ser compostado é disposto em montes de 

forma cônica, denominados “pilhas de compostagem”, ou em montes de forma prismática, 

com seção reta aproximadamente triangular, denominados “leiras de compostagem” 

(PEREIRA NETO, 1999). 

Verifica-se que estas usinas funcionam como uma etapa intermediária no manejo e 

tratamento dos resíduos sólidos, na medida em que geram produtos e rejeitos que necessitam 

de destinação posterior (PONTES; CARDOZO, 2006). Estas destinações posteriores dos 

rejeitos são, via de regra, os lixões, os aterros sanitários ou a venda do material para que seja 

feita a reciclagem do mesmo, proporcionando uma renda extra destinada aos membros da 

unidade, que usualmente funciona como cooperativas. 
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Assim, esse modo de tratamento de resíduos na maioria dos casos funciona de maneira 

integrada a outra. Estas unidades recebem materiais recicláveis e orgânicos, para um 

tratamento posterior, a reciclagem e a compostagem, respectivamente. 

Vale ressaltar que as usinas de triagem e compostagem têm uma capacidade limitada de 

recebimento de resíduos. Devido à grande geração de RSU nos grandes centros urbanos, as 

unidades de triagem e compostagem não são usualmente adotadas como forma exclusiva de 

tratamento para o lixo. 

No entanto, por acarretar a redução do volume do lixo a ser tratado, a destinação de 

resíduos para usinas de triagem e compostagem pode servir como auxílio ao tratamento do 

RSU. Além disso, em regiões em que a produção de lixo é reduzida, esta modalidade pode ser 

utilizada como a única forma de tratamento do RSU gerado. 

2.3 CENÁRIO DOS EUA, JAPÃO E UE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

2.3.1 União Europeia 

A União Europeia (UE) é uma parceria econômica, política e social constituída por 28 

países, que, em conjunto, compreende a maior parte do continente europeu. Possui uma área 

total de 4.324.782 Km2, equivalente a 50% da área total do Brasil, aproximadamente 

506.880.616 de habitantes no ano de 2014, sendo esta cerca de 7,3% da população mundial, 

com uma densidade demográfica de 114 habitantes/Km2. No ano de 2010 gerou um PIB de 16 

trilhões de dólares, o primeiro no ranking mundial, representando cerca de 25% do PIB 

global. 

A produção de RSU na UE em 2010 foi estimada em 252 milhões de toneladas 

(EUROSTAT, 2011). A FIG. 2.5FIG. 2.5 apresenta a quantidade de resíduos urbanos gerados 

por cada Estado-membro da UE, expressa em quilograma por habitante por ano, nos anos de 

1995, 2002 e 2009, em ordem decrescente com base no ano de 2009. 



 

32 

 
FIG. 2.5: Resíduos urbanos gerados por cada Estado-membro da UE, em 1995, 2002 e 2009, em 

Kg/habitante/ano. Notas: Macedônia, Croácia e Bósnia Herzegovina foram excluídos devido aos dados limitados 

disponíveis (apenas uma ou duas referências ao ano). Freios relevantes em série: Quedas acentuadas para a 

Estónia (2001), Espanha (2004), da Lituânia (1999), Hungria (2000), Portugal (2002), Eslovênia (2002), 

Noruega (2001). Aumentos acentuados para a Letónia (2002) e Eslováquia (2002) 

Fonte: EUROSTAT, 2011. 

O valor médio de resíduos urbanos gerados no ano de 2009 por pessoa foi o 

correspondente a 513 Kg/ano (1,41 Kg/dia). Entretanto, existe uma variância desse valor de 

acordo com as características de cada Estado-membro, sendo de 316 Kg/ano (0,86 Kg/dia) na 

República Tcheca e na Polônia até 833 Kg/ano (2,28 Kg/dia) na Dinamarca, sendo este último 

o maior gerador seguido de Chipre, Irlanda e Luxemburgo, com valores entre 700 a 800 

Kg/habitante/ano. Malta e Holanda com valores entre 600 e 700 Kg/habitante/ano. Áustria, 

Alemanha, Espanha, Itália, França e Reino Unido geram em média de 500 a 600 

Kg/habitante/ano, enquanto a Bélgica, Portugal, Suécia, Finlândia, Grécia, Bulgária, 

Eslovênia e Hungria produziram uma média de 400 a 500 Kg/habitante/ano. Valores 

inferiores de 400 Kg/habitante/ano foram gerados na República Checa, Polônia, Letônia, 

Eslováquia, Lituânia e Romênia (EUROSTAT, 2011). 

Estas variações refletem as diferenças nos padrões de consumo e no poder econômico dos 

países, e dependem, diretamente, das maneiras de coleta e gestão dos resíduos urbanos. As 

diferenças entre os países existem, em particular, no que diz respeito ao grau em que os 

resíduos sólidos provenientes do comércio e dos serviços públicos são coletados e 

gerenciados em conjunto com os resíduos domésticos. Na maioria dos países, os resíduos 
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domiciliares giram entre 60 a 90% dos resíduos urbanos, enquanto o restante pode ser 

atribuído a fontes comerciais e administração (BNDES, 2014). 

2.3.2 Estados Unidos 

Compostos por 50 Estados e um Distrito Federal, os Estados Unidos da América (EUA) 

possuem uma área total de 9,37 milhões de Km2, 10% maior que o Brasil, e cerca de 

321.565.00 habitantes no ano de 2015 (1,6 vezes maior que o Brasil), apresentando uma 

densidade demográfica de 34,1 habitantes por Km2. No ano de 2015, gerou um PIB de cerca 

de U$17,9 trilhões, o segundo no ranking mundial, representando cerca de 24% do PIB 

global. 

Anualmente, a Agência de Proteção Ambiental Norte Americana (US-EPA) publica um 

relatório apresentando a situação da geração, reciclagem e disposição final de RSU nos EUA, 

com base em dados coletados e medidos por mais de 50 anos. 

Ao longo das cinco décadas, a geração de RSU tem modificado substancialmente, como 

pode ser observado na FIG. 2.6FIG. 2.6. A geração anual de RSU continuou a crescer desde 

1960 até o ano de 2005, apresentando um pequeno decréscimo do ano de 2005 ao ano de 2010 

e voltando a crescer entre 2010 e 2013. 
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FIG. 2.6: Geração de RSU nos EUA entre 1960 e 2013 

Fonte: US-EPA, 2015. 

Os dados publicados em 2015 mostram que no ano de 2014 os americanos geraram cerca 

de 254 milhões de toneladas de RSU. Comparando a quantidade produzida entre 2005 e 2010, 

houve uma redução de 2,8 milhões de toneladas. Isto demonstra que, em cinco anos, apesar 

do aumento do número de habitantes, foi interrompida uma taxa de crescimento de geração de 

resíduos observada desde 1960. Comparando a quantidade produzida entre 2010 e 2013, 

houve um crescimento 3,1 milhões de toneladas. 

A taxa de geração de resíduos em 1960 foi de 1,22 kg/habitante/dia e cresceu para 1,66 

Kg/habitante/dia em 1980, chegando a 2,14 Kg/habitante/dia em 2000, decrescendo para 2,12 

Kg/habitante/dia em 2005. Desde 2005, a geração per capita de resíduo decresceu. Em 2009, a 

geração foi de 1,97 Kg/habitante/dia, representando um decrescimento de 4% entre 2005 e 

2010. 

A situação econômica dos EUA teve um grande impacto nos padrões de consumo dos 

americanos e, consequentemente, na geração de resíduos. Segundo o Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC-2014), a geração de resíduos aumentou 

durante o período de crescimento econômico e diminuiu no período de crise. Além disso, 

outra questão importante foi que as práticas de gestão de RSU também têm sido modificadas 

com o tempo, incluindo o incremento da reutilização, reciclagem e recuperação dos resíduos, 
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sendo estas implantadas na maioria dos estados. Isto resultou também em uma redução 

sustentada na geração de resíduos nos últimos anos. 

2.3.3 Japão 

O Japão está localizado no leste da Ásia com seu arquipélago de 6.852 ilhas. As quatro 

maiores ilhas são Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, representando, em conjunto, 97% da 

área terrestre do país. 

O Japão tem a décima maior população mundial, com mais de 126 milhões de pessoas em 

2015, em uma área de 377.873 Km2, equivalente a 4,3% da área do Brasil. A área maior de 

Tóquio, que inclui a capital e várias prefeituras vizinhas, é a maior área metropolitana do 

mundo, com mais de 30 milhões de habitantes e possui uma das maiores densidades 

demográficas, cerca de 337 habitantes/Km2. 

Destaca-se economicamente como a terceira maior economia do mundo, com um dos 

padrões de vida mais alto. No ano de 2015, gerou um PIB de cerca de U$ 5,8 trilhões, 

representando cerca de 8,7% do PIB global. 

A geração de resíduos sólidos no Japão entre os anos de 1985 e 2000 aumentou 

gradativamente, enquanto que entre os anos de 2000 e 2007 ocorreu uma diminuição, 

conforme FIG. 2.7FIG. 2.7.  
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FIG. 2.7: Geração de resíduos sólidos urbanos no Japão entre 1985 a 2009. 

Fonte: MOEJ, 2011 apud FADE 2014. 

Em 2009, a quantidade de resíduos sólidos urbanos gerados no Japão foi de 46,25 

milhões de toneladas, com a taxa per capita de 0,994 Kg/habitante/dia. A quantidade de 

resíduos apresentou uma diminuição de 3,9% em relação a 2008 e de 17,8% em relação ao 

ano 2000 (MOEJ, 2011 apud FADE 2013). Esta redução na geração de resíduos no Japão é 

resultado de políticas públicas bem sucedidas, considerando a execução de uma série de leis 

que associam as estratégias nacionais dos 3R`s (reduzir, reutilizar, reciclar) e a lei 

fundamental do ciclo de Materiais (the sound material-cycle society), que foi adotada em 

2000. Como consequência da diminuição do volume de resíduos sólidos urbanos ao longo dos 

anos, o custo total para o tratamento de resíduos também diminuiu. 

2.4 CENÁRIO BRASILEIRO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil de 2014, a quantidade de 

resíduo produzida por dia equivale a 195.233 t/dia. Apesar de uma legislação mais restritiva e 

do empenho das esferas governamentais, a destinação inadequada de RSU ainda se faz 

presente em todas as regiões e estados brasileiros. Neste contexto, 3.334 municípios, 

correspondentes a 59,8% do total dos municípios brasileiros, ainda destinam o seu resíduo em 
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locais impróprios. Outra informação relevante é de que 98% dos lixões existentes 

concentram-se nos municípios de pequeno porte. 

No estudo da ABRELPE, realizado anualmente, diagnosticou-se que a quantidade de 

RSU de 2013 para 2014 cresceu em todas as regiões brasileiras, sendo a região Sudeste 

responsável por mais de 50% dos RSU coletados. 

Na FIG. 2.8FIG. 2.8 observa-se a abrangência do serviço de coleta de RSU, destacando-

se as regiões Norte e Nordeste com as menores porcentagens de coleta. 

 
FIG. 2.8: Índice de abrangência da coleta de RSU (%).  

Fonte: ABRELPE, 2015 

Mesmo com a quantidade de RSU coletados sendo significativa, a disposição final nem 

sempre é a mais adequada. Conforme já ressaltado neste trabalho, os materiais descartados 

incorretamente têm algumas possíveis destinações, sendo a de resíduo em terreno a céu aberto 

a modo mais comum e utilizado indiscriminadamente no Brasil pela maioria dos municípios 

(NOGUEIRA, 2014).  

Os lixões não conseguem prevenir os grandes problemas ambientais decorrentes da 

disposição inadequada do lixo, tais como emissão de chorume e do gás metano, contaminação 

do lençol freático, e nem mesmo as questões sociais, pois alarmam ainda mais a pobreza e as 

condições sub-humanas de adultos e crianças que disputam restos de comida, contaminam-se 

com lixo hospitalar e sobrevivem em condição miseráveis ao fazerem do seu sustento a renda 

que obtêm do material reciclável que conseguem separar nesses locais (NOGUEIRA, 2014). 

Somando esses problemas à grande extensão territorial do Brasil, verifica-se que as 

regiões apresentam um cenário heterogêneo na questão de tratamento de rejeitos. 
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Os municípios de manejo dos resíduos sólidos situados nas Regiões Nordeste e Norte 

registraram as maiores proporções de destinação desses materiais aos lixões enquanto os 

localizados nas Regiões Sul e Sudeste apresentaram, no outro extremo, as menores 

proporções. 

Na região Norte, no ano de 2014, os 450 municípios dos sete Estados geraram um volume 

de 15.413 toneladas/dia de RSU. Desse total gerado 80,8% foi coletado, totalizando 12.453,7 

toneladas/dia. Constata-se, a partir dos valores encontrados, um aumento de 2,3% no total 

coletado com referência ao ano anterior de estudo, superando o aumento de 1,6% registrado 

na geração de RSU relativamente ao ano de 2013. Dos resíduos coletados na região, 64,5%, 

correspondentes a 8.041 toneladas diárias, ainda são destinados para locais com tratamento 

inadequados, sendo lixões e aterros controlados. Os municípios da região Norte aplicaram em 

2014, em média, R$ 3,29 por habitante/mês e R$ 5,03 habitante/mês nos serviços de coleta de 

RSU e na prestação dos demais serviços de limpeza urbana respectivamente. A soma dos 

valores investidos totaliza uma média mensal de R$ 8,32 por habitante para a realização de 

todos os serviços relacionados com a limpeza urbana das cidades (ABRELPE, 2015). 

Na região Nordeste, os 1.794 municípios dos nove Estados geraram em 2014, um volume 

de 55.177 toneladas/dia de RSU. Desse total gerado 78,5% foi coletadas, totalizando 

43,313,95 toneladas/dia. Constata-se, a partir dos valores encontrados, um aumento de 3,6% 

no total coletado e aumento de 3,2% na geração de RSU relativamente ao ano de 2013 

(ABRELPE, 2015). 

Comparando-se os dados referentes à destinação adequada de RSU, constata-se uma 

melhoria discreta comprando os dados de 2013 para 2014 da região. Dos resíduos coletados 

na região, pouco mais de 64%, correspondentes a 27.924 toneladas diárias, ainda são 

destinados para locais com tratamento inadequados, sendo lixões e aterros controlados 

(ABRELPE, 2015).  

Os municípios da região Nordeste investiram em média nos serviços de coleta de RSU e 

nos demais serviços de limpeza urbana no ano de 2014, R$ 2,99 por habitante/mês e R$ 5,38 

por habitante/mês respectivamente. A soma dos valores investidos totaliza uma média mensal 

de R$ 8,37 por habitante para a realização de todos os serviços relacionados com a limpeza 

urbana das cidades, inferior à média nacional, que é de R$ 8,73 por habitante (ABRELPE, 

2015). 

Já na região Centro-Oeste e no Distrito Federal, no ano de 2014 os 467 municípios dos 

três Estados geraram um volume de 16.948 toneladas/dia de RSU. Desse total gerado 93,4% 
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foram coletadas, totalizando 15.829,43 toneladas/dia. Constata-se, a partir dos valores 

encontrados, um aumento de 2,2% no total coletado e aumento de 1,9% na geração de RSU 

em relação ao ano de 2013 (ABRELPE, 2015). 

Comparando-se os dados referentes à destinação adequada de RSU, constata-se uma 

melhoria discreta comprando os dados de 2013 para 2014 da região. Dos resíduos coletados 

na região, cerca de 70%, correspondentes a 11.031 toneladas diárias, ainda são destinados 

para locais com tratamento inadequados, sendo lixões e aterros controlados. 

As municipalidades da região Centro-Oeste tiveram um investimento médio nos serviços 

de coleta de RSU e nos demais serviços de limpeza urbana no ano de 2014, R$ 3,13 por 

habitante/mês e R$ 3,32 por habitante/mês respectivamente. Estes valores somados resultam 

em uma média mensal de R$ 6,45 por habitante para a realização de todos os serviços 

relacionados com a limpeza urbana das cidades (ABRELPE, 2015). 

Na região Sudeste, os 1.668 municípios dos quatro Estados geraram no ano de 2014, um 

volume de 105.431 toneladas/dia de RSU, das quais 97,3% foram coletadas. Constata-se, a 

partir dos valores encontrados, um aumento de 3,5% no total coletado e aumento de 3,3% na 

geração de RSU em relação ao ano de 2013. Dos resíduos coletados na região, 27,4%, 

correspondentes a 28.086 toneladas diárias, ainda são destinados para locais com tratamento 

inadequados, sendo lixões e aterros controlados (ABRELPE, 2015). 

Os municípios da região Sudeste investiram em média nos serviços de coleta de RSU e 

nos demais serviços de limpeza urbana no ano de 2014, R$ 4,81 por habitante/mês e R$ 7,93 

por habitante/mês respectivamente. Os valores somados totalizam uma média mensal de R$ 

12,74 por habitante para a realização de todos os serviços relacionados com a limpeza urbana 

das cidades (ABRELPE, 2015). 

Por sua vez, na região Sul, os 1.191 municípios dos três Estados produziram no ano de 

2014, um volume de 22.328 toneladas/dia de RSU, das quais 94,3% foram coletadas, 

totalizando 21.055,3 toneladas/dia. Constata-se, a partir dos valores encontrados, um aumento 

de 2,1% no total coletado e de 1,8% na geração de RSU em relação ao ano de 2013. Dos 

resíduos coletados na região, cerca de 29,3%, correspondentes a 6.176 toneladas diárias, ainda 

são destinados para locais com tratamento inadequados, sendo lixões e aterros controlados 

(ABRELPE, 2015).  

Os municípios da região sul investiram em média nos serviços de coleta de RSU e nos 

demais serviços de limpeza urbana no ano de 2014, R$ 3,54 por habitante/mês e R$ 4,27 por 

habitante/mês respectivamente. A soma dos valores investidos totaliza uma média mensal R$ 
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7,81 por habitante para a realização de todos os serviços relacionados com a limpeza urbana 

das cidades, inferior à média nacional, que é de R$ 8,73 por habitante (ABRELPE, 2015).. 

Observando-se os dados apresentados, verifica-se que as regiões Sudeste e Nordeste são 

as únicas regiões geográficas com geração de RSU acima da média nacional (43.059 

toneladas/dia de RSU). Estes valores podem ser justificados uma vez que são as duas regiões 

com maior número de habitantes, consequentemente o consumo de bens será maior e a 

geração de resíduos também. Com relação à média nacional dos investimentos de serviços de 

coleta de RSU e demais serviços de limpeza urbana, apenas a região Sudeste apresenta um 

investimento acima da média nacional de R$ 8,73 por habitante, destacando-se com a maior 

abrangência na coleta de RSU, bem como com a menor destinação destes resíduos coletados a 

lixões e aterros controlados. 

2.5 A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E OS CONSÓRCIOS 

INTERMUNICIPAIS 

Com a evolução das maneiras de destinação final de resíduos citadas e com os crescentes 

danos ao meio ambiente causados pela má destinação dos rejeitos, os governos foram 

obrigados a estabelecer leis para mitigar os impactos dos mesmos. 

Em uma tentativa governamental de melhorar o gerenciamento de materiais rejeitados no 

Brasil, foi sancionada a Lei nº 12.305/2010, referente à PNRS, cujo art. 1º assim prevê: 

 “Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis” (BRASIL, 2010). 

Foi estabelecida a obrigação do Distrito Federal e dos Municípios para o serviço de coleta 

e tratamento dos resíduos sólidos nos termos do artigo abaixo:  

“Art. 10. Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos 

sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de controle e 

fiscalização dos órgãos federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem 

como da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, consoante o 

estabelecido nesta Lei” (BRASIL, 2010). 

Após vinte e um anos de discussões no Congresso Nacional essa lei marcou o início de 

uma forte articulação institucional envolvendo as três esferas federativas – União, Estados e 
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Municípios –, o setor produtivo e a sociedade civil, na busca de soluções para os graves 

problemas causados pelos resíduos, que vêm comprometendo a qualidade de vida dos 

brasileiros (PNRS, 2012). Passados mais de 90 dias da publicação da Lei Federal n°. 

12.305/2010, foi publicado o Decreto Federal nº. 7.404/2010 em 23 de dezembro de 2010, 

que regulamentou a referida Lei, por meio da instituição de normas cuja finalidade é viabilizar 

a aplicação de seus instrumentos. 

2.5.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A PNRS estabelece princípios, objetivos, diretrizes, metas, ações e importantes 

instrumentos, como um Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que contempla os diversos tipos 

de detritos gerados, alternativas de gestão e gerenciamento passíveis de implementação, bem 

como metas para diferentes cenários, programas, projetos e ações correspondentes (PNRS, 

2011). 

A eliminação dos vazadouros a céu aberto, que foi estabelecida para o ano de 2014, é um 

ponto chave da PNRS, destacando-se que os resíduos devem ter uma destinação 

ambientalmente adequada com a lei, onde haja técnicas de engenharia na preparação do solo, 

dreno do percolado e dos gases, de modo a evitar a contaminação do solo, do lençol freático e 

do meio ambiente em seu entorno. No entanto, este prazo não foi cumprido por grande parte dos 

municípios, sendo assim, foi lançado o Projeto de Lei nº 425, de 2014. O projeto de lei altera o 

artigo 54 da Política Nacional de resíduos sólidos, estendendo o prazo para a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos para até 31de julho de 2018. 

2.5.2 Entraves Político-econômicos à Erradicação dos Lixões 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB (UFPE, 2014), em um país 

com predominância de municípios de pequeno porte, observa-se a maciça presença de 

entidades da administração direta na gestão dos RSU, com 61,2% dos municípios 
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apresentando condições econômicas deficitárias, produção exagerada de resíduos sólidos e 

disposição final sem critérios, contribuindo para o desperdício de materiais e de energia, bem 

como apresentando pouca capacitação técnica. 

Apesar da previsão legal de erradicação dos lixões em 2014, essa medida não foi 

efetivada, principalmente nos municípios com um pequeno número de habitantes. Isto tem 

ocorrido devido à baixa geração de renda nesses municípios e a uma limitação de orçamento 

para atender a inúmeras demandas de serviços dos municípios (CALDERAN, 2013). 

Catapreta e Heller (1999) corroboram esse entendimento, ao apontar a fragilidade dos 

mecanismos legais e econômicos e das práticas institucionais no País, que levam a uma 

realidade de ausência de serviços públicos eficientes e sustentáveis em muitos municípios, 

acarretando consequências negativas para a saúde pública. A ausência de coleta dos resíduos 

sólidos, somada à sua disposição inadequada, constitui um importante fator de risco para a 

saúde pública, em especial nas periferias dos grandes centros urbanos, onde a população de 

baixa renda se encontra fortemente exposta às enfermidades. 

Segundo Neto e Souza (2004, apud Koushki et al., 2014) nos últimos anos, muitas 

prefeituras, particularmente nos países industrializados, foram forçadas a realizar estudos e 

relatórios sobre seus programas e planos de gerenciamento de resíduos sólidos, tendo em vista 

a grande quantidade de questões relacionadas aos seus custos, à saúde e ao meio ambiente. 

De acordo com o art. 30, I, da Constituição brasileira (1988), cabe aos municípios legislar 

sobre assunto de interesse local. Bem assim, compete aos municípios organizar e prestar, 

diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse 

local (art. 30, V, CF), o que abrange a gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. Portanto, é de responsabilidade final das 

municipalidades viabilizar a correta destinação do RSU. 

Para a implantação de uma medida adequada para tratamento do lixo produzido em seus 

municípios, as prefeituras encontram uma variedade de fatores que as afetam e tornam este 

tema de difícil solução. As características locacionais, a quantidade de resíduo sólido gerada, 

sua composição, o tipo de tecnologia empregada, a coleta e o transporte, as distâncias aos 

centros de tratamento e deposição, são exemplos dos fatores que têm uma significativa influ-

ência no custo do gerenciamento dos resíduos sólidos (NETO; SOUZA, 2014). Além dos 

custos iniciais de implantação, devem-se considerar os recursos necessários para finalização 

da etapa de operação (cobertura final), cuja última etapa – monitoramento – pode levar de 10 
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a 40 anos. Também deve ser levado em conta o custo da manutenção e do monitoramento de 

longo prazo, que pode ser maior que o custo da construção do aterro (KAJINO, 2005). 

Essa série de fatores desestimula a implantação de aterro por cada município 

individualmente. Cabe, então, a esses entes federados buscar outras soluções para cumprir o 

disposto na PNRS. 

2.5.3 Os consórcios intermunicipais como solução para a erradicação dos lixões  

De acordo com o artigo 11, § 1º, da referida Lei n. 12.305/2010, os consórcios entre 

municípios devem: 

“I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções 

públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar 

estadual prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal. 

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental 

pelo órgão estadual do Sisnama. 

Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as 

iniciativas do município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou 

mais Municípios” (BRASIL, 2010). 

Quanto à disposição final dos resíduos e rejeitos, indica-se que os esforços sejam 

concentrados na eliminação dos vazadouros a céu aberto, focando-se, quanto aos municípios 

de pequeno porte, no incentivo à formação de consórcios públicos para a destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos gerados (PNRS, 2011). 

Paralelamente à erradicação dos lixões, deve-se também instituir mecanismos que 

incentivem os municípios que dispõem seus resíduos em aterros controlados a construírem 

estações de tratamento adequadas, ou então partir para a opção dos consórcios públicos, para 

solucionar a questão, via implantação de centrais de tratamento ou maneiras ambientalmente 

adequadas de destinação final (PNRS, 2011). 

Na forma da Lei nº. 11.107/2005 e do Decreto nº. 6.017/2007, o consórcio público é 

definido como a “pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, para 

estabelecer relações de cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse 

comum, constituída como associação pública, com personalidade jurídica de direito público e 

natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos”. 
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Este arranjo institucional pode permitir a superação de deficiências de planejamento e 

assessoria técnica para implantação e operacionalização do sistema de limpeza urbana 

local/regional. Isso implica a possibilidade de ter um único prestador atuando para um 

conjunto de municípios envolvidos no consórcio público, contíguos ou não (BRASIL, 2007). 

Conforme Velloso (2010, apud TCU, 2011), verifica-se a Avaliação de Custos de 

Implantação Inicial de Aterros Sanitários. Entre os gráficos apresentados, ressaltam-se as 

estimativas dos custos de implantação inicial e de operação de central de tratamento de 

resíduos.  

Na FIG. 2.9FIG. 2.9 pode-se observar que existe uma variabilidade no custo de 

implantação dos aterros sanitários de acordo com o porte do município. 

 
FIG. 2.9: Custos de implantação inicial dos aterros sanitários teóricos, por tonelada.  

Fonte: TCU, 2011 

Conforme FIG. 2.9FIG. 2.9, o custo de implantação inicial por tonelada de RSU a ser 

disposto em um aterro sanitário para uma população de 20 mil habitantes é de R$ 126,28/t. 

Para uma população beneficiária de 135 mil habitantes o custo é reduzido para R$ 34,24/t de 

resíduos a serem dispostos. Para uma população beneficiária de 1.6000.000 habitantes o custo 

é reduzido para R$ 14,67/t de resíduos a serem dispostos. 

A partir da FIG. 2.9FIG. 2.9, fica evidenciado que, quanto maior o número de habitantes 

atendidos, menor é o custo proporcional do tratamento do RSU. 

Verifica-se, portanto, que as soluções consorciadas podem beneficiar municípios de 

pequeno e médio porte, representando um ganho de escala na execução de atividades como a 
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coleta e transporte de RSU, o tratamento e a disposição final dos rejeitos em aterros sanitários 

(CORDEIRO et al., 2009 apud UFPE 2014). 

2.5.4 Variáveis para implantação de aterros  

Nos custos de gerenciamento para a implantação de aterros sanitários diversos fatores são 

considerados. Os primeiros custos levantados são aqueles referentes à etapa de estudos 

preliminares (principalmente a escolha da área) e de licenciamento ambiental. A escolha do 

local representa a etapa mais importante do gerenciamento dos RSU, não apenas pela 

proteção ao meio ambiente, mas também pela significativa redução de custo que pode ser 

obtida no emprego de revestimentos minerais para impermeabilização das laterais e do fundo 

(PROSAB, 2003). 

Os próximos elementos envolvidos na análise de custos do aterro são referentes à etapa 

de implantação. Nesse levantamento são consideradas as atividades de limpeza da área, 

construção de estruturas de apoio (portaria, vestiários), melhoria e/ou implantação de vias de 

acesso, terraplanagem, construção de trincheiras, sistemas de drenagem superficial, de 

drenagem de lixiviados e gases, impermeabilização de fundo e laterais, poços de 

monitoramento e obras de infraestrutura para o sistema de tratamento de lixiviado (PROSAB, 

2003). 

Por fim, consideram-se os serviços diários de manutenção e de encerramento pós-

finalização de uso da área. 

Para a avaliação econômica são incorporados os diferentes custos envolvidos em todas as 

etapas do aterro citadas previamente. Cada projeto apresenta uma variabilidade de fatores que 

vão desde as questões geológicas do local até as questões ambientais. Devido a esses 

aspectos, não é simples definir valores comparativos que incluam todos os elementos 

envolvidos, como serviços de terraplenagem, vias de acesso, obras de drenagem e 

infraestrutura, custo de materiais empregados, custos operacionais dos equipamentos 

mecânicos, mão-de-obra e custos de manutenção das instalações como um todo (PROSAB, 

2003). 

Considerando os diversos fatores citados, deve-se fazer uma análise econômico-

financeira do empreendimento para apresentar os custos para implantação e, para isso, 
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utilizam-se as ferramentas de engenharia econômica (análise da viabilidade de projetos de 

investimento), tais como: 

 Tempo de Recuperação do Investimento; 

 Taxa Interna de Retorno e 

 Valor Presente Líquido. 

Todos esses métodos levam em consideração o valor do dinheiro no tempo. No entanto, 

esses valores se diferem de acordo com o tamanho do empreendimento, classificados em 

pequeno, médio ou grande, que podem receber, respectivamente, quantidades diárias de lixo 

de até 100, 800 e 2.000 toneladas por dia de resíduos sólidos. 

O custo total e a população atendida por essas espécies de aterro se dão conforme Tabela 

2.1Tabela 2.1. 

Tabela 2.1: Parâmetros de custo e de escala dos aterros, considerando valores referentes a um projeto de 20 anos. 

TAMANHO PELO CRITÉRIO ABETRE/FGV PEQUENO MÉDIO GRANDE 

Toneladas/dia 100 800 2.000 

População 200.000 1.000.000 2.500.000 

Custo Total (em R$ milhões) 52,4 236,5 525,8 

Custo/hab. (em R$/hab.) 262 236,5 210,3 
Fonte: ABETRE e FGV (2009). 

Embora os custos relativos para implantação de grandes aterros sejam mais baratos, as 

municipalidades menos populosas não geram uma quantidade de resíduos suficientes para 

atender a tal demanda, pelo que, a princípio, os aterros pequenos são os mais indicados para 

estes municípios. 

Não obstante, os aterros podem ser construídos de acordo com a demanda existente, de 

modo que não há empecilho na implementação de um aterro com capacidade de 200 ou 400 

t/dia. Nesses casos, conforme verificado no estudo BNDES (2014), a projeção de custos de 

construção de um aterro segue uma curva de economia de escala, exemplificada na Tabela 

2.2Tabela 2.2. 

Tabela 2.2: Parâmetros de custo e de escala dos aterros, considerando valores referentes a um projeto de 20 anos 

Tamanho pelo critério Abetre/FGV Pequeno Médio I Médio II Grande  

Custo Total (em R$ milhões) 52.444.449 175.264.722 262.897.083 525.794.167  
Fontes: ABETRE (2009) e FGV (2009) adaptada. 

Assim, ultrapassando a geração de resíduo o patamar de 100 t/dia, passa a ser mais 

vantajosa a construção de um aterro médio, de capacidade proporcional a essa produção, na 

medida em que seu custo relativo é mais reduzido do que aquele encontrado no aterro 
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pequeno. Portanto, é mais vantajoso economicamente construir um aterro médio com 

capacidade de 300 t/dia do que três aterros pequenos com capacidade de 100 t/dia. 

Vale ressaltar que o fator financeiro é determinante para as municipalidades conseguirem 

se adequar a PNRS. 

Ao se detalhar os valores gastos com aterros pequenos, observam-se a participação e os 

custos de cada operação, especificados na Tabela 2.3Tabela 2.3. 

Tabela 2.3: Custos para Implantação de Aterro Sanitário. 

ETAPA DO ATERRO PARTICIPAÇÃO S/ TOTAL CUSTO DA ETAPA (R$) 

Pré-implantação 1,16% 608.087 

Implantação 5,09% 2.669.178 

Operação 86,70% 45.468.163 

Encerramento 0,93% 486.667 

Pós-encerramento 6,13% 3.212.354 

Custo total do Aterro 100% 52.444.448 
Fontes: ABETRE (2009) e FGV (2009). 

A fase de pré-implantação ocorre no decorrer do primeiro ano inicial. A partir do segundo 

ano, são dispendidos os custos relacionados à etapa de implementação. Os investimentos na 

etapa de operação são repartidos no decorrer de 20 anos, representando 5% ao ano. A etapa de 

encerramento ocorre ao longo do ano 23. Por fim, o pós-encerramento compreende o ano 24 

até o ano 42 à taxa de investimento de 5% ao ano ABETRE (2009) e FGV (2009). 

Segundo a ABNT NBR 13896/1997, é recomendada a construção de aterros com vida útil 

mínima de 10 anos, mas, devido à dificuldade de definição de áreas e para minimizar o custo 

de implantação de novos aterros, estes, usualmente apresentam vida útil mínima maior que 

estabelecido, podendo chegar ao dobro de anos. 

Uma alternativa aos aterros pequenos seria os aterros de pequeno porte, que são 

abordados na ABNT NBR 15.849 (2010). No entanto, não será considerado no presente 

trabalho esse tipo de empreendimento devido aos possíveis riscos de contaminação ambiental. 

Isto porque os aterros de pequeno porte não contam com todos os processos de engenharia 

adequados, não fazem impermeabilização do solo com manta de revestimento e nem usam de 

sistema de drenagem de gases. Segundo Iwai (2012), estes aterros são considerados como 

alternativa transitória para o tratamento de resíduos, que necessita de um processo de 

melhoria continua. 
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3 GRAFOS: BASE DA SOLUÇÃO 

A identificação da melhor localização dos aterros sanitários em um consórcio de 

municípios, objeto deste trabalho, foi realizada tomando como fundamento a teoria dos 

grafos, que, segundo Rabuske (1992), proporciona ferramentas simples, acessíveis e 

poderosas para a construção de modelos e a resolução de problemas relacionados com 

arranjos de objetos discretos. Baseada na ideia de pontos interligados por linhas, a teoria dos 

grafos combina estes elementos básicos em uma variedade de maneiras e fornece 

propriedades com características flexíveis, fazendo, assim, com que esta teoria seja uma 

ferramenta útil para estudar vários tipos de sistemas. 

Existem várias situações nas quais é importante representar o relacionamento entre um 

conjunto finito de objetos. Os grafos são estruturas de dados presentes na ciência da 

computação que permitem representar centenas de problemas computacionais relevantes. Por 

esta razão, muitas áreas do conhecimento como matemática, telecomunicações, engenharia 

civil, gestão, entre outros, recorrem à teoria dos grafos para modelar e resolver problemas 

(GOODRICH; TAMASSIA, 2007). A modelagem por meio de grafos pode estar associada, 

por exemplo, a problemas que envolvem: 

a) Determinação de caminhos e rotas; 

b) Redes de comunicação; 

c) Localização de facilidades (depósitos, hospitais, escolas, etc.); 

d) Desenhos de circuitos impressos; 

e) Logística de distribuição de produtos; 

f) Telecomunicações; 

g) Comunicação móvel por rádio frequência; 

h) Limpeza urbana. 

A origem da teoria dos grafos remete ao século XVIII, pois é geralmente associada ao 

problema das pontes de Königsberg, território da antiga Prússia, atual território da Polônia. 

Parte desta cidade localizava-se em duas ilhas do Rio Pregel, as quais estavam ligadas, às 

margens e uma a outra, através de sete pontes. Os habitantes da cidade desejavam passar pelas 

mesmas por uma caminhada contínua sem passar duas vezes por qualquer uma delas. Em 

1736, o matemático suíço Leonhard Euler (1707-1783) analisou o problema trocando as áreas 
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de terra por pontos (vértices) e as pontes por arcos (arestas). Ele provou que o problema não 

tinha solução, dando início assim ao que chamamos hoje de Teoria dos Grafos. 

Boaventura (2003) afirma que o desenvolvimento da Teoria dos Grafos veio dar-se sob o 

impulso das aplicações a problemas de otimização organizacional, dentro do conjunto de 

técnicas que forma hoje a pesquisa operacional. Pode-se ainda dizer que esse 

desenvolvimento ocorreu devido ao aparecimento do computador, sem o qual a maioria das 

aplicações de grafos seria impossível. 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

Um grafo é uma representação gráfica de elementos de dados e das conexões entre alguns 

destes itens. 

O conceito de grafos é o primeiro a ser definido. Adotou-se uma das suas definições mais 

simples e intuitivas: um grafo = G (V,E) é um sistema formado por um conjunto V de 

elementos chamados vértices, pontos ou nodos, e um conjunto E de pares não ordenados de 

vértices chamados linhas ou arestas. Por vezes, escrevemos V(G) e E(G) para explicar que V 

e E são, respectivamente, os conjuntos de vértices e linhas do grafo G. 

Um dígrafo ou grafo dirigido D = (V,A) define-se de modo semelhante, sendo que agora 

A é um conjunto de pares ordenados a que chamam-se arcos. Também aqui, V(D) e A(D) 

designam, respectivamente, os conjuntos de vértices e de arcos ou linhas do dígrafo D. Note-

se que se usa a palavra aresta para as linhas de um grafo e a palavra arcos para as de um 

dígrafo, mas há quem não siga essa convenção. Dígrafo é uma maneira rápida de dizer grafo 

dirigido, um neologismo existente entre especialistas desta área, provavelmente derivado do 

inglês digraph, abreviatura de direct graph. 

É certo que, em teoria dos grafos, continua a faltar uniformidade de terminologia até 

mesmo a respeito dos conceitos mais básicos. J. B. Pacheco de Amorim foi o primeiro 

matemático de língua portuguesa a desenvolver investigação nesta área: em 1953, na sua tese 

de doutorado, usou sempre a palavra rede. Sabe-se que, especialmente entre engenheiros, esta 

palavra ainda continua a ser sistematicamente usada para significar grafo, dirigido ou não. 

Hoje isto é sintoma de divórcio entre Ciências Básicas e Ciências Aplicadas ou Tecnológicas 

porque, atualmente, entre matemáticos, grafo e dígrafo são as palavras mais usadas, ficando 
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rede reservada para quando as linhas (ou os vértices) do grafo ou dígrafo são afetados de 

valores. É a convenção que Busacker e Saaty também seguem. 

Grafos e dígrafos podem ser finitos, o que significa que V e E ou V o A são finitos: ou 

infinitos, o que significa que pelo menos um destes conjuntos é infinito. No presente trabalho 

grafos e dígrafos serão sempre finitos. 

Grafos e dígrafos representam-se habitualmente por meio de diagramas em que os 

vértices são pequenos círculos, as arestas são linhas (curvas ou segmentos de reta) ligando os 

vértices que as constituem, e os arcos são linhas também, mas com uma seta que indica a sua 

direção ou orientação, quer dizer, qual o primeiro vértice e qual o segundo do respectivo par 

ordenado. Estes diagramas inspiram a terminologia: diz-se, por exemplo, que numa aresta 

[x,y] tem x e y como extremos ou liga os vértices x e y; e que o arco (x,y) vai de x para y, ou 

liga x a y, e que x é antecessor ou predecessor de y, e y o sucessor de x; que dois vértices 

pertencentes à mesma aresta ou um arco e um vértice que dela ou dele faça parte são 

incidentes; incidentes aliás também se diz de duas arestas ou dois arcos que tenham um 

vértice comum. 

No presente trabalho, é abordado o problema de localização de aterros sanitários, 

especificamente, o problema de P-medianas; isto é, o problema de localizar um determinado 

número de aterros sanitários a partir de um número de municípios, representados pelos 

vértices nos grafos, que fazem destinação correta de resíduos através de uma malha 

rodoviária, representada pelas arestas. 

3.1.1 Algoritmos para Determinação do Caminho Mínimo entre Vértices 

O problema do menor caminho trata de calcular o menor percurso entre dois ou mais 

vértices (nós) de um grafo. Neste caso, um grafo pode representar uma malha rodoviária, 

distâncias geográficas entre um ponto e outro, e demais correlata. 

O menor caminho pode não somente representar caminhos de distâncias mínimas, que é o 

mais comumente entendido, mas também podem representar caminhos de tempos mínimos, 

custos mínimos, entre outras maneiras de medição de percurso. Isto pode ser afirmado uma 

vez que na implementação de algoritmos de caminhos mínimos é possível utilizar qualquer 

parâmetro (assim como as distâncias), desde que estes dados estejam disponíveis.  
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Segundo Sampaio e Yanasse (2004), existe uma motivação muito mais importante para se 

começar a estudá-los do que para simplesmente problemas de motoristas. A determinação dos 

menores caminhos aparece constante e consistentemente como um subproblema da 

complexidade em grafos. 

Existem diversos algoritmos já implementados que calculam os caminhos mínimos entre 

dois ou mais pontos distintos, entre eles estão o algoritmo de Dijkstra e o algoritmo de Floyd. 

3.1.1.1 Algoritmo de Dijkstra 

O algoritmo de Dijkstra, segundo Sampaio e Yanasse (2004), tem como objetivo obter o 

menor caminho entre um dado vértice fixo e todos os demais vértices do grafo (como por 

exemplo, saber a distância mínima entre uma loja e todos os seus clientes). Consiste 

basicamente em fazer uma visita por todos os nós do grafo, iniciando no nó fixo dado e 

encontrando sucessivamente o nó mais próximo, o segundo mais próximo, o terceiro mais 

próximo e assim por diante, um por vez, até que todos os nós do grafo tenham sido visitados. 

3.1.1.2 Algoritmo de Floyd-Warshall 

O Floyd-Warshall calcula os caminhos mínimos de todas as origens para todos os 

destinos em um grafo valorado. O algoritmo admite grafos com laços e são também 

calculados os valores de caminhos começando e terminando no mesmo vértice (usando laços 

ou não). 

Segundo Sampaio e Yanasse (2004), “a ideia geral desse algoritmo é atualizar a matriz de 

menores distâncias n vezes (onde n é o número de nós do grafo) procurando na K-ésima 

interação por melhores distâncias entre pares de nós que passem pelo vértice K”. 
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3.1.1.3 Algoritmo de Bellman-Ford 

O Algoritmo de Bellman-Ford funciona de modo semelhante ao de Dijkstra, porém 

resolve o problema de caminho mínimo de um modo mais geral, que é quando há arestas com 

pesos negativos, onde o Algoritmo de Dijkstra não funciona bem o suficiente. Esse algoritmo 

retorna FALSE quando encontra arestas com pesos negativos, indicando não haver uma 

solução, e retorna TRUE indicando que conseguiu o caminho mais curto de acordo com o que 

foi solicitado pelo usuário. 

3.1.2 Algoritmos para solução do Problema de p-medianas na localização de facilidades 

Após a definição do algoritmo de caminho mínimo, utilizar-se-á juntamente um 

algoritmo baseado em solução de p-medianas para definir a o local de instalação da facilidade, 

aterro sanitário.  

Conformeo Minieka (1977, apud MERCADO, 2001), a localização de medianas 

contempla a possibilidade de a instalação estar localizada em um vértice e/ou sobre uma 

aresta. Sendo assim, toma-se necessário distinguir dois conceitos: se as instalações devem ser 

localizadas somente nos vértices, as localizações são chamadas Medianas; se as instalações 

podem ser localizadas sobre as arestas e nos vértices, as localizações são chamadas de 

Medianas Absolutas. Usando p para denotar o número de instalações a serem localizadas, 

tem-se assim, respectivamente, o Problema da Determinação das p-Medianas e o Problema da 

Determinação das p-Medianas Absolutas. 

Segundo Hakimi (apud Galvão, 1979), a localização de medianas é um problema 

computacionalmente complexo. O autor afirma que para uma rede de n vértices a 

complexidade é da ordem de O ( np/p!), classificando-o como um problema NP-completo. 

O problema de p-Medianas assim como muitos problemas de otimização combinatória é 

afetado pela “explosão combinatória”. Por exemplo, no caso de uma rede com 88 vértices, há 

mais de 39 milhões de combinações em se tratando de localizar 5 instalações, e acima de 

4,5xl012 combinações para 10 instalações. Supondo que um computador pudesse avaliar um 

milhão de combinações por segundo, ainda exigiria mais de um mês e meio para avaliar todas 
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as combinações, e assim encontrar a melhor delas. Em essência, um método que dispenda 

tanto tempo de processamento seria claramente descartado de uma solução viável. 

No problema de p-Medianas cabe ainda distinguir a diferenciação entre os problemas de 

p-Medianas “Puro” e o “Generalizado”. No primeiro os custos de localização das instalações 

são desconsiderados, enquanto no segundo os custos associados com a localização das 

instalações fazem parte da função objetivo. 

3.1.2.1 Métodos Exatos 

Os algoritmos exatos buscam encontrar o ótimo do problema, fato que em problemas de 

médio e grande porte faz o algoritmo se tornar inviável devido ao tempo de processamento da 

solução. 

Os métodos exatos, além da enumeração exaustiva, utilizam-se de técnicas de busca em 

árvore (Branch-and-Bound ou Tree Search), relaxação da programação linear, métodos duais 

e métodos baseados em relaxação lagrangeana (Galvão, 1981). 

A técnica da enumeração exaustiva, ou simplesmente busca exaustiva, consiste em 

avaliar todas as soluções viáveis até que seja encontrada a solução ótima. Este método requer 

que seja calculado o valor da função objetivo para cada uma das possíveis configurações, e 

isto torna o algoritmo pouco aplicavel em problemas de médio e grande porte. 

De acordo com Martinhago (2012), um trabalho que teve grande relevância na categoria 

dos algoritmos exatos foi publicada por Järvinem et al. (1972). Neste algoritmo de busca em 

árvore proposto pelos autores, todos os nós do grafo são inicialmente definidos como 

“abertos” e um limite inferior definido é utilizado para fechar sucessivamente as facilidades, 

até que exatamente p vértices estejam abertos. Após verificar todas as soluções o processo é 

finalizado.  Segundo Hörner, El-Shaieb (1973), Khumawala (1972) e Neebe (1978) também 

publicaram abordando algoritmos branch-and-bound para o problema das p-medianas, no 

entanto, estes trabalhos possuem um limitação para poucas dezenas de nós.  

Conforme Hörner, os primeiros trabalhos que fazem uso da relaxação da programação 

linear foram desenvolvidos por ReVelle e Swain (1970), Swain (1974), Garfinkel et al. 

(1974), e Galvão e Raggi (1989). Nestes algoritmos as restrições de integralidade são trocadas 
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por ξij ≥ 0 para todos os valores de i e j até n. Mesmo que maioria das respostas se encontrem 

em 0 ou 1, existe a possibilidade de ξij adotar valores fracionários. Outra questão deste tipo de 

formulação é o tamanho do problema de programação linear correspondente. 

Algoritmos que utilizam o dual do problema foram desenvolvidos por Bilde e Krarup 

(1977), Erlenkotter (1978) e Galvão (1980). 

Marsten (1972) publicou o primeiro trabalho de relaxação lagrangeana para resolver o 

problema das p-medianas. A publicação define que a solução ótima do problema é um ponto 

na extremidade de um poliedro Н. O algoritmo faz uso dos multiplicadores de Lagrange para 

construir um caminho por meio dos pontos extremos do poliedro Н. Este caminho apresenta 

sucessivamente soluções para valores decrescentes de Р. Mesmo o método sendo 

computacionalmente atraente, há a possibilidade de encontrar valores fracionários de Р e pode 

não se encontrar solução para determinados valores de Р.  

Conforme Lorena et al. afirma, Narula et al. (1977) e Christofides e Beasley (1982) 

também apresentaram algoritmos para o problema das p-medianas baseado em relaxação 

lagrangeana.  

3.1.2.2 Métodos Heurísticos 

Os algoritmos exatos se tornaram ineficientes devido ao problema da explosão 

combinatorial, que dificultaram o tratamento de problemas de grande porte através de 

métodos exatos de resolução. Surgiram então os algoritmos heurísticos. As heurísticas são 

métodos ou algoritmos exploratórios utilizados com o objetivo de encontrar solução de 

problemas de otimização combinatorial. Algoritmos heurísticos não garantem que a solução 

ótima seja encontrada, mas resolvem problemas de tamanho consideráveis em tempo de 

execução viável e encontrando um resultado aceitável.  

Maranzana (1964) propôs um dos primeiros algoritmos heurístico para o problema das p-

medianas. A técnica é reconhecida como Método da Partição de Vértices por buscar 

sucessivos vértices únicos de m subconjuntos destinos, cada um associado com uma origem. 

Estes conjuntos vão sendo modificados e o processo é repetido até que se tenha uma solução 

satisfatória. Esta técnica será estudada com mais detalhes no próximo capítulo. 
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Kuehn e Hamburger (1963) propuseram o método da adição de vértices, conhecido 

também como a heurística gulosa (greedy heuristic), que consiste em adicionar, 

recursivamente, medianas à solução. Este modelo utiliza uma heurística que tem como inputs 

a localização dos clientes e as possíveis localizações para se implantar o empreendimento. 

Nele, procuram-se minimizar os custos de transporte entre o local do empreendimento e os 

clientes e o custo de construção. Isto faz com que o modelo só indique a construção de uma 

nova empresa, no caso do transporte para um determinado conjunto de clientes ser tão caro, 

que se justifica construir uma fábrica junto desses clientes. Como restrições o modelo tem o 

fato de obrigar a que todos os clientes sejam satisfeitos e que cada cliente o seja, recorrendo 

apenas a uma fábrica. 

Cornuejols et al. (1977) deram sua significativa contribuição no campo teórico. O estudo 

apresenta métodos heurísticos e relaxamentos para os problemas de localização não-

capacitados. 

Teitz e Bart (1968) encontram-se em destaque por serem os mais citados na literatura 

para solução do problema das p-medianas. Eles propuseram um dos primeiros métodos 

heurísticos, com bons resultados para a década de sessenta, conhecido como Método da 

Substituição de Vértices. O algoritmo consiste em partir de uma solução inicial viável e 

substituir os vértices do grafo um a um até que não haja mais melhoria. Este método é 

considerado na literatura como um dos melhores na solução do problema das p-medianas. No 

entanto, o algoritmo pode convergir para um mínimo local e encerrar a busca. 

Eilon e Galvão (1978) apresentaram um algoritmo que é uma melhoria do método da 

substituição de vértices, utilizando para isso o conceito de λ-optimalidade. 

O método de Pizzolato (1994) consiste em construir p árvores disjuntas. As árvores vão 

modificando suas formas, conforme testes efetuados sobre suas raízes e vértices podendo 

ocorrer a eliminação de uma árvore ou a partição em duas, bem como modificações nas raízes 

e transferência de vértices de uma para outra árvore. 

Hribar e Daskin (1997) propuseram um algoritmo de programação dinâmica. 

Diferentemente dos métodos mostrados previamente onde é obtida uma única solução, este 

método apresenta um grande número de soluções. 

O método heurístico de programação dinâmica obtém várias soluções no decorrer da 

execução do algoritmo, além de possibilitar que o usuário determine a frequência com que 

candidatos locais irão aparecer no grupo de soluções adequadas. Nessa linha, esse método 

identifica localizações que deveriam ser considerados mais importantes e as que 
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provavelmente podem ser excluídas de qualquer plano de localização, tendo sido testado em 

situações onde o mínimo é conhecido chegando-se ao ótimo em muitos deles (MERCADO, 

2001). 

3.2  MÉTODO DE LOCALIZAÇÃO COM BASE EM MODELOS DE P-MEDIANAS 

Neste item apresenta-se uma aplicação de métodos de localização em diversas áreas. 

Uma síntese de estudos envolvendo Localização de Escolas Municipais no país encontra-

se em Pizzolato et al. (2004). Neste trabalho foi apresentada uma proposta metodológica para 

a localização de Escolas Municipais, que consiste na avaliação da atual localização e, a seguir, 

uma proposta de relocalização através do modelo de localização/alocação p-Mediana. 

A metodologia foi aplicada nos municípios de Nova Iguaçu (RJ), Nilópolis (RJ), Niterói 

(RJ), Ilha do Governador (RJ) e Fortaleza (CE), sendo que nos três primeiros casos foram 

utilizados mapas não-digitalizados, não se verificando a utilização de softwares de Sistema de 

Informação Geográfica. 

Os estudos citados abrangem escolas do ensino fundamental, englobando, teoricamente, a 

população entre 7 e 14 anos de idade. O conjunto de escolas foi identificado no mapa de 

setores censitários do IBGE e a proporção da população em idade escolar presente em cada 

setor foi agregada aos respectivos centróides. Considerou-se que a proximidade da escola 

consiste no critério predominante na sua escolha. Através do somatório da população escolar 

mais próxima de cada escola, determinou-se a demanda por escola. Tal valor foi comparado a 

capacidade de atendimento da escola, mostrando o desequilíbrio entre a oferta e a demanda 

por ensino público na região. 

Jardim e Conceição (2004) utilizaram p-Mediana na localização de unidades de resgate 

móvel em Belo Horizonte. Os autores utilizaram SIG para analise da distribuição espacial dos 

eventos e para determinar pontos viáveis para a instalação de novas unidades de resgate. Dois 

fatores são considerados estratégicos na eficiência dos serviços de atendimento de 

emergência: o número de ambulâncias e sua localização no sistema. Quanto menor a distância 

entre unidades de resgate e o local do acidente, menor será o tempo de resposta e maiores as 

chances do acidentado sobreviver. Com o modelo, foi possível determinar a localização e a 
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quantidade ótima de servidores que minimizariam a distância total da base ativa ao ponto 

central da zona de demanda correspondente.  

Um estudo similar ao anterior foi apresentado por Lindeskov (2002) para resolver o 

problema de alocação de ambulâncias em regiões da Dinamarca. Através do SIG Arcview, foi 

constatado que em geral a maioria dos acidentes se concentra nas cidades onde as pessoas 

residem e trabalham, ou seja, na parte central daquele país. Entretanto, uma análise da 

concentração de acidentes ocorridos durante finais de semana ensolarados demonstrou que os 

acidentes estavam concentrados próximos a regiões costeiras. Nesse trabalho, foram 

solucionados os modelos matemáticos da p-Mediana e p-centro, através da metaheurística.  

Na área de saúde, Santos et alii (2000) realizaram um estudo de avaliação da localização 

dos postos de saúde em São Carlos/SP e a alocação ótima de pacientes nos postos, e 

propuseram a localização de novos postos, de modo que os custos de deslocamentos 

envolvidos fossem mínimos. O trabalho contou com o apoio de SIG-T (Sistemas de 

Informação Geográfico para Transportes – software Transcad) para determinar espacialmente 

a localização dos postos de saúde e dos usuários nas áreas urbanas. 

O autor adotou o modelo da p-Mediana para minimizar os custos de deslocamentos, que 

nesse caso é a distância média entre o posto de saúde e as n populações a serem atendidas. No 

trabalho, o autor contou com o endereço das pessoas que foram atendidas em cada posto de 

saúde, porém a cidade não dispunha de bases de dados de endereços digitalizadas; dessa 

forma, a interseção mais próxima ao endereço do usuário foi considerada como sendo sua 

localização, e assumiu-se que o deslocamento através da rede seria feito a pé. O software 

utiliza um algoritmo de métrica heurística para localizar novas instalações.  

No mesmo artigo, os autores citaram o trabalho realizado por Oppong e Hodgson (1994) 

na alocação de serviços de postos de saúde em Gana, na África. Neste trabalho foram 

utilizados dois fatores como critério de localização. O primeiro buscava minimizar a distância 

média com o modelo p-Mediana; o segundo tinha como objetivo maximizar a cobertura 

oferecida pelas instalações a partir de uma distância pré-definida. Foi considerada a distância 

métrica euclideana por se tratar de uma área rural. 

Na cidade de Chennai na Índia, Sankar et alii (2003) fizeram aplicação de SIG no 

transporte urbano. Foi adotado o Sistema de Posicionamento Global (GPS) para determinar as 

coordenadas das estações de parada de ônibus, e a digitalização, a transformação/projeção e as 

análises foram executadas através dos softwares da família SIG, ArcView e ArcInfo. 
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Numa avaliação inicial foram encontrados diversos problemas na atual localização das 

paradas de ônibus, tais como a proximidade entre estações em determinadas áreas, o que 

resultava em desperdícios de tempo e espaço e, sobretudo, congestionava o tráfego nestes 

locais. Em muitas áreas os pontos eram muito dispersos, forçando os usuários a caminhar por 

longas distâncias até as estações de parada de ônibus. 

O objetivo do estudo foi localizar estações de parada de ônibus de modo a otimizar a 

distância percorrida pelos usuários até as estações, através de uma análise espacial 

multicritério, levando em consideração a proximidade com escolas, universidades, hospitais e 

pontos turísticos. A distância máxima entre duas estações não deveria ultrapassar dois 

quilômetros e deveria ser de no mínimo quinhentos metros. 

Pode-se encontrar uma revisão de aplicações do modelo de Máxima Cobertura na 

localização de facilidades em Arakaki (2002), envolvendo o planejamento de uma rede de 

ambulâncias, o projeto de uma rede de monitores para controlar a poluição atmosférica e a 

localização de sirenes de aviso. 

O estudo de Rozental e Pizzolato (2009) propõe sobre localização de shopping centers de 

vizinhança, que são shoppings menores e direcionados às pequenas compras de rotina, para as 

quais a distância mais curta torna-se um atrativo determinante, foi realizado no bairro Barra 

da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. O estudo pretendia usar o modelo da p-mediana com dados dos 

setores censitários da região. Entretanto, diante das particularidades geográficas do bairro, e 

com vistas à validação prática do estudo, foi empregada uma metodologia heurística 

específica inspirada nos diagramas de Voronoi. Chegando a solução de seis shopping centers 

de vizinhança e sugere os pontos ideais para suas instalações, na Barra da Tijuca, RJ, 
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4 MODELO CONCEITUAL PARA IMPLATAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 

EM CONSÓRCIOS  

Neste capítulo apresentam-se as informações utilizadas para o desenvolvimento da 

presente pesquisa, bem como o procedimento para sua realização e os detalhes de execução 

das modelagens dos algoritmos utilizados. Os dados empregados foram obtidos pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento 2014. 

Para melhor entendimento e organização do trabalho, este foi dividido em etapas. As 

etapas das modelagens da pesquisa serão detalhadas neste capítulo. 

As sequências dos procedimentos contemplaram a coleta de dados dos municípios que 

ainda possuem lixões, a verificação da distância entre as sedes das municipalidades que 

possuem destinação inadequada através do algoritmo do Google Mapas, a modelagem do 

algoritmo de Floyd para determinação do menor caminho entre estas cidades e, por último, a 

modelagem do algoritmo de Maranzana para definir o local de instalação do aterro sanitário 

para os municípios que ainda estão irregulares com a destinação de rejeitos. 

A FIG. 4.1FIG. 4.1 mostra o fluxograma das etapas adotadas no desenvolvimento do 

estudo. 
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FIG. 4.1: Fluxograma das etapas do estudo experimental. 

4.1 METODOLOGIA  

4.1.1 Procedimento proposto para localização de aterros sanitários 

Nesta seção é proposto e descrito o passo a passo das etapas a se seguir como uma 

ferramenta de auxílio para a localização de aterros sanitários. 

O objetivo do procedimento é, através de um procedimento que se adapte a problemas e 

cenários, auxiliar o poder público ou privado no planejamento de projetos para a 

implementação de centrais de tratamento para municípios que não estão de acordo com a 

PNRS. 
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Os passos do método a se seguir englobam as seguintes etapas: caracterização do cenário 

a ser estudado, definição da área de estudo, caracterização da área de estudo, análise dos 

dados, definição do melhor algoritmo a ser utilizado, método floyd-warshall para 

determinação de caminhos mínimos, algoritmo de Maranzana para solução do problema de p-

medianas na localização de facilidades e, por fim, os resultados. 

4.1.1.1 Caracterização do cenário 

Na fase presente faz-se uma caracterização do cenário a ser estudado de acordo com as 

circunstâncias e o contexto da problemática, isso em relação à área de estudo e sua distinção. 

4.1.1.2 Definição da área de estudo 

A definição da área de estudo é a identificação do local delimitado pelo perímetro da área 

a ser estudada. Finalizada essa parte, segue-se para a apuração das variáveis do local. Estas 

apresentam fatores determinantes para o andamento do trabalho tais como população, 

quantidade de resíduo produzido e destinação adequada do RSU. 

4.1.1.3 Caracterização da área de estudo 

Este passo caracteriza-se por realizar uma discrição minuciosa do local a ser estudado, 

trazendo a realidade da situação da área determinada e suas deficiências. Feito isso, obtemos 

os dados para desenvolvimento do estudo, como a situação em que se encontra o tratamento 

de resíduos urbanos, bem como quantidade de lixões ainda presentes. 
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4.1.1.4 Análise dos dados 

A análise dos dados é a etapa seguinte à caracterização da área de estudo. Nessa fase faz-

se o tratamento dos dados, inserindo no trabalho apenas as informações necessárias para o 

estudo. 

4.1.1.5 Definição dos algoritmos a serem utilizados 

A definição do melhor algoritmo se dá a partir do momento em que a análise dos dados é 

concluída, visto que a quantidade de dados influencia na escolha do mesmo, em conjunto com 

a análise que se quer realizar. 

4.1.1.6 Método Floyd-Warshall para determinação de caminhos mínimos  

O algoritmo de Floyd-Warshal, adotado neste trabalho, justifica-se, pois o mesmo 

soluciona o problema do caminho mínimo entre todos os pares de vértices. Em aplicações 

onde é necessária a criação de uma matriz de caminhos mínimos ao invés de um vetor, este 

algoritmo é mais aconselhável (CORMEN et. al, 2002). 

4.1.1.7 Definir função objetivo 

A função objetivo é elaborada a partir das variáveis de decisão, no qual as mesmas 

influenciam no objetivo da função. A função objetivo no algoritmo de Floyd terá o papel de 

apresentar o menor caminho. 
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4.1.1.8 Definir rotas 

Após a definição da função objetivo e inserção dos dados as rotas com menores caminhos 

são definidas. 

4.1.1.9 Algoritmo de Maranzana para solução do problema de p-medianas na localização 

de facilidades 

A partir das análises dos métodos heurísticos abordados, definiu-se que o método a se 

utilizar será o de Maranzana, pois este é uma das heurísticas que apresenta melhores 

resultados e de mais fácil aplicação segundo Souza (1996). 

4.1.1.10 Seleção dos vértices 

A seleção dos vértices é definida a partir dos municípios que farão parte da programação, 

ou seja, aqueles que não estão de acordo com a politica nacional de resíduos, destinando 

incorretamente os rejeitos. 

4.1.1.11 Partição dos vértices em subconjuntos 

A partição dos vértices se da para a formação dos grupos que são formados pelo conjunto 

de vértices, cidades, que serão os consórcios estabelecidos na programação. 
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4.1.1.12 Determinação do centro de gravidade. 

A partir dos pesos estabelecidos pela produção de lixo produzida pelos municípios e a 

distância mínima entre eles, será definido o centro de gravidade. 

4.1.1.13 Localização definida 

Após sequencia de todo o processo, define-se a locação ótima para instalação da central 

de tratamento de resíduo. 
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5 ESTUDO DE CASO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO 

A fim de propor um método como solução para erradicar os lixões do país serão 

analisados os dados dos municípios brasileiros apresentados pelo Diagnóstico do Manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos – 2013 – elaborado pelo Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS. Este estudo contém 3.572 municípios participantes, ou seja, 64,1% do 

total do País. Em termos de população urbana este percentual sobe para 84,3%, respondendo 

por 143 milhões de habitantes urbanos. 

A FIG. 5.1FIG. 5.1 apresenta a visualização da amostra dos municípios participantes do 

SNIS-RS 2013. Nas ilustrações é possível observar a representatividade da amostra tanto em 

termos de quantidade de municípios, quanto em relação à população urbana por município. 
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FIG. 5.1: Quantidade de unidades de processamento de RSU com informações atualizadas dos municípios 

participantes do SNIS-RS 2013, segundo região. 

Fonte: SNIS, 2013. 

No citado estudo apresentaram-se os dados das regiões brasileiras, evidenciando qual a 

quantidade de unidades de processamento de RSU. 
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Tabela 5.1: Quantidade de unidades de processamento de RSU com informações atualizadas dos municípios 

participantes do SNIS-RS 2013, segundo região geográfica.  

Tipos de unidade de processamento 

Quantidades de Unidades de Processamento 

Região 
Total 

N NE SE S CO 

Lixão 178 668 115 47 188 1.196 

Aterro controlado 29 44 456 80 43 652 

Aterro sanitário 26 64 371 207 34 702 

Unid. de triagem (galpão ou usina) 3 13 228 114 17 375 

Unid. de compostagem (pátio ou 

usina) 
1 2 46 9 4 62 

Unid. de transbordo (RDO+RPU) 2 4 49 28 7 90 

Unid. tratamento por incineração 0 3 4 2 1 10 

Unid. de manejo de galhadas e podas 1 3 9 10 0 23 

Vala específica de RSS (res. serv. 

saúde) 
5 9 7 0 1 22 

Unid. tratamento por micro-ondas ou 

autoclave 
1 1 11 6 0 19 

Queima em forno de qualquer tipo 2 0 0 0 0 2 

Aterro industrial 0 0 3 0 0 3 

Área de transbordo e triagem de 

RCC** e volumosos (ATT) 
0 0 9 20 0 29 

Área de reciclagem de RCC ** 

(antiga “estação de reciclagem de 

entulho”) 

1 1 17 6 1 26 

Aterro de RCC ** (antigo “at. 

inertes”) 
1 5 26 8 2 42 

Outra 4 13 120 14 2 153 

TOTAL - 2013 
254 830 1.471 551 300 3.406 

7,5% 24,4% 43,2% 16,2% 8,8% 100,0% 
Notas: (*) Classificação do tipo segundo informação dos municípios. (**) RCC: res. da construção civil (ou res. 

const. e demolição: RCD).  

Fonte: SNIS, 2013. 

Agrupando essas unidades quanto ao tipo, constata-se a predominância quantitativa do 

conjunto formado pelas unidades por disposição no solo (exceto valas específicas de RSS) – 

lixões, aterros sanitários e aterros controlados – que somam 2.550 instalações, ou seja, 75% 

do total de unidades cadastradas em 2013 (3.406 unidades). 

Quanto à sua distribuição, pode se observar uma concentração de unidades cadastradas na 

região Sudeste, cuja soma alcança 1.471, ou seja, 43,2% do conjunto. Em seguida, vem a 

região Nordeste com 24,4%. 

Verifica-se, ainda, uma diferença dos três tipos de unidades de disposição no solo – 

aterros sanitários, aterros controlados e lixões – por região. Na região Sul, por exemplo, 

totalizam-se 334 unidades, sendo 207 (62%) classificadas como aterro sanitário. Na região 
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Sudeste, há 942 unidades e 371 aterros sanitários (39%). Por outro lado, das unidades 

cadastradas no SNIS-RS sob estes três tipos de unidades de disposição no solo, os “lixões” 

somam na região Nordeste 668 (86% das cadastradas), na região Norte 178 (76%) e na região 

Centro-Oeste 188 (71% das cadastradas). 

Com os dados apresentados, será elaborada a partição dos grupos de municípios para 

estabelecimento de um consórcio e definição de um local de aterro, processos estes a serem 

abordados nos próximos itens. 

5.2 DEFINIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Justifica-se a escolha do objeto de estudo a região Sul por ter sido a que possui maior 

número de municipalidades participantes do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos 

Urbanos 2013 (Tabela 5.2Tabela 5.2), elaborado pelo SNIS, o que deixa o resultado do 

trabalho mais representativo. 

Tabela 5.2: Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 2013. 

 
BRASIL MUNICÍPIOS PARTICIPANTES 

 

Qt. 

municípios 
Pop. total 

Qt. 

municípios 
Participação Pop. total Participação 

 
Unidade Habitante Unidade % Unidade % 

Sul 1.191 28.795.762 940 78,9 25.350.529 88 
Fonte: SNIS, 2015. 

Das 1.191 cidades que compõem a região Sul, 940 participaram do estudo base para 

elaboração deste trabalho, totalizando 78,9% dos municípios. 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A região Sul é a menor região em extensão territorial do nosso do país, com cerca de 

576.407 km². É também a região geográfica com os maiores indicadores sociais do Brasil. O 

PIB da região ocupa o segundo lugar no país, ficando atrás apenas da região Sudeste. 
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A região é composta por três estados, Paraná (PR), Santa Catarina (SC) e Rio Grande do 

Sul (RS), tendo uma densidade demográfica de 48,58 hab./km². A população total soma quase 

28 milhões de pessoas segundo senso IBGE 2010, sendo esta uma das regiões mais povoadas 

do Brasil. 

As capitais dos estados que compõem a região sul são Curitiba – PR, Florianópolis – SC 

e Porto Alegre – RS. 

O estado do Paraná possui uma área de 199.316 Km², representando 2,34% do território 

brasileiro. De acordo com o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011), o Paraná apresentou 

uma população de 10.444.526 habitantes, sendo o sexto estado mais populoso do Brasil (5,5% 

da população total). A taxa de crescimento populacional do estado entre 2000 e 2010, de 

0,88% a.a., está abaixo da média nacional de 1,25% a.a. Esse índice alcançou 1,4% entre 1991 

a 2000, mas seguiu a tendência nacional de redução. O PIB do estado no ano de 2007 

representou 6,07% do PIB Nacional. 

No tocante aos resíduos gerados, o estado do Paraná é responsável por 40% dos RSU 

gerados pela população urbana da região Sul. O estado gera aproximadamente 8.401 

toneladas de resíduos por dia, e destas, 7.672 são coletadas, obtendo o índice de coleta de 

91%. 

O estado de Santa Catarina representa apenas 1,12% do território nacional, ocupando 

uma área de 95.703,487 Km2, e 7% da extensão litorânea do Brasil, com cerca de 560 Km. De 

acordo com o Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2011), sua população total é de 6.248.436 

habitantes, 3,28% da população brasileira, residindo em aproximadamente 2 milhões de 

domicílios particulares permanentes, distribuídos nos 293 municípios que compõem o estado. 

O PIB no ano de 2007 representou 3,93% do PIB Nacional. Segundo ABRELPE (2011), no 

ano de 2010 a geração per capita de RSU em Santa Catarina foi de 0,754 Kg/habitante/dia. 

O estado do Rio Grande do Sul é constituído por 496 municípios, uma população de 

10.693.929 habitantes (IBGE, 2011), aproximadamente 5,6% do total da população brasileira, 

e uma área de 268.781,9 Km2, correspondente a 3,16% do território brasileiro. O PIB no ano 

de 2007 representou 6,64% do PIB Nacional, o 4º no ranking nacional. 

Os dados extraídos do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul mostram que dos 

municípios gaúchos, 331 estão na faixa de menos de 10 mil habitantes. Os 18 municípios com 

população superior a 100 mil habitantes representam 46,7% da população gaúcha. De acordo 

com o IBGE, a população urbana do Rio Grande do Sul era de 10.576.758 habitantes em 

2010. 
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Os RSU gerados pela população urbana da região Sul são bastante heterogêneos, com 

índices de geração per capita variando muito de um município para outro em função da 

dimensão populacional, do índice de urbanização dentre outras características. 

Segundo relatório do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, a região Sul 

apresenta uma variada maneira de destinação de resíduos, podendo ser observada na Tabela 

5.3Tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Tipos de tratamento de resíduos adotados na Região Sul. 

Tipos de unidade de processamento 
Quantidades de Unidades de Processamento 

Região Sul 

Lixão 47 

Aterro controlado 80 

Aterro sanitário 207 

Unid. de triagem (galpão ou usina) 114 

Unid. de compostagem (pátio ou usina) 9 
Notas: (*) Classificação do tipo segundo informação dos municípios. (**) RCC: res. da construção civil (ou res. 

const. e demolição: RCD).  

Fonte: SNIS, 2013. 

Para validação do presente trabalho, utilizaram-se os dados dos municípios que fazem 

destinação de RSU para lixões (47 cidades), aterros controlados (80 cidades) e unidades de 

triagem que não são integradas a aterros ou a unidades de compostagem (29 das 114 cidades 

indicadas no quarto grupo acima), totalizando 165 municípios. 

A Tabela 5.4Tabela 5.4 mostra a lista dos municípios com as características descritas. 
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Tabela 5.4: Municípios da região sul que não fazem destinação em aterros sanitários. 

PARANÁ 

Alto Paraná Grandes Rios Mauá da Serra Santa Cruz de Monte 

Castelo 

Amaporã Guaraci Moreira Sales Santa Fé 

Arapoti Iguaraçu Morretes Santa Helena 

Araucária Inácio Martins Nossa Senhora das 

Graças 

Santa Inês 

Astorga Indianópolis Nova Aliança do Ivaí Santa Isabel do Ivaí 

Atalaia Ipiranga Nova Esperança do 

Sudoeste 

Santana do Itararé 

Balsa Nova Iretama Nova Fátima Santa Tereza do Oeste 

Bandeirantes Itaguajé Novo Itacolomi Santo Antônio do Caiuá 

Barra do Jacaré Itaipulândia Paraíso do Norte Santo Antônio do 

Paraíso 

Boa Ventura de São 

Roque 

Itambaracá Pato Bragado Santo Inácio 

Brasilândia do Sul Itambé Pato Branco São Jerônimo da Serra 

Cafelândia Ivaí Paula Freitas São João 

Califórnia Jacarezinho Pinhão São Jorge do Ivaí 

Cambará Jaguapitã Ponta Grossa São José da Boa Vista 

Campina da Lagoa Jataizinho Porecatu São José das Palmeiras 

Cândido de Abreu Jesuítas Porto Barreiro São José dos Pinhais 

Carambeí Kaloré Porto Rico São Mateus do Sul 

Centenário do Sul Laranjeiras do 

Sul 

Porto Vitória São Miguel do Iguaçu 

Cerro Azul Leópolis Primeiro de Maio Sengés 

Céu Azul Lobato Querência do Norte Sertaneja 

Colorado Luiziana Ramilândia Tamarana 

Coronel Vivida Lunardelli Realeza Teixeira Soares 

Corumbataí do Sul Mallet Reserva Terra Rica 

Doutor Ulysses Mamborê Ribeirão Claro Tupãssi 

Farol Mandaguaçu Rio Bom Turvo 

Fênix Mandaguari Rio Bonito do Iguaçu Wenceslau Braz 

Floresta Maria Helena Roncador  

Formosa do Oeste Marilena Rosário do Ivaí  

General Carneiro Mariluz Santa Amélia  

Goioxim Marumbi Santa Cecília do Pavão  

SANTA CATARINA 

Araquari Celso Ramos Itapema Vidal Ramos 

Blumenau Criciúma Maracajá Videira 

Braço do Trombudo Imbituba Pomerode  

Canelinha Imbuia Rio do Oeste  
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Tabela 5.4Tabela 5.4: Municípios da região sul que não fazem destinação em aterros sanitários (continuação). 

RIO GRANDE DO SUL 

Alegrete Morro Redondo Santiago Tapes 

Barra do Quarai Nova Araça Santo Angelo Torres 

Barros Cassal Paulo Bento Santo Antonio do Palma Três Coroas 

Canela Geral Picada Café São Gabriel  Tupandi 

Canudos Planalto São José do Ouro Uruguaiana 

Charqueada Quaraí São Miguel das Missões Vanini 

Coronel Barros Quinze de Novembro Severiano de Almeida Viamão 

Erval Grande Rosário do Sul Sobradinho  

Ijuí Santa Cruz do Sul Tapera  
Fonte: SNIS, 2013. Adaptado pelo autor. 

Dos estados da Região Sul, o Paraná é o que apresenta maior percentual de municípios 

participantes do estudo. No ano de referência de 2013, contou com 312 municípios do total de 

399, representando um total de 78,20% de participação. Destes, 117 cidades informaram não 

possuir destinação correta de resíduos. 

Santa Catarina conta com 295 municípios, sendo que 226 participaram do estudo, 

abrangendo 76,6% das municipalidades. Deste total, 14 cidades declararam que possuem 

destinação inadequada. 

O Estado do Rio Grande do Sul é composto por 497 cidades, destas, 388 participaram do 

estudo, totalizando 78,1%. Deste total, 34 cidades destinavam de maneira indevida os rejeitos 

de acordo com informação do SINIS 2014. 

Com base nos dados obtidos dos endereços de todas as sedes de prefeitura, foram 

plotados os marcadores no aplicativo Google Mapas, apresentados na FIG. 5.1FIG. 5.1, 

obtendo-se, deste modo, as coordenadas correspondentes. Posteriormente, por meio do uso do 

aplicativo Google Earth, validaram-se os dados das distâncias destes municípios, conferindo-

se com a fonte de dados do DNIT. 
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FIG. 5.2: Municípios com destinação irregular de resíduos  

Fonte: Autor. 

Saliente-se, por fim, que a planilha anexa a este trabalho (Anexo A), com os dados de 

referência do estudo, possui duas colunas para definição das unidades de processamento dos 

resíduos sólidos situadas nos municípios, uma definindo o “nome da unidade” com código 

UP001 e outra com “tipo de unidade, segundo o município informante”, de código UP003. 

Em alguns casos constava como nome da unidade aterro sanitário, no entanto, ao relatar no 

estudo o tipo da unidade, constatava-se aterro controlado ou lixão. Por apresentarem 

divergência na nomenclatura com relação ao nome nas colunas, a única coluna adotada neste 

trabalho foi a de código UP003, por se tratar da definição estabelecida no Sistema Nacional 

de Informações Sobre Saneamento, Diagnostico de Resíduos Sólidos 2013, publicação usada 

como referência para o presente trabalho. 
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5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Após a definição dos dados da região Sul, consideraram-se neste estudo as informações 

correspondentes aos municípios que não possuem destinação final adequada de seus rejeitos, 

conforme acima identificado. 

Foram considerados dois cenários. No primeiro, os municípios do Paraná, Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul foram considerados juntamente, não fazendo distinção da divisão 

territorial, apresentando um resultado único para os três estados. Já no segundo, os municípios 

foram separados por estado, cada qual com uma solução própria. 

5.5 APLICAÇÃO DO MELHOR ALGORITMO A SER UTILIZADO 

O algoritmo abrange os métodos que podem ser utilizados em um problema de 

transportes, como uma solução ótima a partir dos dados inseridos. Os algoritmos a serem 

usados no presente trabalho foram fundamentados a partir do levantamento dos métodos 

abordados no Capítulo 2, definindo-se, então, o melhor algoritmo a ser utilizado conforme 

item 5.6 e 5.7. 

Os métodos adotados neste trabalho foram os algoritmos de Floyd-Warshal e Maranzana. 

O software utilizado para a programação do modelo foi o Intel Visual Fortran 15.0. 

5.6 MÉTODO FLOYD-WARSHALL PARA DETERMINAÇÂO DE CAMINHOS 

MÍNIMOS 

Conforme já ressaltado no item 4.1.1.6, o algoritmo de Floyd-Warshal foi adotado neste 

trabalho, pois o mesmo soluciona o problema do caminho mínimo entre todos os pares de 

vértices. Este algoritmo é o mais aconselhável em aplicações onde é necessária a criação de 

uma matriz de caminhos mínimos.  
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O algoritmo de Floyd-Warshall deve primeiramente modificar a matriz de adjacência do 

grafo, de modo que todas as posições dos pares de vértices em que não houver conexões 

sejam setadas como infinito. 

Supondo que V1, ..., Vn são os n vértices da rede, deve-se fixar a seguinte premissa: 

adota-se d0 (i,j)=w(i,j) se existir aresta ou arco de i para j; adota-se d0 (i,j) = infinito, no caso 

contrário. Para k > 0, adota-se dk (i,j) = comprimento do caminho mais curto de i para j entre 

todos os caminhos que não passem pelos vértices vk +1, vk +2, ..., vn. Saliente-se que d1 (i,j) 

será o mínimo entre w (i,j) (comprimento da aresta [i,j] ou arco (i,j), se existirem) e o 

comprimento do caminho (i,v1), (vi,j) se ele existir. Não existindo nem este caminho nem 

aquela aresta ou aquele arco, d1 (ij) = d0 (i,j) = infinito. 

A determinação de d2 (i,j) importa no cálculo do valor mínimo entre os comprimentos de 

todos os caminhos de i para j que só passem pelo vértice v1, pelo vértice v2, por esses dois 

vértices por qualquer ordem, ou que sejam formados apenas pelas arestas [i,j] ou pelo arco 

(i,j). 

Essas definições valem para todos os pares de vértices. Se i=v1 ou j=v1, por exemplo, 

então d1 (i,j) igual d0 (i,j). 

O algoritmo de Floyd pode então ser esquematicamente representado assim: 

Passo1: faça k:=1; 

Passo2: para i de 1 a n faça; 

Passo 3: para j de 1 a n faça: dk (i,j):= min {dk-1 (i,j), dk-1 (i, vk) + dk-1 )vk, j)}; 

Passo 4: se k < n, fazer k: =k+1 e seguir para o passo 2; se ka =n, parar. 

A validade desse algoritmo se justifica pela própria definição, pois dn (i,j) é o 

comprimento do caminho mais curto (ou dos caminhos mais curtos, se houver vários) de i 

para j. 

A definição formal do problema do caminho mínimo entre um par de vértices de um 

grafo envolve a determinação do caminho de menor custo entre um vértice de origem e um 

vértice de destino. Quando o problema é definido em termos de transporte, a determinação do 

caminho de menor custo é realizada em função de uma cidade de origem e uma cidade de 

destino. Neste caso, as cidades são representadas pelos vértices do grafo e um trecho 

percorrido por uma rodovia entre duas cidades é representado por uma aresta. 

Deste modo, a definição do problema do caminho mínimo em uma malha de transporte 

consiste em determinar o caminho de menor custo entre uma cidade de origem e uma cidade 

de destino, onde o custo é definido em termos de múltiplos critérios, como é o caso da 
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distância existente entre as cidades. Os múltiplos critérios considerados como custo do 

caminho foram avaliados individualmente ou em conjunto. 

Neste trabalho, as rotas estabelecidas entre uma cidade (vértice) e outra foram extraídas 

do Google Mapas. Não se consideraram as características específicas das vias presentes no 

estudo, tais como duplicação, presença de pedágio ou tempo de percurso entre os locais, uma 

vez que se trata de informação que pode sofrer alteração. Adotou-se, então, apenas a distância 

com menor quilometragem ente as cidades, por ser um dado obtido com fonte precisa e de 

fácil verificação. 

Assim, após a definição do critério para determinar o caminho mínimo, identificaram-se 

todas as trajetórias dos percursos, adotando-se a menor distância existente entre um município 

e outro. Em seguida, alimentou-se o programa com essa informação, para finalmente obter a 

solução desejada. 

A função objetivo é apresentada a partir das variáveis de decisão. Nesta sessão, o 

presente algoritmo terá o papel de minimizar os custos de transporte. A definição das 

possíveis rotas foi determinada pelo menor trajeto entre os pontos através das rodovias, onde 

os gastos com transporte diminuirá. 

5.7 ALGORITMO DE MARANZANA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA DE P-

MEDIANAS NA LOCALIZAÇÃO DE FACILIDADES  

Conforme já ressaltado no item 4.1.1.7, definiu-se que o método a se utilizar juntamente 

com o algoritmo de Floyd será o de Maranzana, pois este é uma das heurísticas que apresenta 

melhores resultados e de mais fácil aplicação segundo SOUZA (1996).  

Este método heurístico também é conhecido como método de partição. Em sua essência, 

são buscados sucessivos vértices únicos de x subconjuntos “destino”, cada um associado a 

uma origem. Estes conjuntos são sucessivamente modificados e o processo é repetido. 

O principal objetivo deste trabalho é proporcionar uma ferramenta que possa ser utilizada 

constantemente pelos municípios analisados, podendo ser estendida às demais 

municipalidades do Brasil. Diante disto, serão implementados algoritmos heurísticos, sendo 

que estes últimos não dependem da aquisição de pacotes comerciais para seu uso diário. 
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Maranzana introduziu o conceito de “centro de gravidade” de uma rede ou um grafo, 

análogo ao de mediana (BINFARÉ, 1993). 

Um vértice pj é um centro de gravidade de Q ⊂ P se jk 

∑ 𝐷𝑗𝑘𝑊𝑘

𝑃𝑘∈𝑄

≤  ∑ 𝐷𝑖𝑘𝑊𝑘

𝑃𝑘∈𝑄

 

 

P é o conjunto de nós do grafo (número de municípios que não possuem aterro); 

Dj k é o custo do caminho de mínimo custo de pj a pk; 

Wk é o peso de Pk (quantidade lixo produzida ou a população do município). 

Assim, o método inicia com uma seleção arbitrária de origens e particiona-se a rede em 

subconjuntos a serem “servidos” por estas origens, associando-se cada ponto a sua origem 

mais próxima, levando-se, ainda, em consideração o peso de cada vértice, assim como o 

caminho mínimo encontrado a partir da utilização do algoritmo de Floyd. 

Após, o centro de gravidade de cada conjunto da partição é calculado e as origens iniciais 

são substituídas por estes pontos. O processo é repetido até os “pontos origens” não serem 

mais mudados. 

Adotou-se que cada uma das cidades é um vértice do grafo que pode ser classificada 

como uma facilidade, ou seja, a mediana que minimiza a distância total deste vértice em 

relação a todas as demais cidades. Após este agrupamento, será então adotado como um setor 

de serviço, ou seja o consórcio municipal, o conjunto de vértices gerado pela mediana e os 

vértices ligados a ela. 

No que tange ao peso de cada vértice poderia ser utilizado na modelagem do trabalho 

tanto a população quanto a quantidade de lixo por ela produzida, uma vez que existe uma 

correlação direta entre eles (SILVA, BARBIERI, MONTE-MOR, 2012). 

Os dados mais recentes da população brasileira foram levantados em 2010 pelo IBGE, 

que realizou uma projeção para o ano de 2015. Quanto ao lixo produzido, os dados mais 

atualizados datam de 2013, conforme estudo utilizado como referência. Tendo em vista que as 

informações quanto ao lixo produzido refletem a realidade da situação analisada, optou-se 

pela sua adoção em detrimento da população indicada para o ano de 2015, uma vez que, ainda 

que relativa a uma época mais recente, esta se tratava de simples projeção, cuja exatidão seria 

de difícil verificação. 

Como resultados foram definidos os consórcios municipais e os respectivos locais de 

instalação dos aterros sanitários conforme será analisado no Capítulo 6. 
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Vale ressaltar que a indicação do local do aterro sanitário definido na programação não 

leva em consideração os critérios estabelecidos pela ABNT NBR 8.419 (1992), que aborda 

desde questões ambientais, como o limite de distância de corpos hídricos e a profundidade do 

lençol freático, até aspectos relativos ao uso e à ocupação do solo, como o limite da distância 

de centros urbanos, a distância de aeroportos, etc. Isto porque essas características devem ser 

analisadas após a sugestão de alocação do aterro, pois somente a partir da definição da 

localização será possível conhecer os elementos acima referidos. 

A função objetivo é apresentada a partir das variáveis de decisão. Nesta etapa, a produção 

a ser alocada irá considerar o destino com menor custo, colocando assim o resíduo no local 

determinado, atendendo os municípios em sua redondeza. Seguidamente, o restante dos 

materiais não despejados no primeiro aterro será encaminhado para um destino seguinte, 

formado por um outro grupo de municípios, com menor custo, e assim sucessivamente. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O presente estudo de caso é voltado para a região Sul do Brasil, sendo que os sujeitos da 

pesquisa foram os municípios presentes na mesma que fazem destinação inadequada em 

lixões. 

 O trabalho realizado pode ser resumido como a elaboração de um modelo computacional 

para o problema do caminho mínimo em uma malha rodoviária e para a escolha do local do 

aterro dentro de um grupo de municípios. Essa solução consiste na modelagem da base de 

dados e na representação do problema através de um grafo, de maneira que o modelo possa 

ser utilizado em um sistema real de informação ao usuário. 

6.1 PRIMEIRO CENÁRIO 

No primeiro cenário, foram adotados como um todo, sem separação por Estados, os cento 

e sessenta e cinco municípios que não estão de acordo com a PNRS. Para fins de 

identificação, as municipalidades de cada estado foram numeradas conforme a ordem 

alfabética, iniciando-se pelas cidades do Estado do Paraná, em seguida do Estado de Santa 

Catarina e, por fim, do Estado do Rio Grande do Sul. 

Somando-se a produção de lixo desses municípios, obteve-se um resultado de 993.198 

(t/lixo/ano). Para se definir o número total de aterros, encontrou-se a produção diária de lixo 

(2.721 toneladas) e, em seguida, dividiu-se tal montante pela capacidade de um aterro 

pequeno 100 (t/d), alcançando-se a quantidade de centrais de tratamento de resíduos a serem 

instaladas, vinte e oito unidades. 

Optou-se pela utilização deste tamanho de aterro como parâmetro inicial, já que a maior 

parte dos municípios analisados é de pequeno e médio porte, de modo que um aterro pequeno 

seria, a princípio, a espécie mais adequada de destinação de seus resíduos. 

Caso a projeção fosse feita para aterro médio, com capacidade de recebimento de 800 

(t/dia), o número de aterros a se implantar seria de 4 unidades pra atender todos os três 
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estados. Consequentemente a distância de transporte do resíduo seria inviável, excedendo a 

distância máxima adotada de 200 km. 

Os resultados obtidos apresentaram as seguintes soluções. 

No Estado do Paraná formaram-se vinte e seis consórcios. Nos Estados de Santa Catarina 

e do Rio Grande do Sul formou-se um consórcio em cada. 

Verifica-se, portanto, uma diferença de distribuição dos consórcios entre os Estados de 

Paraná, de um lado, e de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, de outro. Assim ocorreu 

porque a quantidade de municípios presentes no Estado do Paraná é maior do que a soma dos 

municípios considerados nos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Por possuir 

maior número de munícipios, a distância entre as municipalidades paranaenses, 

consequentemente, foi menor. 

Também se observou que a quantidade de lixo produzida no Paraná era maior do que a 

dos outros dois estados somados. 

Desta forma, tendo em vista que os dois fatores utilizados para a obtenção do resultado, 

distância entre os municípios e quantidade de lixo produzido, concentravam-se no Estado do 

Paraná, a maioria das facilidades estabeleceu-se no mesmo, influenciando diretamente no 

resultado da primeira modelagem. 

Por sua vez, no Estado do Rio Grande do Sul apenas uma facilidade foi adotada, 

localizada no município de Charqueadas. Esta facilidade atraía trinta municípios, dos trinta e 

quatro adotados no presente trabalho para este Estado. Ocorre que alguns dos municípios 

presentes no consórcio teriam de transportar seus resíduos por mais de seiscentos quilômetros, 

como nos casos de Quaraí e Uruguaiana. Essa distância inviabiliza o custo do transporte do 

lixo, uma vez que, quanto maior o trajeto a ser percorrido, maior é o gasto com recursos 

humanos, combustível e manutenção da frota. 

Por fim, em Santa Catarina identificou-se um único consórcio, integrado por doze 

cidades. Aqui, a maior distância para o transporte até a central de tratamento de resíduo deu-

se em relação à municipalidade de Criciúma, totalizando cerca de duzentos e trinta 

quilômetros, o que também deve ser considerado excessivo, na medida em que, conforme 

ressaltado acima, deve-se considerar como limite máximo de transporte a distância de 200 

km. 

 Além disso, a definição dos grupos estabelecidos nos consórcios no primeiro resultado 

não apresentou uma uniformidade no número de municípios de cada consórcio. O grupo com 

menor número de cidades continha apenas um município, Barra do Jacaré, situado no Estado 
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do Paraná. Já o grupo mais numeroso era composto por trinta cidades, grupo 22, conforme 

Tabela 6.1, onde consta em negrito o município de localização do aterro sanitário. 

Tabela 6.1: Resultado dos consórcios primeira programação. 

PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO  

N MUNICÍPIOS NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST. Km 

GRUPO 1 

1 Alto Paraná 4.330 
 

65 Nova Aliança do Ivaí 138 45 

98 Santo Antônio do Caiuá 460 53,5 

SOMA 
 

4.928 
 

GRUPO 2 

2 Amaporã 4.500 
 

58 Marilena 3.000 63,5 

69 Paraíso do Norte 8568 39,4 

77 Porto Rico 450 83,2 

80 Querência do Norte 1678 88,8 

91 Santa Cruz de Monte Castelo 510 61 

95 Santa Isabel do Ivaí 1584 45,6 

113 Terra Rica 2.400 47,6 

SOMA 
 

22.690 
 

GRUPO 3 

3 Arapoti 1.075,00 36,4 

96 Santana do Itararé 620,00 34,7 

104 São José da Boa Vista 500,00 20,5 

109 Sengés 1.148,00 54,8 

116 Wenceslau Braz 7.890,00 
 

SOMA 
 

11.233,00 
 

GRUPO 4 

118 Araquari 5.998,40 89,7 

119 Blumenau 96.191,00 
 

120 Braço do Trombudo 506 130 

121 Canelinha 1.196,20 75,9 

123 Criciúma 51.907,00 327,9 

124 Imbituba 10.365,90 215,9 

125 Imbuia 677,8 138,2 

126 Itapema 22.605 82,5 

127 Maracajá 1.210 351,5 

128 Pomerode 4.010 34,9 

129 Rio do Oeste 1.022 116 

130 Vidal Ramos 755 120 

SOMA 
 

196.444,30 
 

GRUPO 5 

5 Astorga 2.991,40 
 

33 Iguaraçu 584,70 19,4 

44 Jaguapitã 4.860,00 23,4 

SOMA 
 

8.436,10 
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PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO  

N MUNICÍPIOS NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST. Km 

GRUPO 6 

6 Atalaia 2.234,00 32,7 

55 Mandaguaçu 4.745,00 
 

103 São Jorge do Ivaí 407,00 27,9 

SOMA 
 

7.386,00 
 

GRUPO 7 

29 General Carneiro 4.000,00 61,4 

34 Inácio Martins 1.332,00 131,8 

53 Mallet 2.272,30 51,9 

72 Paula Freitas 256,00 
 

78 Porto Vitória 293,00 42,4 

107 São Mateus do Sul 6.633,20 71 

122 Celso Ramos 322,9 266,4 

131 Videira 10.256 156 

154 São José do Ouro 900 289,4 

156 Severiano de Almeida 220 240,4 

SOMA 
 

26.485,40 
 

GRUPO 8 

8 Bandeirantes 5.200,00 
 

40 Itambaracá 3.000,00 12,3 

45 Jataizinho 1.575,00 75,6 

49 Leópolis 1.185,00 45,8 

90 Santa Cecília do Pavão 882,00 119,3 

101 São Jerônimo da Serra 1.320,00 145,4 

110 Sertaneja 1.100,00 65,5 

SOMA 
 

14.262,00 
 

GRUPO 9 

9 Barra do Jacaré 630,00 
 

SOMA 
   

GRUPO 10 

22 Coronel Vivida 4.620,00 
 

48 Laranjeiras do Sul 2.580,00 87,4 

71 Pato Branco 23.735,00 34,6 

73 Pinhão 4.000,00 136 

76 Porto Barreiro 218,00 67,4 

86 Rio Bonito do Iguaçu 807,00 75,2 

102 São João 2.057,00 51,1 

117 Francisco Beltrão 23.100,00 64,8 

139 Erval Grande 396 217,6 

143 Paulo Bento 189 269,1 

SOMA 
 

61.702,00 
 

GRUPO 11 

11 Brasilândia do Sul 763,00 86 

35 Indianópolis 584,70 80,3 

57 Maria Helena 1.104,00 
 

SOMA 
 

2.451,70 
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PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO  

N MUNICÍPIOS NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST. Km 

GRUPO 12 

20 Céu Azul 777,60 
 

81 Ramilândia 384,00 28,7 

97 Santa Tereza do Oeste 632,00 27,4 

108 São Miguel do Iguaçu 6.133,00 51,5 

114 Tupãssi 3.610,00 103,8 

SOMA 
 

11.536,60 
 

GRUPO 13 

13 Califórnia 11.86,00 48,3 

47 Kaloré 350,00 42,8 

56 Mandaguari 4.380,00 
 

60 Marumbi 944,00 26,3 

61 Mauá da Serra 1.440,00 71,6 

68 Novo Itacolomi 496,30 37,9 

85 Rio Bom 536,00 37,9 

111 Tamarana 1.400,00 105,1 

SOMA 
 

10.732,30 
 

GRUPO 14 

14 Cambará 8.720,90 20,2 

43 Jacarezinho 14.220,00 
 

67 Nova Fátima 1.260,00 82,6 

84 Ribeirão Claro 1.850,00 29,5 

99 Santo Antônio do Paraíso 460,00 99,9 

SOMA 
 

26.510,90 
 

GRUPO 15 

12 Cafelândia 16.305,00 82,4 

15 Campina da Lagoa 2.555,00 
 

54 Mamborê 2.640,00 45 

SOMA 
 

21.500,00 
 

GRUPO 16 

16 Cândido de Abreu 1.003,70 73,9 

42 Ivaí 1.060,00 57,5 

83 Reserva 3.500,00 
 

88 Rosário do Ivaí 111,00 94,1 

SOMA 
 

5.674,70 
 

GRUPO 17 

17 Carambeí 3.937,90 25,5 

36 Ipiranga 190,00 55,3 

74 Ponta Grossa 7.7958,00 
 

112 Teixeira Soares 390,00 61,1 

SOMA 
 

8.2475,90 
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PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO  

N MUNICÍPIOS NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST. Km 

GRUPO 18 

18 Centenário do Sul 2.558,80 
 

32 Guaraci 1.181,00 20,8 

75 Porecatu 3.906,00 28,5 

79 Primeiro de Maio 2.079,00 88,9 

92 Santa Fé 2.380,00 41,9 

100 Santo Inácio 3.000,00 28,1 

SOMA 
 

15.104,80 
 

GRUPO 19 

4 Araucária 26.102,00 39,7 

7 Balsa Nova 1.600,00 77,9 

63 Morretes 6.387,00 57,4 

106 São José dos Pinhais 62.914,00 
 

SOMA 
 

97.003,00 
 

GRUPO 20 

66 Nova Esperança do Sudoeste 643,00 42,1 

82 Realeza 6.826,00 
 

SOMA 
 

7.469,00 
 

GRUPO 21 

21 Colorado 3.876,00 
 

38 Itaguajé 1.180,00 26,7 

50 Lobato 523,00 31,8 

64 Nossa Senhora das Graças 820,00 23,7 

94 Santa Inês 204,00 35,5 

SOMA 
 

6.603,00 
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PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO  

N MUNICÍPIOS NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST. Km 

GRUPO 22 

132 Alegrete 18.442 460,6 

133 Barra do Quarai 590 678,3 

134 Barros Cassal 1.625 202 

135 Canela Geral 12.320 168,9 

136 Canudos 48.252 95,9 

137 Charqueadas 7.208 
 

138 Coronel Barros 255 376,4 

139 Erval Grande 396 415,2 

140 Ijuí 16.588 359,7 

141 Morro Redondo 435 284 

142 Nova Araça 638 233,7 

144 Picada Café 710 134,1 

145 Planalto 745 128 

146 Quaraí 13.701 583,6 

147 Quinze de Novembro 587 302,7 

148 Rosário do Sul 6.250 354,6 

149 Santa Cruz do Sul 29.918 103 

150 Santiago 9.760 403 

151 Santo Angelo 18.720 404,9 

152 Santo Antonio do Palma 33 241 

153 São Gabriel 25.100 288 

155 São Miguel das Missões 1.048 446,2 

157 Sobradinho 3.540 189,7 

158 Tapera 1.830 287 

159 Tapes 3.018 128 

160 Torres 11.011 276,2 

161 Três Coroas 5.566 151,3 

162 Tupandi 545 95,7 

163 Uruguaiana 26.450 606,6 

164 Vanini 158 241 

165 Viamão 55.865 94,2 

SOMA 
 

321.304 
 

GRUPO 23 

10 Boa Ventura de São Roque 530,00 108 

23 Corumbataí do Sul 421,00 61,7 

30 Goioxim 1.150,00 134,4 

37 Iretama 894,00 
 

51 Luiziana 1.105,00 42,1 

87 Roncador 1.312,00 32,4 

115 Turvo 2.900,00 132,1 

SOMA 
 

8.312,00 
 

GRUPO 24 

    19 Cerro Azul 1.965,00 
 

24 Doutor Ulysses 90,00 48,1 

SOMA 
 

2.055,00 
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PRIMEIRA PROGRAMAÇÃO  

N MUNICÍPIOS NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST. Km 

GRUPO 25 

25 Farol 761,00 47,9 

28 Formosa do Oeste 410,00 64,5 

46 Jesuítas 1.810,00 78,3 

59 Mariluz 2.150,00 22,6 

62 Moreira Sales 1.962,00 
 

SOMA 
 

7.093,00 
 

GRUPO 26 

26 Fênix 879,00 38,8 

31 Grandes Rios 950,00 78,1 

52 Lunardelli 950,00 
 

SOMA 
 

2.779,00 
 

GRUPO 27 

27 Floresta 2.330,00 
 

41 Itambé 900,00 12,1 

SOMA 
 

3.230,00 
 

GRUPO 28 

39 Itaipulândia 500,00 50,9 

70 Pato Bragado 1.167,00 34 

93 Santa Helena 3.480,00 
 

105 São José das Palmeiras 407,00 37,3 

SOMA 
 

5.554,00 
 

Fonte: Autor. 

Como se vê, a proporção entre o grupo com menor incidência de municipalidades (grupo 

9) e aquele composto pelo maior número de cidades (grupo 22) foi de 1/30. Essa discrepância 

ratifica a conclusão de que os resultados encontrados não podem ser considerados favoráveis, 

na medida em que deve ser buscada uma distribuição mais uniforme dos consórcios de 

municípios. 

Os resultados acima analisados estão na referenciados na FIG. 6.1FIG. 6.1. 
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FIG. 6.1: Grupo de municípios da primeira modelagem. 
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6.2 SEGUNDO CENÁRIO 

Como alternativa para o resultado não favorável, optou-se por fazer três modelagens de 

forma separada para cada Estado.  

6.2.1 Modelagem do Estado do Paraná 

O grupo dos municípios do Paraná foi composto por 117 cidades, cuja produção de lixo 

foi de 508.226 (t/lixo/ano), 1.392,4 toneladas ao dia. Dividindo-se esse montante pela 

capacidade de um aterro pequeno 100 (t/d), alcançou-se a quantidade de centrais de 

tratamento de resíduos a ser instalada no Estado do Paraná, qual seja, quatorze unidades. 

Os resultados acima analisados estão referenciados na imagem FIG.6.2FIG.6.2 



 

 

8
9
 

 
FIG.6.2: Resultado da programação do Paraná.
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A seguir, veja-se a análise individual de cada consórcio, identificando-se em negrito o 

município de localização do aterro. 

O consórcio PR 1 é composto pelos municípios de Alto Paraná, Atalaia, Floresta, 

Iretama, Itambé, Luiziana, Mandaguaçu, Nova Aliança do Ivaí, Paraíso do Norte e São Jorge 

do Ivaí (Tabela 6.2). A municipalidade adotada para a localização do aterro, Mandaguaçu, 

possui a maior geração de resíduo do grupo, estando, ainda, em uma posição mais central do 

que o segundo maior gerador de resíduo, justificando, então, a alocação da central de 

tratamento (FIG.6.3FIG.6.3). 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 19.862 t/ano e 54,41 t/d. 

As distâncias a se transportarem o lixo das cidades 1, 6, 27, 37, 41, 51, 65, 69 e 103 são 

37,3 km, 32,7 km, 40,6 km, 182 km, 52,7 km, 140,3 km, 82,3 km, 65,5 km e 27,9 km, 

respectivamente. 

Ao observar o momento de transporte do grupo  

Tabela 6.2: Consórcio PR 1. 

PR 1 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

1 Alto Paraná 4.330 37.3 161.509 

6 Atalaia 2.234 32.7 73.051,8 

27 Floresta 2.330 40.6 94.598 

37 Iretama 894 182 162.708 

41 Itambé 900 52.7 47.430 

51 Luiziana 1.105 140.3 155.031,5 

55 Mandaguaçu 4.745 

 

0 

65 Nova Aliança do Ivaí 138 82.3 11.357,4 

69 Paraíso do Norte 1.593 65.5 104.341,5 

103 São Jorge do Ivaí 1.593 27.9 44.444,7 

SOMA 

 

19.862 

 

854.471 
Fonte: Autor. 

Comparando o momento de transporte (M.T.) do resultado apresentado na primeira 

solução com o apresentado na segunda solução (Error! Not a valid bookmark self-

reference.Tabela 6.3), constata-se uma diferença de 275.166 t.km/ano. Considerando que o 

custo médio para transporte de lixo apresentado no SNIS-RS 2013 é de R$ 75,90 t/km, a 

alocação da central de tratamento de resíduo no segundo município sugerido pelo programa 

ficaria R$ 20.887.769,00 mais cara por ano para o consórcio. 
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Tabela 6.3: Consórcio PR 1 

PR 1 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T. 

1 Alto Paraná 4.330 51,2 221696 

6 Atalaia 2.234 46,6 104104,4 

27 Floresta 2.330 59 137470 

37 Iretama 894 200,5 179247 

41 Itambé 900 71,1 63990 

51 Luiziana 1.105 158,7 175363,5 

55 Mandaguaçu 4.745 27,4 130013 

65 Nova Aliança do Ivaí 138 86,8 11978,4 

69 Paraíso do Norte 1.593 66,4 105775,2 

103 São Jorge do Ivaí 1.593  0 

SOMA 

 

19.862 

 

1.129.638 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.3: Consórcio PR 1. 

O consórcio PR 2 é composto pelos municípios de Amaporã, Indianapolis, Maria Helena, 

Marilena, Porto Rico, Querência do Norte, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Isabel do Ivaí 

e Terra Rica (Tabela 6.4). A estimativa diária de aterramento de resíduo na central de 

tratamento neste grupo é de 43,31 t/dia, respeitando a capacidade do aterro pequeno de 100 

t/dia. 

A distância entre os municípios componentes do consórcio 2, 35, 57, 58, 77, 80, 91 e 113 

e o aterro sanitário é 45,4 km, 90,8 km, 85,9 km, 53 km, 37,6 km, 43,2 km, 15,4 km e 90,6 

km, respectivamente (FIG.6.4FIG.6.4). 

A municipalidade adotada para a localização do aterro nesse agrupamento não possui a 

maior geração de resíduo do grupo. No entanto, trata-se da melhor solução, pois a cidade 

escolhida está localizada centralmente dentre os componentes do consórcio. Além disso, 

bastante próximo a Santa Isabel do Ivaí encontram-se Marilena, Querência do Norte, Porto 
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Rico e Santa Cruz de Monte Castelo, cuja produção de lixo, somada a de Santa Isabel do Ivaí, 

alcança 7.222 t/ano, praticamente a metade da geração do consórcio em tela.  

Caso a alocação do aterro fosse na cidade de maior produção de lixo, Amaporã, ou, ainda, 

em Terra Rica – os dois municípios com geração maior do que Santa Isabel do Ivaí que não se 

localizam em sua proximidade –, o transporte do material a ser compactado de todos os outros 

municípios componentes do grupo seria maior, já que o centro de tratamento encontrar-se-ia 

em uma extremidade. 

Portanto, justifica-se a alocação da central de tratamento na cidade indicada. 

Tabela 6.4: Consórcio PR 2. 

PR 2 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

2 Amaporã 4.500 45.4 204.300 

35 Indianópolis 584 90.8 53.027,2 

57 Maria Helena 1.104 85.9 94.833,6 

58 Marilena 3.000 53 159.000 

77 Porto Rico 450 37.6 16.920 

80 Querência do Norte 1.678 43.2 72.489,6 

91 Santa Cruz de Monte Castelo 510 15.4 7.854 

95 Santa Isabel do Ivaí 1.584 

 

0 

113 Terra Rica 2.400 90.6 217.440 

SOMA 

 

15.810 

 

825.864,4 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.4: Consórcio PR 2. 

O consórcio PR 3 é composto pelos municípios de Arapoti, Doutor Ulysses, Santana do 

Itararé, São José da boa Vista, Sengés e Wenceslau Braz (Tabela 6.5). A municipalidade 

adotada para a localização do aterro, Wenceslau Braz, possui destacadamente a maior geração 

de resíduo do grupo, superior ao somatório da produção de todos os demais municípios do 

consórcio, justificando a alocação da central de tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 12.133 t/ano e 33,24 t/d. 
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As distâncias a se transportar o lixo das cidades 3, 24, 96, 104 e 109 para o aterro 

sanitário são 36,4 km, 121,6 km, 34,7 km, 20,5 km e 54,8 km, respectivamente 

(FIG.6.5FIG.6.5). 

Tabela 6.5: Consórcio PR 3. 

PR 3 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

3 Arapoti 1.075 36.4 39.130 

24 Doutor Ulysses 900 121.6 109.440 

96 Santana do Itararé 620 34.7 21.514 

104 São José da Boa Vista 500 20.5 10.250 

109 Sengés 1.148 54.8 62.910,4 

116 Wenceslau Braz 7.890    

SOMA 

 

12.133 

 

243244,4 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.5: Consórcio PR 3. 

O consórcio PR 4 é composto pelos municípios de Araucária, Balsa Nova, Cerro Azul, 

Morretes e São José dos Pinhais (Tabela 6.6). A municipalidade adotada para a localização do 

aterro, São José dos Pinhais, possui destacadamente a maior geração de resíduo do grupo, 

superior ao somatório da produção de todos os demais municípios do consórcio, justificando a 

alocação da central de tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 98.668 t/ano e 270,32 t/d. Por exceder a 

capacidade de um aterro pequeno, 100 t/dia, recomenda-se a construção de um aterro médio.  

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 4, 7, 19 e 63 para o aterro sanitário são 

39,7 km, 77,9 km, 109 km e 57,4 km, respectivamente (FIG.6.6FIG.6.6). 
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Tabela 6.6: Consórcio PR 4. 

PR 4 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

4 Araucária 26.102 39.7 1.036.249 

7 Balsa Nova 1.600 77.9 124.640 

19 Cerro Azul 1.965 109 214.185 

63 Morretes 6.387 57.4 366.613,8 

106 São José dos Pinhais 62.614 

 

 

SOMA 

 

98.668 

 

1.741.688 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.6: Consórcio PR 4. 

O consórcio PR 5 é composto pelos municípios de Astorga, Centenário do Sul, Guaraci, 

Iguaraçu, Jaguapitã, Porecatu, Primeiro de Maio e Santa Fé (Tabela 6.7). A municipalidade 

adotada para a localização do aterro, Jaguapitã, possui a maior geração de resíduo do grupo. 

Além disso, bastante próximo a Jaguapitã encontram-se Guaraci, Santa Fé, Centenário do Sul, 

Iguaraçu e Astorga, cuja produção de lixo, somada a de Santa Isabel do Ivaí, alcança 14.823 

t/ano, mais do que a metade da geração do consórcio em tela, justificando a alocação da 

central de tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 20.808 t/ano, e 57 t/d, atendendo à 

capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 5, 18, 32, 33, 75, 79 e 92 para o aterro 

sanitário são 23,4 km 42,2 km, 21,5 km,42,8 km, 49,9 km, 91,5 km e 42,6 km, 

respectivamente (FIG.6.7FIG.6.7). 
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Tabela 6.7: Consórcio PR 5. 

PR 5 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

5 Astorga 2.991 23.4 69.989,4 

18 Centenário do Sul 2.558 42.2 107.947,6 

32 Guaraci 1.181 21.5 25.391,5 

33 Iguaraçu 853 42.8 36.508,4 

44 Jaguapitã 4.860 

 

0 

75 Porecatu 3.906 49.9 194.909,4 

79 Primeiro de Maio 2.079 91.5 190.228,5 

92 Santa Fé 2.380 42.6 101.388 

SOMA 

 

20.808 

 

726.362,8 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.7: Consórcio PR 5. 

O consórcio PR 6 é composto pelos municípios de Colorado, Itaguajé, lobato, Nossa 

Senhora das Graças, Santa Inês, Santo Antônio do Cauiá e Santo Inácio (Tabela 6.8). A 

municipalidade adotada para a localização do aterro, Colorado, possui a maior geração de 

resíduo do grupo, estando, ainda, em uma posição mais central do que o segundo maior 

gerador de resíduo, justificando, então, a alocação da central de tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 10.063 t/ano, e 27,56 t/d, atendendo à 

capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 38, 50, 64, 94, 98 e 100 para o aterro 

sanitário são 26,7 km,31,8 km, 23,7 km, 35,5 km, 67,9 km e 29,2 km, respectivamente 

(FIG.6.8FIG.6.8). 
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Tabela 6.8: Consórcio PR 6. 

PR 6 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

21 Colorado 3.876 

 

0 

38 Itaguajé 1.180 26.7 31.506 

50 Lobato 523 31.8 16.631,4 

64 Nossa Senhora das Graças 820 23.7 19.434 

94 Santa Inês 204 35.5 7.242 

98 Santo Antônio do Caiuá 460 67.9 31.234 

100 Santo Inácio 3.000 29.2 87.600 

SOMA 

 

10.063 

 

193.647,4 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.8: Consórcio PR 6. 

O consórcio PR 7 é composto pelos municípios de Carambeí, Ipiranga, Ivaí, Mallet, 

Ponta Grossa, Reserva, São Mateus do Sul e Teixeira Soares (Tabela 6.9). A municipalidade 

adotada para a localização do aterro, Ponta Grossa, possui destacadamente a maior geração de 

resíduo do grupo, corresponde a mais de ¾ da produção de todos os demais municípios do 

consórcio, justificando a alocação da central de tratamento, ainda que esteja localizada em 

uma extremidade. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 95.940 t/ano, e 262,84 t/d. Por exceder a 

capacidade de um aterro pequeno, com capacidade de recebimento diário de 100 t, 

recomenda-se construção de um aterro médio. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 17, 36, 42, 53, 83, 107 e 112 para o 

aterro sanitário são 25.5 km, 55,3 km, 91,8 km, 144 km, 109 km, 145 km e 61,1 km, 

respectivamente (FIG.6.9FIG.6.9). 
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Tabela 6.9: Consórcio PR 7. 

PR 7 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

17 Carambeí 3.937 25.5 100393,5 

36 Ipiranga 190 55.3 10507 

42 Ivaí 1.060 91.8 97308 

53 Mallet 2.272 144.8 328985,6 

74 Ponta Grossa 77.958 

 

0 

83 Reserva 3.500 109 381500 

107 São Mateus do Sul 6.633 145.2 963111,6 

112 Teixeira Soares 390 61.1 23829 

SOMA 

 

95.940 

 

1.905.635 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.9: Consórcio PR 7. 

O consórcio PR 8 é composto pelos municípios de Bandeirantes, Itambaracá, Jataizinho, 

Leópolis, Santa Amélia, Santa Cecilia do Pavão, São Jeronimo da Serra e Sertaneja (Tabela 

6.10). 

A municipalidade adotada para a localização do aterro, Bandeirantes, possui a maior 

geração de resíduo do grupo. Além disso, bastante próximo a Bandeirantes encontram-se 

Itambacará e Santa Amélia, cuja produção de lixo, somada a de Bandeirantes, alcança 9.200 

t/ano, mais do que a metade da geração do consórcio em tela, justificando a alocação da 

central de tratamento ainda que localizada em uma extremidade. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 15.262 t/ano, e 41,25 t/d, atendendo à 

capacidade de 100 t para um aterro pequeno.  

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 40, 45, 49, 89, 90, 101 e 110 para o 

aterro sanitário são 12,3 km, 75,6 km, 55,8 km, 32,3 km, 119,3 km, 145,4 e 65,5 km, 

respectivamente (FIG.6.10FIG.6.10). 

Contudo, apesar do resultado favorável de PR 8, será necessária sua junção ao PR 9, 

conforme se verifica na análise do consórcio a seguir. 
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Tabela 6.10: Consórcio PR 8. 

PR 8 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

8 Bandeirantes 5.200 

 

0 

40 Itambaracá 3.000 12.3 36.900 

45 Jataizinho 1.575 75.6 119.070 

49 Leópolis 1.185 55.8 66.123 

89 Santa Amélia 1.000 32.3 32.300 

90 Santa Cecília do Pavão 882 119.3 105.222,6 

101 São Jerônimo da Serra 1.320 145.4 191.928 

110 Sertaneja 1.100 65.5 72.050 

SOMA 

 

15.262 

 

623.594 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.10: Consórcio PR 8. 

O consórcio PR 9 apresentou uma particularidade onde a solução contempla apenas o 

município de Barra do Jacaré, com geração anual de 630 t e diária de 1,72 t (Tabela 6.11 e 

FIG.6.11FIG.6.11). Considerando a baixa produção de lixo, bem como o elevado custo de um 

aterro pequeno quando implementado por apenas um município, recomenda-se buscar uma 

alternativa mais viável economicamente. 

Como solução, sugere-se a modelagem desse grupo juntamente com o consórcio que 

possui o aterro mais próximo, no caso o PR 8, obtendo-se uma solução única para incluir a 

municipalidade do PR 9 no grupo PR 8. Nessa hipótese haveria o atendimento à distância 

limite para transporte de resíduo, pois Bandeirantes está a 30,3 km de Barra do Jacaré. 

Também seria respeitada a capacidade máxima de área de recebimento de resíduo, uma 

vez que o tipo de aterro indicado para o PR 8 será o pequeno, passível de atender ao 

somatório de sua geração original com aquela produzida pelo PR 9 (15.262 t/d + 630 t/d 

=15.892 t/d). 

Os municípios originariamente incluídos nos consórcios PR 8 e PR 9 passam, então, a 

integrar o consórcio PR 8A, conforme Tabela 6.12. 
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Tabela 6.11: Consórcio PR 9. 

PR 9 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km 

9 Barra do Jacaré 630 

 Fonte: Autor. 

 
FIG.6.11: Consórcio PR 9. 

Tabela 6.12: Consórcio PR 8A. 

PR 8A 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

8 Bandeirantes 5.200 

 

0 

40 Itambaracá 3.000 12.3 36.900 

45 Jataizinho 1.575 75.6 119.070 

49 Leópolis 1.185 55.8 66.123 

89 Santa Amélia 1.000 32.3 32.300 

90 Santa Cecília do Pavão 882 119.3 105.222,6 

101 São Jerônimo da Serra 1.320 145.4 191.928 

110 

9 

Sertaneja 

Barra do Jacaré 

1.100 

630 

65.5 

30,3 

72.050 

19.089 

SOMA 

 

15.892 

 

642.683 
Fonte: Autor. 

O consórcio PR 10 é composto pelos municípios de Boa Ventura de São Roque, General 

Carneiro, Goioxim, Inácio Martins, Laranjeiras do Sul, Paula Freitas, Pinhão, Porto Vitória, 

Rio Bonito do Iguaçu e Turvo (Tabela 6.13). 

A municipalidade adotada para a localização do aterro, Pinhão, é a quinta maior geração 

de resíduo do grupo. No entanto, as três cidades com maior produção, General Carneiro, 

Turvo e Laranjeiras do Sul estão localizadas em extremidades opostas, o que importaria em 

um transporte dos resíduos por distâncias elevadas, ressaltando-se, ainda, que nenhuma delas 

possui uma geração destacadamente superior. No que tange à quarta cidade em produção, 

Inácio Martins, saliente-se que não há grande diferença em relação ao município de Pinhão. 

Entretanto, embora tenha posição central no consórcio, verifica-se do mapa acima que se trata 

de cidade com poucos acessos rodoviários, de modo que, na prática, acaba sendo distante das 

demais municipalidades. 

Portanto, Pinhão revela-se como a melhor solução, inclusive porque está localizada 

centralmente dentre os componentes do consórcio, justificando a alocação da central de 
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tratamento. Observa-se também que o município que percorre maior distância para depositar 

seus materiais é aquele com menor produção de lixo, o que ratifica a solução adotada. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 15.057 t/ano, e 41,25 t/d, atendendo a 

capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 10, 29, 30, 34, 48, 72, 78 e 86 para o 

aterro sanitário são 120,1 km, 138 km, 119 km, 90,8 km, 119 km, 175,4 km, 133 km, 137 km 

e 96,3 km, respectivamente (FIG.6.12FIG.6.12). 

Tabela 6.13: Consórcio PR 10. 

PR 10 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

10 Boa Ventura de São Roque 530 120.1 63.653 

29 General Carneiro 4.000 138 552.000 

30 Goioxim 1.150 119 136.850 

34 Inácio Martins 1.332 90.8 120.945,6 

48 Laranjeiras do Sul 2.580 119 307.020 

72 Paula Freitas 256 175.4 44.902,4 

73 Pinhão 1.209 

 

0 

78 Porto Vitória 293 133 38.969 

86 Rio Bonito do Iguaçu 807 137 110.559 

115 Turvo 2.900 96.3 279.270 

SOMA 

 

15.057 

 

1.654.169 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.12: Consórcio PR 10. 

O consórcio PR 11 é composto pelos municípios de Brasilândia do Sul, Cafelândia, 

Campina da Lagoa, Céu Azul, Farol, Formosa do Oeste, Itaipulândia, Jesuítas, Mamborê, 

Mariluz, Moreira Sales, Pato Bragado, Ramilândia, Roncador, Santa Helena, Santa Tereza do 

Oeste, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu e Tupãssi (Tabela 6.14). A 

municipalidade adotada para a localização do aterro, Cafelândia, possui destacadamente a 

maior geração de resíduo do grupo, correspondente a cerca de 1/3 da produção total, e está 
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localizada na região central do consórcio. Justifica-se, pois, a alocação da central de 

tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 47.758 t/ano, e 130,84 t/d. Por exceder a 

capacidade de um aterro pequeno, com capacidade de recebimento diário de 100 t, 

recomenda-se construção de um aterro médio. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 11, 15, 20, 25, 28, 39, 46, 54, 59, 62, 70, 

81, 87, 93, 97, 105, 108 e 114 para o aterro sanitário são 85,4 km, 82,3 km, 102,7 km, 115 

km, 56,5 km, 171 km, 42,1 km, 127,3 km, 99,4 km, 90,9 km, 123 km, 131 km, 149,9 km 

146,9 km 75 km, 109,2 km, 154,2 km e 29,9 km respectivamente (FIG.6.13FIG.6.13). 

Tabela 6.14: Consórcio PR 11. 

PR 11 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

11 Brasilândia do Sul 763 85.4 65.160,2 

12 Cafelândia 16.305 

 

0 

15 Campina da Lagoa 2.555 82.3 210.276,5 

20 Céu Azul 777 102.7 79.797,9 

25 Farol 761 115 87.515 

28 Formosa do Oeste 410 56.5 23.165 

39 Itaipulândia 500 171 85.500 

46 Jesuítas 1.810 42.1 76.201 

54 Mamborê 2.640 127.3 336.072 

59 Mariluz 2.150 99.4 213.710 

62 Moreira Sales 1.962 90.9 178.345,8 

70 Pato Bragado 1.167 123 143.541 

81 Ramilândia 384 131 50.304 

87 Roncador 1.312 149.9 196.668,8 

93 Santa Helena 3.480 146.9 511.212 

97 Santa Tereza do Oeste 632 75 47.400 

105 São José das Palmeiras 407 109.2 44.444,4 

108 São Miguel do Iguaçu 6.133 154.2 945.708,6 

114 Tupãssi 3.610 29.9 107.939 

SOMA 

 

47.758 

 

3.402.961,2 
Fonte: Autor. 
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FIG.6.13: Consórcio PR 11. 

O consórcio PR 12 é composto pelos municípios de Coronel Vivida, Nova Esperança do 

Sudoeste, Pato Branco, Porto Barreiro, Realeza, São João e Francisco Beltrão (Tabela 6.15). 

A municipalidade adotada para a localização do aterro, Francisco Beltrão, não possui a 

maior geração de resíduo do grupo. 

Entretanto, no que tange à cidade com maior produção, Pato Branco, não há grande 

diferença em relação ao município de Francisco Beltrão. Além disso, Pato Branco está 

localizada em uma extremidade, de modo que é mais distante das demais municipalidades. 

Observa-se também que o município que percorre maior distância para depositar seus 

materiais em Francisco Beltrão é aquele com menor produção de lixo, o que ratifica a solução 

adotada. 

Portanto, justifica-se a alocação da central de tratamento na cidade indicada. 

 O consórcio apresenta uma geração de resíduos 61.199 t/ano, e 167,66 t/d. Por exceder a 

capacidade de um aterro pequeno, com capacidade de recebimento diário de 100 t, 

recomenda-se a construção de um aterro médio. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 22, 66, 71, 76, 82 e 102 para o aterro 

sanitário são 64,7 km, 38,4 km, 56,5 km, 132,1 km, 73 km e 78,6 km respectivamente 

(FIG.6.14FIG.6.14). 
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Tabela 6.15: Consórcio PR 12. 

PR 12 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

22 Coronel Vivida 4.620 64.7 298.914 

66 Nova Esperança do Sudoeste 643 38.4 24.691,2 

71 Pato Branco 23.735 56.5 1.341.028 

76 Porto Barreiro 218 132.1 28.797,8 

82 Realeza 6.826 73 498.298 

102 São João 2.057 78.6 161.680,2 

117 Francisco Beltrão 23.100 

 

0 

SOMA 

 

61.199 

 

6.053.778 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.14: Consórcio PR 12. 

O consórcio PR13 é composto pelos municípios de Califórnia, Candido de Abreu, 

Corumbataí do Sul, Fênix, Grandes Rios, Kaloré, Lunardelli, Mandaguari, Marumbi, Mauá da 

Serra, Novo Itacolomi, Rio Bom, Rosário do Ivaí e Tamarana (Tabela 6.16). A 

municipalidade adotada para a localização do aterro, Rio Bom, não possui a maior geração de 

resíduo do grupo, no entanto está localizada centralmente dentre os componentes do 

consorcio. 

A adoção do município para instalação parece questionável à primeira vista, uma vez que 

a municipalidade que tem maior geração de resíduo, Mandaguari, é muito superior às outras, 

sendo oito vezes maior que a cidade sugerida para instalação do aterro na programação 

FIG.6.16FIG.6.16. No entanto, a distância a se transportar o lixo dos demais municípios para 

o aterro é menor na solução apresentada, já que a cidade se encontra em posição central. 

Consequentemente a distância total para transporte do lixo será menor para dez dos quatorze 

municípios presentes no consórcio (tabela 6.16). 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 15.046 t/ano, e 41,22 t/d, atendendo à 

capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 
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As distâncias a se transportar o lixo das cidades 13, 16, 23, 26, 31, 47, 52, 56, 60, 61, 68, 

88 e 111 para o aterro sanitário são 31,5 km, 139,5 km, 132,7 km, 101,9 km, 62,9 km, 41,4 

km, 80,5 km, 38 km, 34,2 km, 33,7 km, 14,8 km, 100 km e 67,2 km, respectivamente 

(FIG.6.15FIG.6.15). 

Tabela 6.16: Consórcio PR 13. 

PR 13 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

13 Califórnia 1.186 31.5 37.359 

16 Cândido de Abreu 1.003 139.5 139.918,5 

23 Corumbataí do Sul 421 132.7 55.866,7 

26 Fênix 879 101.9 89.570,1 

31 Grandes Rios 950 62.9 59.755 

47 Kaloré 350 41.4 14.490 

52 Lunardelli 950 80.5 76.475 

56 Mandaguari 4.380 38 166.440 

60 Marumbi 944 34.2 32.284,8 

61 Mauá da Serra 1.440 33.7 48.528 

68 Novo Itacolomi 496 14.8 7340,8 

85 Rio Bom 536  0 

88 Rosário do Ivaí 111 100 11.100 

111 Tamarana 1.400 67.2 94.080 

SOMA 

 

15.046 

 

833.208 
Fonte: Autor. 

Comparando o momento de transporte (M.T.) do resultado apresentado na primeira 

solução com o apresentado na segunda solução Tabela 6.17, constata-se uma diferença de 

51.276 t.km/ano. Considerando que o custo médio para transporte de lixo apresentado no 

SNIS-RS 2013 é de R$ 75,90 t/km, a alocação da central de tratamento de resíduo no segundo 

município sugerido pelo programa ficaria R$ 3.892.345,8 mais cara por ano para o consórcio. 
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Tabela 6.17: Consórcio PR 13 distancias. 

PR 13 

N MUNI. NOME DIST km/ Rio Bom DIST km/ Mandaguari M.T 

13 Califórnia 31.5 48,3 57.283,8 

16 Cândido de Abreu 139.5 177,4 177.932,2 

23 Corumbataí do Sul 132.7 108,4 45.636,4 

26 Fênix 101.9 77,6 68.210,4 

31 Grandes Rios 62.9 100,8 95.760 

47 Kaloré 41.4 42,8 14.980 

52 Lunardelli 80.5 100,2 95.190 

56 Mandaguari 38  0 

60 Marumbi 34.2 26,3 24.827,2 

61 Mauá da Serra 33.7 71,6 103.104 

68 Novo Itacolomi 14.8 37,9 18.798,4 

85 Rio Bom  37,9 20.314,4 

88 Rosário do Ivaí 100 137,9 15.306,9 

111 Tamarana 67.2 105,1 147.140 

SOMA 

 

 

 

884.484 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.15: Consórcio PR 13. 

O consórcio PR 14 é composto pelos municípios de cambará, Jacarezinho, Nova Fátima, 

Ribeirão Claro e Santo Antônio do Paraíso (Tabela 6.18). A municipalidade adotada para a 

localização do aterro, Jacarezinho, possui destacadamente a maior geração de resíduo do 

grupo, correspondente a mais da metade da produção total, justificando a alocação do aterro 

sanitário. 

 O consórcio apresenta uma geração de resíduos 26.510 t/ano, e 72,63 t/d, atendendo à 

capacidade de 100 t para um aterro pequeno.  

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 14, 67, 84 e 99 para o aterro sanitário são 

20,2 km, 82,6 km, 29,5 km e 99,9 km, respectivamente (FIG.6.16FIG.6.16). 
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Tabela 6.18: Consórcio PR 14. 

PR 14 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

14 Cambará 8.720 20.2 176.144 

43 Jacarezinho 14.220 

 

0 

67 Nova Fátima 1.260 82.6 104.076 

84 Ribeirão Claro 1.850 29.5 54.575 

99 Santo Antônio do Paraíso 460 99.9 45.954 

SOMA 

 

26.510 

 

281.5638 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.16: Consórcio PR 14. 

6.2.1.1 Consolidação dos resultados do Estado do Paraná 

Conforme visto acima, foi indicada a implementação de quatorze consórcios, sendo que 

todos eles foram considerados em tese satisfatórios. Um resultado apresentou peculiaridade a 

ser analisada antes do acolhimento do resultado indicado. No consórcio PR 9 concluiu-se pela 

sua junção ao consórcio PR 8, gerando, no lugar de ambos, o consórcio PR 8A. 

Em todos os consórcios identificados, incluindo o PR 8A, a distância máxima existente 

entre cada municipalidade e a localidade do aterro não ultrapassou 175,4 km, o que é 

satisfatório, conforme já explicitado. A localização do aterro, via de regra, foi feita no 

município com maior geração de resíduos, salvo se alguma peculiaridade específica daquele 

consórcio indicasse que outra solução seria mais vantajosa. 
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6.2.2 Modelagem do Estado de Santa Catarina 

O grupo dos municípios de Santa Catarina composto por 14 cidades, cuja produção de 

lixo foi de 204.760 (t/lixo/ano), 560,98 toneladas ao dia. Dividindo-se esse montante pela 

capacidade de um aterro pequeno 100 (t/d), alcançou-se a quantidade de centrais de 

tratamento de resíduos a ser instalada no Estado do Rio Grande do Sul, qual seja, seis 

unidades. 

Os resultados acima analisados estão referenciados na imagem FIG.6.17FIG.6.17 
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FIG.6.17: Resultado da programação de Santa Catarina. 

O grupo dos municípios de Santa Catarina foi composto por 14 municípios, cuja 

produção de lixo foi de 204.760 (t/lixo/ano), 560,9863 toneladas ao dia. Dividindo-se esse 

montante pela capacidade de um aterro pequeno 100 (t/d), alcançou-se a quantidade de 

centrais de tratamento de resíduos a serem instaladas nos Estados do Paraná e de Santa 

Catarina, qual seja, seis unidades. 
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A seguir, veja-se a análise individual de cada consórcio. 

O primeiro grupo formado, SC 1, contempla apenas o município de Araquari, com 

geração anual de 5.988 t/a e 16,43 t/d (Tabela 6.19 e FIG.6.18FIG.6.18). Considerando a 

baixa produção de lixo, bem como o elevado custo de um aterro pequeno quando 

implementado por apenas um município, recomenda-se buscar uma solução mais viável 

economicamente. 

Outras simulações diminuindo o número de aterros no estado de Santa Catarina foram 

tentadas, com a finalidade de deslocar o município de Araquari para algum novo grupo 

formado, no entanto, nas simulações com 5 e 4 aterros no estado, o município ainda assim 

obteve solução individual. Soluções com 3 aterros ou menos mostraram-se inviáveis em 

virtude da elevada distância entre os municípios e os aterros indicados. 

Diante dessas soluções insatisfatórias, verificou-se que, caso o município fosse deslocado 

para o consórcio mais próximo, SC 2, haveria o atendimento à distância limite para transporte 

de resíduo, pois Araquari está a 89,3 km de Blumenau. Também seria respeitada a capacidade 

máxima de área de recebimento de resíduo, uma vez que o tipo de aterro indicado para o SC 2 

será o médio, passível de atender ao somatório de sua geração original com aquela produzida 

pelo SC 1 (274,52 t/d + 16,43 t/d =290,95 t/d). 

Tabela 6.19: Consórcio SC 1. 

SC 1 
N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) 

1 Araquari 5.998 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.18: Consórcio SC 1. 

O consórcio SC 2 é composto pelos municípios de Blumenau e Pomerode (Tabela 6.20), 

o aterro foi localizado em Blumenau (FIG.6.19FIG.6.19). O município adotado para a 

localização do aterro possui destacadamente a maior geração de resíduo do grupo, 

correspondente a aproximadamente 96% produção total, justificando a localização do aterro. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos 100.201 t/ano, e 274,52 t/d. Por exceder a 

capacidade de um aterro pequeno com capacidade de recebimento diário de 100 t, recomenda-

se construção de um aterro médio. 
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A distância a se transportar o lixo da cidade 14 para o aterro sanitário é de 34,9km.  

Em virtude do resultado obtido originalmente no consórcio SC 1, concluiu-se pela junção 

dos dois consórcios em apenas um, chamado SC2A (Tabela 6.21), nos moldes a seguir: 

Tabela 6.20: Consórcio SC 2. 

SC 2 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

2 Blumenau 96.191 
 

 

11 Pomerode 4.010 34.9 139.949 

SOMA 
 

100.201 
 

139.949 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.19: Consórcio SC 2. 

Tabela 6.21: Consórcio SC 2A. 

SC 2A 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

2 Blumenau 96.191 
 

0 
11 Pomerode 4.010 34.9 139.949 
1 Araquari 5.998 89,3 535.621,4 

SOMA 
 

106.199 
 

6.125.749,4 
Fonte: Autor. 

O consórcio SC 3 é composto pelos municípios de Braço do Trombudo, Imbuia, Rio do 

Oeste e Vidal Ramos (Tabela 6.22). O aterro foi localizado em Imbuia e possui uma geração 

total de 2.96 t/ano e 8,1 t/dia. O município adotado para a localização do aterro possui a 

segunda menor geração de resíduo do grupo, característica diferente dos outros consórcios.  

Considerando a baixa produção de lixo, recomenda-se se a junção a outro consórcio. No 

entanto, o grupo mais próximo excede a distância de 200 km para tratamento do resíduo. 

Sendo assim, mantem-se o grupo formado, devendo ser buscada uma alternativa mais viável 

economicamente para tratamento do lixo, de acordo com as características especificas dos 

rejeitos gerados, o que extrapola o objeto deste trabalho. 

Outras simulações diminuindo o número de aterros no estado de Santa Catarina foram 

tentadas, com a finalidade de deslocar o município de Braço do Trombudo, Imbuia, Rio do 

Oeste e Vidal Ramos para algum novo grupo formado, no entanto, nas simulações com 5 e 4 

aterros no estado, os municípios ainda permaneceram agrupados. Soluções com 3 aterros ou 
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menos mostraram-se inviáveis em virtude da elevada distância entre os municípios e os 

aterros indicados. 

A distância entre os municípios componentes do consórcio 3, 12 e 13 e a central de 

tratamento é 67,2 km, 71,2 km e 17,6 km respectivamente (FIG.6.20FIG.6.20).  

Tabela 6.22: Consórcio SC 3. 

SC 3 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

3 Braço do Trombudo 506 67.2 34.003,2 

8 Imbuia 677 

 

0 

12 Rio do Oeste 1.022 71.2 72.766,4 

13 Vidal Ramos 755 17.6 13.288 

SOMA 

 

2.960 

 

120.058 
Fonte: Autor. 

Comparando o momento de transporte (M.T.) do resultado apresentado na primeira 

solução com o apresentado na segunda solução Tabela 6.23, constata-se uma diferença de 

8.710 t.km/ano. Considerando que o custo médio para transporte de lixo apresentado no 

SNIS-RS 2013 é de R$ 75,90 t/km, a alocação da central de tratamento de resíduo no segundo 

município sugerido pelo programa ficaria R$ 661.173,49 mais cara por ano para o consórcio. 

Tabela 6.23: Consórcio SC 3. 

SC 3 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

3 Braço do Trombudo 506 73,6 37.241,6 

8 Imbuia 677 18,2 12.321,4 

12 Rio do Oeste 1.022 77,5 79.205 

13 Vidal Ramos 755  0 

SOMA 

 

2.960 

 

128.768 
Fonte: Autor. 

 

 
FIG.6.20: Consórcio SC 3. 
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O consórcio SC 4 é composto pelos municípios de Canelinha e Itapema (Tabela 6.24). O 

aterro foi localizado em Itapema e possui uma geração total de 23.801 t/ano e 65,20 t/dia. O 

município adotado para a localização do aterro, Itapema, possui destacadamente a maior 

geração de resíduo do grupo, correspondente a aproximadamente 95% produção total, 

justificando a localização do aterro.  

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 23.801 (t/ano) e 54,20 (t/dia), 

atendendo à capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

A distância a se transportar o lixo da cidade 4 para o aterro sanitário é de 32,1km 

(FIG.6.21FIG.6.21). 

Tabela 6.24: Consórcio SC 4. 

SC 4 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

4 Canelinha 1.196 32.1 38.391,6 

9 Itapema 22.605    

SOMA 

 

23.801 

 

38.391,6 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.21: Consórcio SC 4. 

O consórcio SC 5 é composto pelos municípios de Celso Ramos e Videira (Tabela 6.25), 

o aterro foi localizado em Videira (FIG.6.22FIG.6.22). A municipalidade adotada para a 

localização do aterro, Videira, possui destacadamente a maior geração de resíduo do grupo, 

correspondente a aproximadamente 97% produção total, justificando a localização do aterro. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 10.578 (t/ano) e 28,98 (t/dia), 

atendendo à capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

A distância a se transportar o lixo da cidade 5 para o aterro sanitário é de 113 km. 
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Tabela 6.25: Consórcio SC 5. 

SC 5 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

5 Celso Ramos 322,9 113 36.487,7 
14 Videira 10.256 

 

 

SOMA  10.578  36.487,7 
Fonte: Autor. 

  
FIG.6.22: Consórcio SC 5. 

O consórcio SC 6 é composto pelos municípios de Criciúma, Imbituba e Maracajá 

(Tabela 6.26), o aterro foi localizado em Criciúma (FIG.6.23FIG.6.23). A municipalidade 

adotada para a localização do aterro, Criciúma, possui destacadamente a maior geração de 

resíduo do grupo, correspondente a cerca de 2/3 da produção total, e está localizada na região 

central do consórcio. Justifica-se, pois, a alocação da central de tratamento.  

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 63.482 (t/ano) e 173,92 (t/dia). Por 

exceder a capacidade de um aterro pequeno com capacidade de recebimento diário de 100 t, 

recomenda-se construção de um aterro médio. 

A distância a se transportar o lixo das cidades 7 e 10 para o aterro sanitário é 46,5 km e 

23,6 km, respectivamente. 

Tabela 6.26: Consórcio SC 6. 

SC 6 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

6 Criciúma 51.907 

 

0 

7 Imbituba 10.365 46.5 481.972,5 

10 Maracajá 1.210 23.6 28.556 

SOMA 

 

63.482 

 

1.577.774 
Fonte: Autor. 



 

114 

 
FIG.6.23: Consórcio SC 6. 

6.2.2.1 Consolidação dos resultados do estado de Santa Catarina 

Conforme visto acima, foi indicada a implementação de seis consórcios, todos eles 

considerados em tese satisfatórios. Dois resultados apresentaram peculiaridades a serem 

analisadas antes do acolhimento do resultado indicado. No consórcio SC 1 concluiu-se pela 

sua junção ao consórcio SC 2, gerando, no lugar de ambos, o consórcio SC 2A. No consórcio 

SC 3, a solução apresentada atendeu os quesitos estabelecidos, no entanto o grupo possui uma 

baixa geração de resíduo para a instalação de um aterro, o que levou à conclusão de que deve 

ser buscada uma alternativa mais viável economicamente para tratamento do lixo. 

Em todos os consórcios identificados, incluindo o SC 2A, a distância máxima existente 

entre cada municipalidade e a localidade do aterro não ultrapassou 113 km, o que é 

satisfatório, conforme já explicitado. A localização do aterro, via de regra, foi feita no 

município com maior geração de resíduos, salvo se alguma peculiaridade específica daquele 

consórcio tenha indicado que outra solução seria mais vantajosa. 

6.2.3 Modelagem do Estado do Rio Grande do Sul 

O grupo dos municípios do Rio Grande do Sul foi composto por 34 cidades, cuja 

produção de lixo foi de 316.212 (t/lixo/ano), 866,33 toneladas ao dia. Dividindo-se esse 
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montante pela capacidade de um aterro pequeno 100 (t/d), alcançou-se a quantidade de 

centrais de tratamento de resíduos a ser instalada no Estado do Rio Grande do Sul, qual seja, 

oito unidades. 

Os resultados acima analisados estão referenciados na imagem FIG.6.24FIG.6.24 

 



 

 

1
1
6
 

 
FIG.6.24: Resultado da programação do Rio Grande do Sul 
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A seguir, encontra-se a análise individual de cada consórcio: 

O consórcio RS 1 é composto pelos municípios de Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, 

Santiago e São Gabriel (Tabela 6.27). A municipalidade adotada para a localização do aterro, 

Alegrete, não possui a maior geração de resíduo do grupo, no entanto está localizada 

centralmente dentre os componentes do consorcio, justificando a alocação da central de 

tratamento. Caso a alocação do aterro fosse na cidade de maior produção de lixo, São Gabriel, 

o transporte do material a ser compactado de todos os outros municípios componentes do 

grupo seria maior, já que o centro de tratamento estaria em uma extremidade 

(FIG.6.25FIG.6.25). 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 73.235 (t/ano) e 200,69 (t/dia). Por 

exceder a capacidade de um aterro pequeno com capacidade de recebimento diário de 100 t, 

recomenda-se a construção de um aterro médio. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 15, 17, 29 e 22 para o aterro sanitário são 

123 km, 106 km, 140 km e 172,5 km, respectivamente. 

Tabela 6.27: Consórcio RS 1. 

RS 1 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

1 Alegrete 18.442 

 

0 

15 Quaraí 13.701 123 1.685.223 

17 Rosário do Sul 6.250 106 662.500 

19 Santiago 9.760 140 1.366.400 

22 São Gabriel 25.100 172,5 4.329.750 

SOMA 

 

73.253 

 

8.043.873 
Fonte: Autor. 

Comparando o momento de transporte (M.T.) do resultado apresentado na primeira solução com o apresentado 

na segunda solução  

 

 

Tabela 6.28 

 

Pela análise da Tabela 6.28, pode-se constatar uma diferença de 171899 t.km/ano. 

Considerando que o custo médio para transporte de lixo apresentado no SNIS-RS 2013 é de 

R$ 75,90 t/km, a alocação da central de tratamento de resíduo no segundo município sugerido 

pelo programa ficaria R$ 13.048.726,00 mais cara por ano para o consórcio. 
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Tabela 6.28: Consórcio RS 1 

RS 1 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano) DIST km M.T 

1 Alegrete 18.442 106 1.954.852 

15 Quaraí 13.701 229 3.137.529 

17 Rosário do Sul 6.250  0 

19 Santiago 9.760 149 1.454.240 

22 São Gabriel 25.100 66,5 1.669.150 

SOMA 

 

73.253 

 

8.215.771 
Fonte: Autor. 

  
FIG.6.25: Consórcio RS 1. 

O consórcio RS 2 é composto pelos municípios de Barra do Quaraí e Uruguaiana (Tabela 

6.29). A municipalidade adotada para a localização do aterro, Uruguaiana, possui a maior 

geração de resíduo do grupo, correspondente a cerca de 98% da produção total, justificando a 

alocação da central de tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 27.040 (t/ano) e 74,08 (t/dia), 

atendendo à capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

A distância a se transportar o lixo da cidade 2 para o aterro sanitário é de 71 km 

(FIG.6.26FIG.6.26). 

Tabela 6.29: Consórcio RS 2. 

RS 2 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

2 Barra do Quarai 590 71 41.890 

32 Uruguaiana 26.450    

SOMA 

 

27.040 

 

41.890 
Fonte: Autor. 
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FIG.6.26: Consórcio RS 2. 

O consórcio RS 3 é composto pelos municípios de Barros Cassal, Morro Redondo, 

Planalto, Santa Cruz do Sul e Sobradinho (Tabela 6.30). O aterro foi localizado em Santa 

Cruz do Sul, uma vez que sua produção de lixo é maior que 80% da soma de resíduos gerados 

por todos os membros do consórcio. Além disso, Santa Cruz do Sul possui localização central 

na região. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 36.263 (t/ano) e 99,35 (t/dia), 

atendendo à capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

A distância entre os municípios componentes do consórcio 3, 10, 14 e 26 e o aterro 

sanitário é 99 km, 258 km, 89,7 km e 86,7 km respectivamente (FIG.6.27FIG.6.27). 

O consórcio RS 3 apresentou uma particularidade, onde o município de Morro Redondo 

se encontra a uma distância do aterro sanitário, localizado em Santa Cruz do Sul, superior a 

200 km. Essa distância para transporte de resíduo se torna inviável, conforme ressaltado no 

item 6. 

Mesmo que se mudasse o município para o grupo mais próximo, RS 6, ainda assim 

estaria a uma grande distância da central de tratamento deste novo grupo (284km), pelo que 

imprestável. 

Sendo assim, o município de Morro Redondo deve ser excluído do grupo formado, 

devendo ser buscada uma alternativa mais viável economicamente para tratamento do lixo 

deste município de forma isolada, de acordo com as características especificas dos rejeitos 

gerados, o que extrapola o objeto deste trabalho. 
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Tabela 6.30: Consórcio RS 3. 

RS 3 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

3 Barros Cassal 1.625 99 160.875 

10 Morro Redondo 435 258 112.230 

14 Planalto 745 89,7 66.826,5 

18 Santa Cruz do Sul 29.918 

 

0 

26 Sobradinho 3.540 86,7 306.918 

SOMA 

 

36.263 

 

646849,5 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.27: Consórcio RS 3. 

O consórcio RS 4 é composto pelos municípios de Canela Geral, Torres e Três Coroas 

(Tabela 6.31). A municipalidade adotada para a localização do aterro, Canela Geral, possui a 

maior geração de resíduo do grupo, cerca de 43% da produção total e está situada próxima de 

Três Coroas. Embora a cidade de Torres também possua uma produção expressiva, localiza-se 

na extremidade oposta, justificando-se, também por esse motivo, a alocação da central de 

tratamento (FIG.6.28FIG.6.28). 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 28.897 (t/ano) e 79,16 (t/dia), 

atendendo à capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

A distância entre os municípios componentes do consórcio 29 e 30 e o aterro sanitário é 

169 km e 32,3 km, respectivamente. 
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Tabela 6.31: Consórcio RS 4. 

RS 4 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

4 Canela Geral 12.320 

 

0 

29 Torres 11.011 169 1.860.859 

30 Três Coroas 5.566 32,3 179.781,8 

SOMA 

 

28.897 

 

2.040.641 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.28: Consórcio RS 4. 

O consórcio RS 5 é composto pelos municípios de Canudos, Picada Café, Tupandi e 

Viamão (Tabela 6.32). A municipalidade adotada para a localização do aterro, Alegrete, não 

possui a maior geração de resíduo do grupo, no entanto está localizada centralmente dentre os 

componentes do consórcio, justificando a alocação da central de tratamento. 

 Caso a alocação do aterro fosse na cidade de maior produção de lixo, Viamão, o 

transporte do material a ser compactado de todos os outros municípios componentes do grupo 

seria maior, já que o centro de tratamento estaria em uma extremidade  

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 105.372 (t/ano) e 288,69 (t/dia). Por 

exceder a capacidade de um aterro pequeno com capacidade de recebimento diário de 100 t, 

recomenda-se a construção de um aterro médio.  

A distância entre os municípios componentes do consórcio 13, 31 34 e o aterro sanitário é 

38,2 km, 59,5 km, e 57,3 km, respectivamente (FIG.6.29FIG.6.29). 

Tabela 6.32: Consórcio RS 5. 

RS 5 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

5 Canudos 48.252 

 

0 

13 Picada Café 710 38,2 27.122 

31 Tupandi 545 59,5 32.427,5 

34 Viamão 55.865 57,3 3.201.065 

SOMA 

 

105.372 

 

3.260.614 
Fonte: Autor. 
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FIG.6.29: Consórcio RS 5. 

O consórcio RS 6, é composto pelos municípios de Charqueadas e Tapes (Tabela 6.33). A 

municipalidade adotada para a localização do aterro, Charqueadas, possui a maior geração de 

resíduo do grupo, cerca de 70% da produção total, justificando a alocação da central de 

tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 10.226 (t/ano) e 28,01 (t/dia), 

atendendo à capacidade de 100 t para um aterro pequeno. 

A distância entre os municípios componentes do consórcio 6 e o aterro sanitário 128 km 

(FIG.6.30FIG.6.30). 

Tabela 6.33: Consórcio RS 6. 

RS 6 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

6 Charqueadas 7.208 

 

0 

28 Tapes 3.018 128 386.304 

SOMA 
 

10.226 
 

386.304 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.30: Consórcio RS 6. 

O consórcio RS 7 é composto pelos municípios de Coronel Barros, Ijuí, Quinze de 

Novembro, Santo Ângelo, São Miguel da Missões e Tapera (Tabela 6.34). A municipalidade 
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adotada para a localização do aterro, Ijuí, não possui a maior geração de resíduo do grupo, no 

entanto está localizada centralmente dentre os componentes do consorcio, justificando a 

alocação da central de tratamento. 

 Caso a alocação do aterro fosse na cidade de maior produção de lixo, Santo Ângelo, o 

transporte do material a ser compactado de todos os outros municípios componentes do grupo 

seria maior, já que o centro de tratamento estaria em uma extremidade. Ressalte-se, ainda, a 

pequena diferença de resíduos gerados por essas duas cidades. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 38.200 (t/ano) e 104,65 (t/dia). Por 

exceder a capacidade de um aterro pequeno com capacidade de recebimento diário de 100 t, 

recomenda-se a construção de um aterro médio.  

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 7, 16, 20, 24 e 27 para o aterro sanitário 

são 16,7 km, 116 km, 45,2 km, 86,5 km e 129 km, respectivamente (FIG.6.31FIG.6.31). 

Tabela 6.34: Consórcio RS 7. 

RS 7 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

7 Coronel Barros 255 16,7 4.258,5 

9 Ijuí 16.588 

 

0 

16 Quinze de Novembro 587 116 68.092 

20 Santo Ângelo 18.720 45,2 846.144 

24 São Miguel das Missões 220 86,5 19.030 

27 Tapera 1.830 129 236.070 

SOMA 

 

38.200 

 

1.173.594,5 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.31: Consórcio RS 7. 

O consórcio RS 8 é composto pelos municípios de Erval Grande, Nova Araça, Paulo 

Bento, Santo Antônio do Palma, São José do Ouro, Severiano de Almeida e Vanini (Tabela 

6.35). A municipalidade adotada para a localização do aterro, São José do Ouro, possui a 

maior geração de resíduo do grupo, cerca de 35% da produção total, justificando a alocação 

da central de tratamento. 

O consórcio apresenta uma geração de resíduos de 2.534 (t/ano) e 6,94 (t/dia).  
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Considerando a baixa produção de lixo, recomenda-se se a junção a outro consórcio. No 

entanto, o grupo mais próximo excede a distância de 200 km para tratamento do resíduo. 

Sendo assim, mantem-se o grupo formado, devendo ser buscada uma alternativa mais viável 

economicamente para tratamento do lixo, de acordo com as características especificas dos 

rejeitos gerados, o que extrapola o objeto deste trabalho. 

As distâncias a se transportar o lixo das cidades 8, 11, 12, 21, 25 e 33 para o aterro 

sanitário são 156 km, 134 km, 119 km, 120 km, 129 km e 130km, respectivamente 

(FIG.6.32FIG.6.32). 

Tabela 6.35: Consórcio RS 8. 

RS 8 

N MUNI. NOME PRD. LIXO (t/ano)  DIST km M.T 

8 Erval Grande 396 156 61.776 

11 Nova Araça 638 134 85.492 

12 Paulo Bento 189 119 22.491 

21 Santo Antonio do Palma 33 120 3.960 

23 São José do Ouro 900 

 

0 

25 Severiano de Almeida 220 129 28.380 

33 Vanini 158 130 20.540 

SOMA 

 

2.534 

 

222.639 
Fonte: Autor. 

 
FIG.6.32: Consórcio RS 8. 
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6.2.3.1 Consolidação dos resultados do estado do Rio Grande do Sul 

Conforme visto acima, foi indicada a implementação de oito consórcios, sendo que sete 

foram considerados em tese satisfatórios. No consórcio RS 3, um dos municípios encontrava-

se a mais de 200 km do aterro, o que exigiu sua exclusão e a busca de uma solução individual. 

No consórcio RS 8, a solução apresentada atendeu os quesitos estabelecidos, no entanto o 

grupo possui uma baixa geração de resíduo para a instalação de um aterro, o que levou à 

conclusão de que deve ser buscada uma alternativa mais viável economicamente para 

tratamento do lixo. 

Na solução apresentada após a correção do consórcio RS 3, a distância máxima existente 

entre cada municipalidade e a localidade do aterro não ultrapassou 172,5 km, o que é 

satisfatório, conforme já explicitado. A localização do aterro, via de regra, foi feita no 

município com maior geração de resíduos, salvo se alguma peculiaridade específica daquele 

consórcio indicasse que outra solução seria mais vantajosa. 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÔES DE TRABALHOS FUTUROS 

O trabalho realizado teve o objetivo principal de desenvolver um procedimneto para 

escolha de local de aterro sanitário em consórcios intermunicipais, com a finalidade de levar 

os municípios que se encontram irregulares em relação à Politica Nacional de Resíduos 

Sólidos a se adequarem à legislação vigente.  

Para tanto, foram fixadas como fases de desenvolvimento do estudo a aplicação da 

Política Nacional de Resíduos, a identificação dos grupos de municípios que não destinam de 

maneira correta os resíduos, a definição da geração produzida por grupo de municípios, a 

proposição de um método de solução para localização de aterros sanitários, a definição do 

local do aterro no grupo de municípios e o diagnóstico de quais municípios não se adequaram 

à implantação de aterro. 

Ao longo deste trabalho foram cumpridas as fases acima, alcançando-se, ao final, o 

objetivo principal desse estudo, ainda que tenham sido necessárias algumas adaptações aos 

resultados apresentados pelo método adotado. 

Na primeira solução apresentada, quando se usaram os dados dos três estados presentes 

na região Sul em uma única programação, o resultado não se apresentou como satisfatório, 

uma vez que em alguns dos municípios, seria necessário o deslocamento por grandes 

distâncias para a disposição do seu resíduo em aterros sanitário, inviabilizando a resposta.  

Como alternativa, apresentou-se uma segunda simulação, separando-se os dados de cada 

estado para fins de obtenção de resultado individual. 

Foi, então, sugerida a implantação de quatorze, seis e oito consórcios nos estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, respectivamente. No primeiro grupo, os quatorze  

consórcios foram considerados satisfatórios, sugerindo-se a junção de dois consórcios. No 

segundo grupo, os seis consórcios foram considerados satisfatórios, sugerindo-se a junção de 

dois consórcios. No terceiro grupo, sete dos oitos consórcios indicados foram considerados 

satisfatórios, sugerindo-se, quanto ao consórcio restante, a exclusão do município que se 

encontrava a mais de 200 km do aterro e a adoção de solução individual para o mesmo.  

Com base nesses resultados, conclui-se que o método adotado foi considerado bem 

sucedido, na medida em que vinte sete dos vinte oito consórcios sugeridos devem ser tidos 

como favoráveis. Ressalte-se que mesmo os dois consórcios absorvidos não apresentaram 
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erros em sua concepção, tendo sido sugerida a união com outros grupos para fins de uma 

maior viabilidade econômica e consequente possibilidade de sua execução. Apenas um 

consórcio apresentou resposta inviável, facilmente identificada e retificada. 

Diante do resultado positivo, conclui-se que a utilização desse método possui um 

potencial de expansão no Brasil, considerando os dados constantes do Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos (BRASIL, 2012), de que ainda há 2.906 lixões no Brasil, distribuídos em 

2.810 municípios, que devem ser erradicados. Destacando-se que 98% dos lixões existentes 

concentram-se nos municípios de pequeno porte. 

Ressalte-se que nem todos os municípios brasileiros informaram devidamente suas 

condições de tratamento de resíduos no estudo usado como referência neste trabalho, o que 

impediu sua inclusão nos consórcios formados. Portanto, para fins de aplicação deste trabalho 

em uma abrangência mais ampla, é necessária a obtenção dessas informações, pelo que cabe 

aos municípios levantar esses elementos de maneira precisa e, nos anos seguintes da pesquisa 

nacional de saneamento básico, contribuir devidamente para sua elaboração.  



 

128 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABETRE; FGV. Estudo sobre os aspectos econômicos e financeiros da implantação de 

aterros sanitários. Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos, 

Fundação Getúlio Vargas-Projetos, 2009. 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10.004 – Resíduos 

Sólidos. Rio de Janeiro, RJ. 2004.  

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8.419 - Aterros de 

resíduos não perigosos - Critérios para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro. 

1997 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 8.419 - 

Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Rio de 

Janeiro, 1992. 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR. 10.157 – 

Compostagem. Rio de Janeiro: ABNT, 1996 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR. 13.591 – 

Compostagem. Rio de Janeiro: ABNT, 1996. 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR. 14.044 – Gestão 

ambiental - Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e orientações. Rio de Janeiro: 

ABNT, 2006. 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR. 15.112 – 

Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de transbordo e triagem - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação. Rio de Janeiro: ABNT, 2004. 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR. 15.849 – 

Resíduos Sólidos - Urbanos Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para 



 

129 

localização, projeto, implantação, operação e encerramento. Rio de Janeiro: ABNT, 

2010. 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 

Panorama dos Resíduos sólidos no Brasil 2010. São Paulo, 2011. 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 

Panorama dos Resíduos sólidos no Brasil 2014. São Paulo, 2015. 

ANVISA – AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde. Brasil, 2006 

ARAKAKI, R.G.I. Heurística de localização-alocação para problemas de localização de 

facilidades. Tese de Doutorado em Computação Aplicada, INPEInstituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, São Paulo, Brasil, 2002. 

BAGCHI A. Design, Construction, and Monitoring of landfills. 2nd Edition, A Wiley 

Interscience Publisher. New York, U. S. A. 1994. 361p. 

BARTHOLOMEU, Daniela Bacchi; BRANCO, José Eduardo Holler; CAIXETA, José 

Vicente Filho. A logística de transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) 

In:______. Logística Ambiental de Resíduos Sólidos. São Paulo: Atlas, 2011. p. 16-44. 

BIDONE, F.R.A.; POVINELLI, J. Conceitos básicos de resíduos sólidos. São Carlos. 

EESC/USP. 1999. 

BILDE, O.; KRARUP, J. Sharp Lower Bounds and Efficient algorithms for Simple Plant 

Location Problem. Annals of Discrete Mathematics, 1, p. 79 – 97, 1977. 

BINFARE, N. J. Método para Localização de uma Sede Móvel na Realização de Inventario 

Florestal. 1993. Dissertação de Mestrado da UFSC. 

BLUMENTHAL. K. Generation and treatment of municipal waste: 2011. EUROSTAT. 

BNDES – Estimativa de investimento me aterros sanitários para atendimento de metas 

estalebecidas pela Política Nacional de Resíduo sólido entre 2015 e 2019. BNDES 

setorial 40, p43-92. 2014 



 

130 

BOAVENTURA NETTO, P. O. Teoria e Modelos de Grafos. Sao Paulo: Edgard Blucher 

Ltda. 2003. 

BRANCO, S. M. Poluição: A morte de nossos rios. São Paulo: ASCETESB, 1983, 166p. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. 

BRASIL. Lei nº 11.107 de 2005. Política Nacional de Consórcios Públicos, regulamentada. 

Pelo Decreto nº 6.017, de 2007. 

BRASIL. Lei nº 12.305 de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólido - PNRS, e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 2010. 

BRASIL. Lei nº 11.445 de 2007. Diretrizes nacionais para saneamento básico, e 

regulamentada pelo Decreto nº 7.217, de 2010. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 005 de 5 de agosto de 

1993. Diário Oficial de União, Brasília, DF 31 de agosto de 1993. 

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Plano Nacional de Resíduos Sólidos, DF, Agosto, 

2012. 

BUSACKER. R. G.; SAATY. T. L.; Finite Graphs and Networdk. 1966 

CALDERAN. T. B. Consórcio Público Intermunicipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Domésticos: Um estudo de caso. 2013. Dissertação de Mestrado da UNIVATES 

CATAPRETA, Cícero Antônio Antunes and HELLER, Léo. Associação entre coleta de 

resíduos sólidos domiciliares e saúde, Belo Horizonte (MG), Brasil. Rev Panam Salud 

Publica [online]. 1999, vol.5, n.2 [cited 2015-10-14], pp. 88-96 . Disponível em: 

<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-

49891999000200003&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1020-4989. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1020-49891999000200003. 

CORMEN. T. H., LEISERSON. C. H., RIVEST. R. L., STEIN. C., ”Algoritmos: Teoria e 

Prática”, Editora Campus, 2002. 



 

131 

CHRISTOFIDES, N.; BEASLEY, J. E. A tree search algorithm for the p-median problem. 

European Journal of Operational Research, 10, p. 196 – 204, 1982. 

CINQUETTI, H. C.; LOGAREZZI, A. Consumo e resíduo: fundamentos para o trabalho 

educativo. São Carlos: EdUFSCar, 2006. 

CORNUEJOLS, G.; FISCHER, M. L.; NEMHAUSER, G. L. Location of Bank Accounts to 

Optimize Float: An analytic Study of Exact and Approximate Algorithms. Management 

Science, 23, (1977), p. 789 – 810. 

D’ALMEIDA, M. L. O.; VILHENA, A. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento 

Integrado. 2. ed. São Paulo: IPT/CEMPRE, 2000. 

DIAS. A. F. O problema da p-mediana aplicado ao problema da gestão óptima da diversidade. 

2005. Dissertação de Mestrado da Universidade de Aveiro.  

EIGENHEER, E. M., 1999. Lixo e vanitas: considerações de um observador de resíduos. Tese 

(doutorado) - Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Educação. Niterói, RJ: 

.267 f. 

EILON, S.; GALVÃO R. D. Single and Double Vertex Substitution in Heuristic Procedures 

for the p-median Problem. Management Science, 24, p.1763 – 1766, 1978. 

EL-SHAIEB, A. M. A new algorithm for locating sources among destinations. Management 

Science, 20, p. 221 – 231, 1973. 

ERLENKOTTER, D. A dual-based procedure for uncapacitated facility location. Operations 

Research, 26, p. 992 – 1009, 1978. 

EUROSAT European Comission Generation and treatment of municipal waste. UE 2011 

FADINI, Paulo S; FADINI, Almerinda A.B. Lixo: desafios e compromissos. In Cadernos 

Temáticos de Química Nova na Escola. Edição especial, maio 2001. 

FEAM. Fundação Estadual do Meio Ambiente. Orientações básicas para a operação de aterro 

sanitário / Fundação Estadual do Meio Ambiente. Belo Horizonte, 2006.  



 

132 

FUNASA – Fundação Nacional de Saúde – Manual de Saneamento – Orientações Técnicas – 

Brasília, 2004 

GALVÃO, R. D. A dual-bounded algorithm for the p-median problem. Operations Research, 

28, p. 1112 – 1121, 1980. GALVÃO, R.D. "A dual Bonded algorithm for the p-median 

problem" Ejor vol. 6, 162 - 165 (1981) 

GALVAO, R. D.; RAGGI, L. A. A method for solving to optimality uncapacitated location 

problems. Annals of Operations Research, 18, p. 225 – 244, 1989. 

GALVÃO, R.D. A Note on Garfinkel, Neebe and Rao's LP Decomposition for the p-Median 

Problem. Transportation Science, 15(3), 175-182, 1981 

GALVÃO, R.D. O problema das p-medianas generalizado. X Simpósio Brasileiro de 

Pesquisa Operacional, São Paulo, v. 1, p. 177-191,1979. 

GARFINKEL, R. S.; NEEBE, A. W.; RAO, M. R. An algorithm for the m-median plant 

location problem. Transportation Science, 8, p. 217 – 236, 1974. 

GOODRICH, M.T.,TAMASSIA, R., Estrutura de Dados e Algoritmos em Java. 2007. Quarta 

edição. Porto Alegre: Bookman  

GOVERNO DO RIO DE JANEIRO. Aterro controlado de Gramacho encerra as atividades. 

Rio de Janeiro: Subsecretaria de Comunicação Social, jun. 2012 Disponível em: 

<http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=951212>. Acesso em 13 

nov. 2015. 

Hörner. D. Resolução Do Problema das P-Medianas Não Capacitado. 2009. Dissertação de 

Mestrado da UFSC 

HRIBAR, M.; DASKIN, M. A dynamic programming heuristic for the p-median problem. 

European Journal of Operational Research, 101, p. 499 – 508, 1997. 

IBGE – Censo Demográfico 2010 – Características da População e dos Domicílios – 

Resultados do Universo  

IBGE. – Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 



 

133 

IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2014, Symthesis 

Report. Geneva, Switzerland, 151 p. 2014. 

JÄRVINEN, P.; RAJALA J.; SINERVO, H. A branch-and-bound algorithm for seeking the p-

median. Operations Research, 20, p. 173 – 178, 1972. 

IWAI. C. K. Avaliação da qualidade das águas subterrâneas e do solo em áreas de disposição 

final de resíduos sólidos urbanos em municípios de pequeno porte: aterro sanitário em 

valas. 2012. Dissertação de mestrado da USP. 

JACOBI, P; BESEN, G R. Gestão de resíduos sólidos em São Paulo: desafios da 

sustentabilidade. Estud. av., São Paulo, v. 25, n. 71, p. 135-158, abr. 2011. Disponível 

em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142011000100010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 04 set. 2015. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142011000100010 

JARDIM, N. S. (org.) Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento Integrado. 2ª ed. São Paulo: 

IPT / CEMPRE, 2000. 

JARDIM, R.X. e CONCEIÇÃO, S.V. Localização de Unidades de Resgates em Belo 

Horizonte, XXXVI – SBPO – O impacto da pesquisa operacional nas novas tendências 

multidisciplinares, 2004. 

KAJINO, L.K. Estudo de viabilidade de implantação, operação e monitoramento de aterros 

sanitários: uma abordagem econômica, 2005. Dissertação de Mestrado da UNESP. 

KHUMAWALA, M. B. An efficient branch-and-bound algorithm for the warehouse location 

problem. Management Science, 18, p. 712 – 731, 1972. 

KUEHN, A. A.; HAMBURGER, M. A Heuristic Program for Locating Warehouses. 

Management Science, 9, p. 643 – 666, 1963. Disponível em 

<https://books.google.com.br/books?id=wvTsCAAAQBAJ&pg=PA406&lpg=PA406&

dq=A+Heuristic+Program+for+Locating+Warehouses&source=bl&ots=ohqHY8grpN&

sig=4oGMEPiHIVjHcvsnUIH8_3axFIU&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0CFIQ6AEwBmoVChMIzvXVg_umyAIVCcuACh2pSQFF#v=onepa



 

134 

ge&q=A%20Heuristic%20Program%20for%20Locating%20Warehouses&f=false>. 

Acesso em 02 out. 2015. 

LINDESKOV, C.K. Ambulance allocation using GIS, Master Thesis, Technical University of 

Denmark, Dinamarca, 2002. 

LIMA, J. D. de. Gestão de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Paraíba: ABES, 2001. 

LORENA. L. A. N.;SENNE. E. L. F.; PAIVA. J. A. C.; MARCONDES. S. P. B. 

INTEGRAÇÃO DE UM MODELO DE P-MEDIANAS A SISTEMAS DE 

INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

MARANZANA, F. E. On the Location of supply points to minimize transport costs. 

Operations Research Quarterly, 15, p. 261 – 270, 1964. 

MARSTEN, R. E. An algorithm for finding almost all of the medians of a Network. 

Discussion Paper, 23, Northwestern University, 1972. 

MARTINHAGO, A. Z. Otimização Para Alocação De Pátios De Estocagem Para Exploração 

De Impactos Reduzido na Amazônia – MG Tese de Doutorado. Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Florestal. Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2012. 

MERCADO, N.B.G. Técnica de Busca Baseada Em Algoritmo Genético Para Localização De 

P-Medianas, 2001. Dissertação de mestrado da UFSC.  

MINIEKA E, 1977, The Centers and Medians of a Graph, Operations Research, 25, 641–650. 

MONTEIRO, José Henrique Penido et al. Manual de Gerenciamento Integrado de resíduos 

sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2001. 

NARULA, S. C.; OGBU, U. I.; SAMUELSSON, H. M. An algorithm for the p-median 

problem. Operations Research, 25, p. 709 – 713, 1977. 

NETO, R. O.; SOUZA, L. E. de. Desenvolvimento de Modelo de Estimativa de Custos 

aplicado ao caso dos Aterros Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos, Santa Maria, 

Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas – UFSM. 2014. 



 

135 

NEEBE, A. W.. 1978. A branch and Bound Algorithm for the p-median transportations 

problem. Journal of the Operations Research Society, v.29. p.989-995. 

NOGUEIRA C. F. de A. Política Nacional de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e seus Atores 

– o caso do Distrito Federal. Revista Brasileira de Direito. 

ONÓRIO, C.; SOARES, F.; ANDRESSA, G.; HENRIQUE,P.; STRAUB, R. Implantação De 

Aterro Sanitário No Município De Espigão Do Oeste/RO; CACOAL, 2013 

OPPONG, J.R. & HODGSON, M.J. Spacial accessibility to health care facilities in Suhun 

district, Ghana, The Professional Geographer. Vol. 46, no.2, pp. 199- 209, 1994. 

PEREIRA NETO, J.T. Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Municípios de Pequeno Porte. 

Revista Ciência e Ambiente, Santa Maria – RS, n. 18, p. 42-52, 1999. 

PHILLIPI JR., A.; AGUIAR, A. de O. Resíduos Sólidos: Características e Gerenciamento. In: 

PHILIPPI JR., A. (org.). Saneamento, Saúde e Ambiente: Fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005.  

PIZZOLATO, N. D. A Heuristic for Large-Size p-Median Location Problems with 

Application to School Location. Annals of Operations Research, 50, p. 473 – 485, 1994. 

PIZZOLATO, N.; BARROS, A.G.; BARCELOS, F.B. e CANEN, A.G. Localização de 

escolas públicas: Síntese de algumas linhas de experiência, Pesquisa Operacional, Vol. 

24, pp. 111-131, 2004. 

PONTES, J. R. M.; CARDOSO. P.A. Usina de Reciclagem e Compostagem de Lixo em Vila 

Velha: Viabilidade Econômica e a Incorporação de Benefícios Sociais e Ambientais. 

XXVI ENEGEP. Fortaleza, 2006 

PROGRAMA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS 

HUMANOS (UN-HABITAT). Solid Waste Management in the World’s Cities. Nova 

Iorque: United Nations Publications, 2009. 

PROSAB. Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte - 

294 p, ABES. Rio de Janeiro, 2003. 



 

136 

RABUSKE, M. A. Introdução à Teoria dos Grafos, Editora da UFSC, Florianópolis-SC, 

1992. 

ReCESA. Rede de Capacitação e Extensão Tecnológica em Saneamento Ambiental - 

Resíduos sólidos: projeto, operação e monitoramento de aterros sanitários: guia do 

profissional em treinamento: nível 2. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental (org.). – Belo Horizonte, 2008. 120 p. 

ReVelle, C. S.; SWAIN, R. W. Central Facilities Location. Geographical Analysis, 2, p. 30 – 

42, 1970. 

REICHERT, Geraldo A.; Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Uma proposta 

inovadora. Revista Ciência & Ambiente, Santa Maria-RS, n. 18, p. 53 – 68, 1999. 

Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno porte / Armando 

Borges de Castilhos Junior (coordenador). – Rio de Janeiro: ABES, RiMa, 2003 294 p. : 

il. Projeto PROSAB 

ROZENTAL, M. e PIZZOLATO, N.D. (2009). Localização de Shopping Center de 

Vizinhança Estudo de Caso: Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Podes, Pesquisa 

Operacional para o Desenvolvimento, 1 (3), 199-207. 

SANTOS, C.M.; SILVA, A.L.M. e SILVA, A.N.R. Avaliando a localização de posto de 

saúde em uma cidade média brasileira com auxílio de um SIG-T. Engenharia Civil, 

UM, no.7, 2000. 

SAMPAIO, R. M.: YANASSE, H. H. Estudo e Implementação de Algoritmos de Roteamento 

sobre Grafos em um Sistema de Informações Geográficas, Lavras - UFLA, 2004. 

SWAIN, R. W. A parametric decomposition approach for the solution of uncapacitated 

location problems. Management Science, 21, p. 189 – 198, 1974. 

SILVA, Harley; BARBIERI, Alisson Flávio; MONTE-MOR, Roberto L.. Demografia do 

consumo urbano: um estudo sobre a geração de resíduos sólidos domiciliares no 

município de Belo Horizonte. Rev. bras. estud. popul., São Paulo , v. 29, n. 2, p. 421-

449, Dec. 2012 . Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-



 

137 

30982012000200012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 06 abr. 2015. 

http://dx.doi.org/10.1590/S0102-30982012000200012. 

SNIS. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento: 

diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos – 2013. – Brasília, 2015. 

SOUZA, J. C. Dimensionamento, Localização e Escalonamento de Serviços de Atendimento 

Emergencial. 1996. Tese de Doutorado da UFSC. 

TEITZ, M. B.; BART, P. Heuristic methods for estimating the generalized vertex median of a 

weighted graph. Operations Research, 16, p. 955 – 961, 1968. 

TCU – Tribunal de Contas da União. Relatório de Auditoria Operacional Monitoramento no 

Programa Resíduos Sólidos Urbanos, 2011 

U.S. EPA. Advancing Sustainable Materials Management: 2013 Fact Sheet. U.S. 

Environmental Protection Agency, Washington, DC, EPA, 2015. 

UFPE. - Análise das Diversas Tecnologias de Tratamento e Disposição Final de Resíduos 

Sólidos Urbanos no Brasil, Europa, Estados Unidos e Japão. Jaboatão dos Guararapes, 

PE: Grupo de Resíduos Sólidos - UFPE, 2014.  

WHITE, P.R., FRANKE, M., HINDLE, P. Integrated Solid Waste Management: A Lifecycle 

Inventory. Blackie Academics & Professional (imprint of Chapman & Hall). ISBN 0-

7514-0046-7. 1995. 362 p. 



 

138 



 

139 

ANEXO A 

Nomenclatura usada pelos municípios para definição das centrais de tratamento 

MINISTÉRIO DAS CIDADES / SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL / SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SNIS  

DIAGNÓSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS     

TABELA Up01 - INFORMAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DE PROCESSAMENTO Ano de referência 2013 

Município de localização UF 

Unidades de processamento dos resíduos sólidos situadas no município 

Nome da unidades 
Tipo de unidade, segundo o município 

informante 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DAS CIDADES / SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL / SISTEMA 

NACIONAL DE INFOAMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO – SNIS 

DIAGNÓSTICO DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Tabela Up01 – Informações sobre as unidades de processamento Ano de referência 2013 

Município de localização UF 

Unidades de processamento dos resíduos sólidos situadas no município 

Nome da unidade 
Tipo de unidade, segundo o 

município informante 

Código Nome/UF UF Up001 Up003 

410050 Altônia PR Aterro sanitário Aterro sanitário 

410050 Altônia PR Unidade de Processamento 

 410060 Alto Paraná PR Aterro sanitário de alto Paraná Aterro controlado 

410070 Alto Piquiri PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410070 Alto Piquiri PR Centro de triagem e compostagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410090 Amaporã PR Aterro Controlado de Amaporã 

 410090 Amaporã PR Lixão Aterro controlado 

410100 Ampére PR ASSAMARA 

Área de reciclagem de RCD 

(=un reciclagem entulho) 
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410105 Anahy PR ANAHY Aterro sanitário 

410110 Andirá PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410120 Antonina PR ATERRO SANITARIO 

 410120 Antonina PR jm aterro sanitario 

 410120 Antonina PR Lixão Antonina 

 410150 Arapongas PR ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

410160 Arapoti PR Aterro Sanitário Aterro controlado 

410165 Arapuã PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410180 Araucária PR 

Centro de Processamento e 

Triagem de Materiais Rec 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410185 Ariranha do Ivaí PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410190 Assaí PR Aterro sanitário - seção Figueira Aterro sanitário 

410200 

Assis 

Chateaubriand PR Aterro sanitário Aterro sanitário 

410210 Astorga PR Aterro Controlado Municipal Aterro controlado 

410210 Astorga PR Depósito de Entulhos 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

410220 Atalaia PR Aterro Controlado de Atalaia Aterro controlado 

410230 Balsa Nova PR Aterro Municipal Aterro controlado 

410240 Bandeirantes PR Lixão de Bandeirantes Lixão 

410270 Barra do Jacaré PR Aterro de Barra do Jacaré Aterro controlado 

410280 

Bela Vista do 

Paraíso PR 

Aterro Sanitário Bela Vista do 

Paraíso Aterro sanitário 

410290 Bituruna PR UTC COMPOSTAGEM 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

410290 Bituruna PR UTC USINA 

 410290 Bituruna PR Aterro controlado Aterro sanitário 

410290 Bituruna PR UTC 

 

410304 

Boa Ventura de 

São Roque PR 

Aterro de Boa Ventura de São 

Roque Lixão 

410305 

Boa Vista da 

Aparecida PR 

ATERRO SANITÁRIO 

MUNICIPAL 

 

410305 

Boa Vista da 

Aparecida PR Central de Transbordo Unidade de transbordo 

410320 Bom Sucesso PR Aterro sanitário Aterro sanitário 

410330 Borrazópolis PR Aterro sanitário Aterro sanitário 
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410330 Borrazópolis PR Usina de triagem e compostagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410337 Brasilândia do Sul PR 

Aterro Controlado de Brasilândia 

do Sul Aterro controlado 

410345 Cafelândia PR 

ATERRO CONTROLADO DE 

CAFELANDIA Aterro controlado 

410347 Cafezal do Sul PR Reciclagem Cafezal 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410347 Cafezal do Sul PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410350 Califórnia PR Aterro Aterro controlado 

410360 Cambará PR Aterro Sanitário Municipal Aterro controlado 

410370 Cambé PR 

ATERRO DE RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

410370 Cambé PR 

ATERRO MUNICIPAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES Aterro sanitário 

410370 Cambé PR 

CENTRAL DE RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

410380 Cambira PR Cambira Aterro sanitário 

410390 Campina da Lagoa PR Lixão Lixão 

410400 

Campina Grande 

do Sul PR Centro de Triagem de Resíduos 

 410410 Campo do Tenente PR ATERRO SANITÁRIO SELUMA 

 410420 Campo Largo PR Estação de Transbordo de resíduos Unidade de transbordo 

410420 Campo Largo PR Barracão de Reciclagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410420 Campo Largo PR Horto Municipal 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

410425 Campo Magro PR 

Unidade de Valorização de Campo 

Magro Outra 

410430 Campo Mourão PR 

ATERRO MUNICIPAL DE 

CAMPO MOURÃO Aterro sanitário 

410440 Cândido de Abreu PR Lixão Lixão 

410442 Candói PR Aterro Sanitário de Condói 

 410442 Candói PR Transbordo Municipal de RS Unidade de transbordo 

410460 Capitão Leônidas PR Unidade de Transbordo Unidade de transbordo 
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Marques 

410460 

Capitão Leônidas 

Marques PR Unidade de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410465 Carambeí PR 

Centro de Triagem de Resíduos 

Sólidos Recicláveis 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410480 Cascavel PR CAREMEL 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410480 Cascavel PR Cootacar 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410480 Cascavel PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410480 Cascavel PR ECOLIXO 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410480 Cascavel PR Desinfecta 

 

410480 Cascavel PR Aterro Inerte 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

410490 Castro PR 

Unidade de Tratamento de 

Materiais Recicláveis 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410490 Castro PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

410510 Centenário do Sul PR Lixão a Céu Aberto Lixão 

410520 Cerro Azul PR 

Aterro Controlado do município 

de Cerro Azul Aterro controlado 

410520 Cerro Azul PR 

Galpão de Triagem de Resíduos 

Sólidos de Cerro Azul 

Área de transbordo e triagem 

de RCC e volumosos (=ATT) 

410530 Céu Azul PR LIXÃO DE CÉU AZUL Lixão 

410540 Chopinzinho PR Aterro Sanitário de Chopinzinho Aterro sanitário 

410540 Chopinzinho PR UNIDADE DE SEPARAÇÃO 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410550 Cianorte PR Depósito de Entulho Municipal 

Área de transbordo e triagem 

de RCC e volumosos (=ATT) 

410550 Cianorte PR Aterro Sanitário SANEPAR Aterro sanitário 

410550 Cianorte PR Usina de Compostagem 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

410560 Cidade Gaúcha PR 

ATERRO SANITÁRIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

410580 Colombo PR Resol 

 410580 Colombo PR Prefeitura Municipal de Colombo 
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410590 Colorado PR Colorado Lixão 

410600 Congonhinhas PR 

ATERRO SANITÁRIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

410630 Corbélia PR Usina de Reciclagem 

Área de reciclagem de RCD 

(=un reciclagem entulho) 

410630 Corbélia PR Aterro Sanitário de Corbélia Aterro sanitário 

410640 Cornélio Procópio PR Aterro Sanitário municipal Aterro sanitário 

410650 Coronel Vivida PR Usilixo Aterro controlado 

410655 Corumbataí do Sul PR Aterro Controlado Aterro controlado 

410660 Cruzeiro do Oeste PR Aterro Sanitário Cruzeiro do Oeste Aterro sanitário 

410660 Cruzeiro do Oeste PR Arco 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410660 Cruzeiro do Oeste PR 

Und. Podas e Galhadas Cruzeiro 

do Oeste 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

410690 Curitiba PR 

ESSENCIS SOLUÇÕES 

AMBIENTAIS Outra 

410690 Curitiba PR Vala Séptica 

 

410690 Curitiba PR 

CAVO Serviços e Meio Ambiente 

S/A 

Unid. tratamento por 

microondas ou autoclave 

410690 Curitiba PR 

Serquip Tratamento de Resíduos 

Pr. Ltda 

Unidade de tratamento por 

incineração 

410690 Curitiba PR 

Unidade de Processamento de 

Resíduos Vegetais 

 410690 Curitiba PR Aterro Sanitário da Caximba 

 

410710 Diamante do Norte PR 

Aterro Sanitário de Diamante do 

Norte Aterro sanitário 

410715 Diamante D Oeste PR ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

410720 Dois Vizinhos PR 

TRATAMENTO AUTOCLAVE 

ATITUDE SPILMANN & 

SPILMANN 

Unid. tratamento por 

microondas ou autoclave 

410720 Dois Vizinhos PR 

UNIDADE DE 

COMPOSTAGEM ASS. DE 

CATADORES 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410720 Dois Vizinhos PR 

ATERRO LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO PEMA LTDA Aterro sanitário 

410720 Dois Vizinhos PR UND. PODAS LIMPEZA E 
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CONSERVAÇÃO SUL LTDA 

410725 Douradina PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410725 Douradina PR LIXÃO 

 410750 Engenheiro Beltrão PR ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

410754 

Espigão Alto do 

Iguaçu PR 

Aterro Sanitário de Espigão Alto 

do Iguaçu-PR Aterro sanitário 

410755 Farol PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FAROL Aterro controlado 

410760 Faxinal PR 

PREFEITURA MUNICIAL DE 

FAXINAL Aterro sanitário 

410765 

Fazenda Rio 

Grande PR Estre Ambiental S/A Aterro sanitário 

410770 Fênix PR Aterro Controlado Aterro controlado 

410773 Fernandes Pinheiro PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410780 Floraí PR Aterro Sanitario de Floraí Aterro sanitário 

410790 Floresta PR Aterro Sanitário Floresta Aterro controlado 

410820 Formosa do Oeste PR Lixão Lixão 

410830 Foz do Iguaçu PR Aterro de Inertes 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

410830 Foz do Iguaçu PR Centro de Compostagem 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

410830 Foz do Iguaçu PR Vala para RSS 

 

410830 Foz do Iguaçu PR Galpão de Triagem do Aterro 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410830 Foz do Iguaçu PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410840 Francisco Beltrão PR 

Associação dos Catadores de 

Papel de Francisco Bel 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410840 Francisco Beltrão PR 

ATERRO SANITARIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

410850 General Carneiro PR 

Unidade de Triagem e 

Compostagem de Residuos Solid 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

410850 General Carneiro PR ATERRO CONTROLADO Aterro controlado 

410865 Goioxim PR Aterro Faxinal Lixão 

410870 Grandes Rios PR Aterro Controlado Lixão 

410880 Guaíra PR 

Aterro Sanitario do Municipio de 

Guaíra Aterro sanitário 
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410890 Guairaçá PR MUNICÍIO DE GUAIRAÇÁ Aterro sanitário 

410910 Guaporema PR 

Prefeitura Municipal de 

Guaporema 

 410920 Guaraci PR Aterro controlado Lixão 

410930 Guaraniaçu PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

410940 Guarapuava PR 

ACPG-Associação dos Catadores 

de Papel de Guarapua 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410940 Guarapuava PR 

SURG - Cia de Serviços de 

Urbanização de Guaapuav 

 410940 Guarapuava PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

410940 Guarapuava PR Aterro Controlado 

 

410960 Guaratuba PR 

Usina de Reciclagem de 

Guaratuba 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

410960 Guaratuba PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

410980 Ibiporã PR Aterro Sanitário de Ibiporã Aterro sanitário 

410980 Ibiporã PR Incinerador 

 410980 Ibiporã PR Centro de Reciclagem 

 

410990 Icaraíma PR 

Aterro Sanitário Municipal de 

Icaraíma Aterro sanitário 

411000 Iguaraçu PR Aterro Controlado de Iguaraçu Aterro controlado 

411005 Iguatu PR Aterro Sanitário de Iguatu Aterro sanitário 

411010 Imbituva PR Aterro Sanitario 

 

411010 Imbituva PR 

Unidade de Triagem de Residuos 

Sólidos Recicláveis 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411010 Imbituva PR Transbordo Unidade de transbordo 

411020 Inácio Martins PR Aterro Controlado Lixão 

411040 Indianópolis PR Lixão de Indianópolis Lixão 

411050 Ipiranga PR Aterro Controlado Aterro controlado 

411060 Iporã PR Aterro Sanitário de Iporã Aterro sanitário 

411060 Iporã PR Centro de Triagem de Reciclados 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411065 Iracema do Oeste PR 

Aterro Sanitario de Iracema do 

Oeste 

 411070 Irati PR Aterro Sanitário Pinho de Cima Aterro sanitário 

411080 Iretama PR ATERRO CONTROLADO Aterro controlado 

411090 Itaguajé PR PREFEITURA Aterro controlado 
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411095 Itaipulândia PR Aterro municipal Aterro sanitário 

411095 Itaipulândia PR Assoremi 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411100 Itambaracá PR Lixão Lixão 

411110 Itambé PR Deposito de entulhos 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

411110 Itambé PR 

Aterro Controlado Municipal de 

Itambé Aterro controlado 

411130 Itaúna do Sul PR Aterro Sanitrio Aterro sanitário 

411140 Ivaí PR Aterro Sanitário Municipal Aterro controlado 

411150 Ivaiporã PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

411155 Ivaté PR Aterro Sanitario Aterro sanitário 

411180 Jacarezinho PR ATERRO SANITARIO Aterro controlado 

411190 Jaguapitã PR Aterro controlado de Jaguapitã Aterro controlado 

411190 Jaguapitã PR ASCAMAR 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411210 Jandaia do Sul PR 

ATERRO SANITÁRIO 

JANDAIA DO SUL Aterro sanitário 

411270 Jataizinho PR LIXÃO DE JATAIZINHO Aterro controlado 

411275 Jesuítas PR 

Cetrijes- Centro de Triagem de 

Jesuí 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411280 Joaquim Távora PR 

CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL PARA 

ATERRO SANITARIO Aterro sanitário 

411280 Joaquim Távora PR LIXÃO 

 

411300 Jussara PR 

Aterro Sanitário do Município de 

Jussara Aterro sanitário 

411300 Jussara PR Aterro Sanitário II 

 411310 Kaloré PR Lixão Lixão 

411320 Lapa PR Unidade de Triagem da Lapa 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411320 Lapa PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

411330 Laranjeiras do Sul PR 

ATERRO SANITÁRIO 

MUNICIPAL 

 411330 Laranjeiras do Sul PR Lixão PGRSS Lixão 

411340 Leópolis PR Aterro Controlado de Leópolis Aterro controlado 
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411342 Lidianópolis PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

411350 Loanda PR 

ATERRO SANITÁRIO DE 

LOANDA Aterro sanitário 

411360 Lobato PR Aterro Controlado Aterro controlado 

411370 Londrina PR Central de Galhos 

 

411370 Londrina PR 

KURICA SELETA AMBIENTAL 

S/A Aterro sanitário 

411370 Londrina PR Aterro Controlado 

 

411370 Londrina PR 

CTR - CENTRAL DE 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS Aterro sanitário 

411370 Londrina PR Vala para RSS 

 411370 Londrina PR Central de Entulhos 

 411373 Luiziana PR Aterro Controlado Municipal Aterro controlado 

411375 Lunardelli PR Lixão de Lunardelli Lixão 

411380 Lupionópolis PR Aterro Sanitario Aterro sanitário 

411380 Lupionópolis PR 

Aterro de Resíduos RCC de 

Lupionópolis 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

411390 Mallet PR 

ATERRO SANITÁRIO DE 

MALLET 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

411400 Mamborê PR Aterro Controlado Mamborê Aterro controlado 

411410 Mandaguaçu PR Aterro Municipal Aterro controlado 

411420 Mandaguari PR Aterro Controlado de Mandaguari Aterro controlado 

411450 Manoel Ribas PR aterro sanitario municipal Aterro sanitário 

411460 

Marechal Cândido 

Rondon PR Lixão 

 

411460 

Marechal Cândido 

Rondon PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

411460 

Marechal Cândido 

Rondon PR Usina Reciclagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411470 Maria Helena PR Lixão Lixão 

411490 Marilândia do Sul PR Prefeitura de Marilandia do Sul Aterro sanitário 

411490 Marilândia do Sul PR 

Associação de Catadores de 

Materiais Recicláveis 

 411500 Marilena PR Lixão de Marilena Lixão 

411510 Mariluz PR 

ATERRO SANITÁRIO DE 

MARILUZ Aterro controlado 
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411520 Maringá PR Aterro Sanitário - Pedreira Ingá Aterro sanitário 

411520 Maringá PR Aterro Controlado de Maringa 

 

411535 Maripá PR 

ATERRO SANITARIO DE 

MARIPÁ Aterro sanitário 

411545 Marquinho PR 

ATERRO SANITARIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

411550 Marumbi PR ATERRO Lixão 

411560 Matelândia PR 

ATERRO SANITÁRIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

411573 Mato Rico PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

411575 Mauá da Serra PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MAUA DA SERRA Aterro controlado 

411580 Medianeira PR Aterro Sanitario Municipal Aterro sanitário 

411580 Medianeira PR ASSAMA 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

411585 Mercedes PR 

CCK Prestadora de Serviços 

Urbanos Ltda Aterro sanitário 

411590 Mirador PR Lixão de Mirador 

 411600 Miraselva PR Aterro Sanitário de Miraselva Aterro sanitário 

411605 Missal PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

411610 Moreira Sales PR ATERRO CONTROLADO Aterro controlado 

411610 Moreira Sales PR Aterro Sanitário Tipo Trincheira 

 

411620 Morretes PR Unidade de Triagem de Morretes 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411620 Morretes PR Aterro Controlado de Morretes Aterro controlado 

411630 Munhoz de Melo PR Aterro Sanitário Munhoz de Melo Aterro sanitário 

411640 

Nossa Senhora das 

Graças PR lixão Lixão 

411650 

Nova Aliança do 

Ivaí PR Lixão Lixão 

411660 

Nova América da 

Colina PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA AMERICA DA COLINA 

 

411670 Nova Aurora PR Unidade de manejo de galhos 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

411670 Nova Aurora PR Aterro sanitário de Nova Aurora Aterro sanitário 

411690 Nova Esperança PR Aterro Sanitario Aterro sanitário 
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411690 Nova Esperança PR ACAMARE 

 

411690 Nova Esperança PR 

COOPERATIVA DOS 

CATADORES DE MATERIAL 

RECICLAVEL 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411690 Nova Esperança PR Aterro Controlado 

 

411695 

Nova Esperança do 

Sudoeste PR Sabiá Ecológico Aterro controlado 

411700 Nova Fátima PR Unidade de Lixão Nova Fatima Lixão 

411700 Nova Fátima PR 

Vala para Resíduos de Saúde de 

Nova Fátima 

 411705 Nova Laranjeiras PR NOVA LARANJEIRAS 

 411710 Nova Londrina PR Aterro Sanitario de Nova Londrina Aterro sanitário 

411720 Nova Olímpia PR 

Aterro Sanitário Municipal de 

Nova Olímpia Aterro sanitário 

411721 

Nova Santa 

Bárbara PR 

ATERRO CONTROLADO DE 

NOVA SANTA BÁRBARA Aterro sanitário 

411727 Nova Tebas PR COOPERAMBIENTAL Aterro sanitário 

411729 Novo Itacolomi PR Lixão a Céu Aberto. 

 411729 Novo Itacolomi PR Aterro Sanitario Aterro controlado 

411740 Ourizona PR 

ATERRO SANITÁRIO DE 

OURIZONA Aterro sanitário 

411745 

Ouro Verde do 

Oeste PR ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

411760 Palmas PR 

ATERRO SANITÁRIO DE 

PALMAS/PR Aterro sanitário 

411770 Palmeira PR 

Aterro Sanitário Municipal de 

Palmeira Aterro sanitário 

411790 Palotina PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

411800 Paraíso do Norte PR 

Aterro Controlado de Paraíso do 

Norte Aterro controlado 

411810 Paranacity PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

411840 Paranavaí PR 

Aterro Sanitário do Município de 

Paranavaí Aterro sanitário 

411845 Pato Bragado PR Lixão CCK Lixão 

411850 Pato Branco PR Unidade de triagem de resíduos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 
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411850 Pato Branco PR Aterro Controlado Aterro controlado 

411860 Paula Freitas PR Aterro Sanitário de Paula Freitas Aterro controlado 

411870 Paulo Frontin PR Aterro Sanitário de Paulo Frontin Aterro sanitário 

411880 Peabiru PR Aterro Sanitário de Peabiru 

 

411890 Pérola PR 

Centro de Triagem do Município 

de Pérola 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411890 Pérola PR 

Aterro Sanitário do Município de 

Pérola Aterro sanitário 

411920 Pinhalão PR 

CIAS - Consorcio Intermunicipal 

para Aterro Sanitário Aterro sanitário 

411930 Pinhão PR 

ATERRO - LOCALIDADE 

GUARAPUAVINHA Lixão 

411960 Pitanga PR usina de triagem e compostagem 

 411960 Pitanga PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

411960 Pitanga PR 

Und. de Triagem Gilberto Rocha 

Ferreira 

 

411990 Ponta Grossa PR 

UNIDADE DE TRANSBORDO 

E TRATAMENTO DE RCC 

Área de reciclagem de RCD 

(=un reciclagem entulho) 

411990 Ponta Grossa PR Aterro de Ponta Grossa Aterro controlado 

411990 Ponta Grossa PR 

UNIDADE DE TRIAGEM - 

ACAMARU 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411990 Ponta Grossa PR 

UNIDADE DE TRIAGEM - 

ACAMAR 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411990 Ponta Grossa PR 

UNIDADE DE TRIAGEM - 

ACAMARO 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411990 Ponta Grossa PR 

Unidade de triagem - 

ACAMARUVA 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

411990 Ponta Grossa PR 

UNIDADE TRATAMENTO DE 

RSS 

Unid. tratamento por 

microondas ou autoclave 

412000 Porecatu PR 

ATERRO SANITARIO DE 

PORECATU 

 412000 Porecatu PR Aterro Controlado Aterro controlado 

412015 Porto Barreiro PR Lixão Lixão 

412015 Porto Barreiro PR 

ATERRO SANITÁRIO DE 

PORTO BARREIRO 

 412020 Porto Rico PR ATERRO DE PORTO RICO Aterro controlado 
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412030 Porto Vitória PR ATERRO SANITÁRIO Aterro controlado 

412050 Primeiro de Maio PR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PRIMEIRO DE MAIO Lixão 

412060 Prudentópolis PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412065 Quarto Centenário PR 

Aterro Sanitário de Quarto 

Centenário Aterro sanitário 

412070 Quatiguá PR LIXÃO MUNICIPAL 

 412090 Quedas do Iguaçu PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

412100 Querência do Norte PR 

ATERRO SANITÁRIO 

QUERÊNCIA DO NORTE Aterro controlado 

412110 Quinta do Sol PR Aterro Sanitário 

 412125 Ramilândia PR Barracão de Resíduos Sólidos Aterro controlado 

412135 

Rancho Alegre D 

Oeste PR Aterro Sanitário PR 472 Aterro sanitário 

412140 Realeza PR Aterro Sanitário de Realeza Lixão 

412170 Reserva PR LIXÃO Lixão 

412180 Ribeirão Claro PR Usina de Reciclagem de Lixo Lixão 

412180 Ribeirão Claro PR Aterro sanitario 

 412200 Rio Azul PR Estação de Transbordo Unidade de transbordo 

412200 Rio Azul PR Unidade de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412200 Rio Azul PR Lixão de Rio Azul 

 412210 Rio Bom PR aterro controlado Aterro controlado 

412210 Rio Bom PR Município de Rio Bom 

 

412215 

Rio Bonito do 

Iguaçu PR Aterro controlado Aterro controlado 

412240 Rolândia PR Aterro Sanitário Km 7 Rolândia Aterro sanitário 

412250 Roncador PR Aterro Sanitário Aterro controlado 

412260 Rondon PR Aterro Sanitário de Rondon Aterro sanitário 

412265 Rosário do Ivaí PR Lixão Lixão 

412270 Sabáudia PR Aterro Sanitário de Sabáudia Aterro sanitário 

412310 Santa Amélia PR Santa Amélia Lixão 

412320 

Santa Cecília do 

Pavão PR Aterro Sanitário Aterro controlado 

412320 

Santa Cecília do 

Pavão PR 

Fossa para Depósito Pérfuro 

Cortante 

 



 

152 

412330 

Santa Cruz de 

Monte Castelo PR 

Lixão de Santa Cruz de Monte 

Castelo Lixão 

412340 Santa Fé PR Aterro Sanitário de Santa Fé Aterro controlado 

412350 Santa Helena PR 

Usina de beneficiamento de 

resíduos sólidos urbanos 

 412350 Santa Helena PR aterro controlado Aterro controlado 

412350 Santa Helena PR 

USINA DE BENEFICIAMENTO 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412360 Santa Inês PR ATERRO A Lixão 

412370 Santa Isabel do Ivaí PR 

ATERRO CONTROLADO DE 

SANTA ISABEL DO AVAÍ Aterro controlado 

412382 Santa Lúcia PR ATERRO CONTROLADO 

 412382 Santa Lúcia PR Aterro Sanitário de Santa Lúcia Aterro sanitário 

412385 

Santa Maria do 

Oeste PR aterro sanitario Aterro sanitário 

412390 Santa Mariana PR Lixão de Santa Mariana Aterro sanitário 

412400 Santana do Itararé PR Lixão Lixão 

412402 

Santa Tereza do 

Oeste PR Aterro Controlado Aterro controlado 

412405 

Santa Terezinha de 

Itaipu PR Aterro de Inertes 

 

412405 

Santa Terezinha de 

Itaipu PR Aterro Sanitario Municipal Aterro sanitário 

412405 

Santa Terezinha de 

Itaipu PR ACARESTI 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412410 

Santo Antônio da 

Platina PR 

ATERRO SANITARIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

412420 

Santo Antônio do 

Caiuá PR lixão controlado Lixão 

412430 

Santo Antônio do 

Paraíso PR LIXÃO Lixão 

412450 Santo Inácio PR Lixão de Santo Inácio Lixão 

412460 São Carlos do Ivaí PR 

ATERRO SANITÁRIO SÃO 

CARLOS DO IVAÍ Aterro sanitário 

412470 

São Jerônimo da 

Serra PR Aterro Municipal Aterro controlado 
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412480 São João PR Usina de reciclagem de lixo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412480 São João PR Aterro Sanitário de São João Aterro controlado 

412500 São João do Ivaí PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412530 São Jorge do Ivaí PR ATERRO CONTROLADO Aterro controlado 

412535 

São Jorge do 

Patrocínio PR Galpão de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412535 

São Jorge do 

Patrocínio PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412535 

São Jorge do 

Patrocínio PR 

Unidade de manejo de galhos e 

podas 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

412535 

São Jorge do 

Patrocínio PR 

Unidade de resíduos da construção 

civil 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

412540 

São José da Boa 

Vista PR aterro controlado Aterro controlado 

412545 

São José das 

Palmeiras PR lixão Lixão 

412550 

São José dos 

Pinhais PR 

Central de Triagem e Valorização 

de Resíduos Recicláveis 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412550 

São José dos 

Pinhais PR 

Usina de Triagem de São José dos 

Pinhais 

 

412550 

São José dos 

Pinhais PR MRM Mineração Ltda 

 

412555 

São Manoel do 

Paraná PR aterro sanitario Aterro sanitário 

412560 São Mateus do Sul PR 

Cavas de mineração do Xisto da 

Petrobras/UN-SIX Aterro controlado 

412570 

São Miguel do 

Iguaçu PR 

ATERRO CONTROLADO DE 

SÃO MIGUEL DO IGUAÇU Aterro controlado 

412575 

São Pedro do 

Iguaçu PR Arerro Sanitario Aterro sanitário 

412580 São Pedro do Ivaí PR ATERRO SANITARIO Aterro sanitário 

412627 Saudade do Iguaçu PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412630 Sengés PR Lixão de Sengés Lixão 

412635 

Serranópolis do 

Iguaçu PR Barracão de reciclagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 
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412635 

Serranópolis do 

Iguaçu PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412640 Sertaneja PR 

ATERRO SANITÁRIO DE 

SERTANEJA Lixão 

412650 Sertanópolis PR Aterro Sanitário de Sertanópolis Aterro sanitário 

412660 Siqueira Campos PR Prefeitura Municipal 

 412660 Siqueira Campos PR Aterro Sanitario 

 

412665 Sulina PR 

ATERRO CONTROLADO DE 

SULINA 

 412667 Tamarana PR Vala para Resíduos de Saúde 

 412667 Tamarana PR Depósito Municipal de lixo. Lixão 

412680 Tapejara PR ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

412690 Tapira PR 

ASSEMART(ASSOCIAÇÃO DE 

SEPARADORES DE 

MATERIAL RECICLAVEL DE 

TAPIRA) 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412690 Tapira PR 

ATERRO SANITARIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

412700 Teixeira Soares PR Aterro Controlado Aterro controlado 

412720 Terra Boa PR Inidade de Triagem de Terra Boa 

 412730 Terra Rica PR Aterro Controlado Aterro controlado 

412730 Terra Rica PR 

Vala para Resíduos de Saúde de 

Terra Rica 

 412750 Tibagi PR Centro de Triagem 

 

412750 Tibagi PR 

Unidade de Reciclagem de 

Resíduo de Construção e 

Demolição 

 412750 Tibagi PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412750 Tibagi PR Centro de Compostagem 

 412770 Toledo PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412770 Toledo PR Vala para RSS 

 

412770 Toledo PR Unidade de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412770 Toledo PR 

Unidade de Manejo de Galhadas 

ou Podas 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

412770 Toledo PR Aterro Controlado 
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412785 

Três Barras do 

Paraná PR Aterro Sanitário Linha Kennedy 

 412795 Tupãssi PR Aterro Tupãssi Aterro controlado 

412796 Turvo PR LIXÃO DODGE Lixão 

412800 Ubiratã PR 

ATERRO SANTARIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

412810 Umuarama PR 

Cooperuma - Cooperativa de 

Catadores de Materiais 

Reciclaveis de Umuarama 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412810 Umuarama PR 

Aterro Sanitário para Residuos 

Solidos Domiciliares e Comerciais Aterro sanitário 

412820 União da Vitória PR AEUVI - Unidade de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

412820 União da Vitória PR Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

412830 Uniflor PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412850 Wenceslau Braz PR 

Aterro Controlado e Usina de 

Triagem Pinhal Formos Aterro controlado 

412853 Ventania PR 

ATERRO SANITARIO DE 

VENTANIA Aterro sanitário 

412853 Ventania PR LIXÃO DE VENTANIA 

 412855 Vera Cruz do Oeste PR Aterro sanitário Aterro sanitário 

412862 Alto Paraíso PR Aterro Sanitário Aterro sanitário 

412863 Doutor Ulysses PR lixao Lixão 

412880 Xambrê PR Xambrê Aterro sanitário 

420040 Água Doce SC Tucano Obras e Serviços 

 420050 Águas de Chapecó SC CETRIC - Chapecó - SC 

 420080 Anchieta SC Tucano Obras e Serviços Ltda Aterro sanitário 

420125 Apiúna SC 

CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DO MEDIO 

VALE DO ITAJAI 

 

420130 Araquari SC 

PRESERVAR TECNOLOGIA 

EM RESÍDUOS LTDA - ME 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

420130 Araquari SC 

Unidade de separação de resíduos 

reciclados 

 

420213 

Bela Vista do 

Toldo SC 

Consorcio Hidrografico da Bacia 

do Rio Canoinhas 
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420230 Biguaçu SC Aterro Proactiva Aterro sanitário 

420240 Blumenau SC Unidade de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420240 Blumenau SC Unidade de Transbordo Unidade de transbordo 

420240 Blumenau SC Aterro Controlado 

 

420257 

Bom Jesus do 

Oeste SC PREFEITURA MUNICIPAL 

 

420257 

Bom Jesus do 

Oeste SC C.W prestação de serviços Aterro sanitário 

420280 Braço do Norte SC 

Reciclagem Triagem e 

Compostagem de Lixo LDTA ME 

 

420285 

Braço do 

Trombudo SC 

CENTRAL MUNICIPAL DE 

TRIAGEM E COMPOSTAGEM 

DE RESÍ 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420290 Brusque SC RECICLE Aterro sanitário 

420300 Caçador SC 

Aterro Sanitário Fundação 

Municipal do Meio 

Ambiente/FUNDEMA Aterro sanitário 

420370 Canelinha SC 

Usina de Triagem de resíduos 

sólidos domiciliares 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420415 Celso Ramos SC 

Recicletar Universo Ambiental 

Ltda Und. Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420430 Concórdia SC Aterro Sanitário Aterro sanitário 

420460 Criciúma SC 

Centro de Recepção de 

Recicláveis 

 

420460 Criciúma SC CTMAR 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420460 Criciúma SC Usina de Triagem 

 420480 Curitibanos SC COINCO Aterro sanitário 

420520 Erval Velho SC Aterro Sanitário Aterro sanitário 

420540 Florianópolis SC ARESP Outra 

420540 Florianópolis SC 

Assoc. Coletores Mat. Recic. - 

antigo C. triagem Outra 

420540 Florianópolis SC Aterro de Inertes Monte Verde 

 

420540 Florianópolis SC Pátio de Compostagem 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 
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420540 Florianópolis SC 

Associação de Coletores de 

Materiais Recicláveis 

Área de reciclagem de RCD 

(=un reciclagem entulho) 

420540 Florianópolis SC 

Aterro de Inertes - Canto do 

Lamim 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

420540 Florianópolis SC 

CETRES Centro de Transferência 

de Resíduos Unidade de transbordo 

420540 Florianópolis SC Picador Florestal - CETRES 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

420545 Forquilhinha SC Aterro Sanitário 

 420550 Fraiburgo SC Fraiburgo Aterro sanitário 

420550 Fraiburgo SC Usina de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420550 Fraiburgo SC VT Engenharia Aterro sanitário 

420580 Garuva SC Transbordo Unidade de transbordo 

420670 Herval D Oeste SC 

TUCANO OBRAS E SERVIÇOS 

LTDA Aterro sanitário 

420690 Ibirama SC galpão de triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420690 Ibirama SC Aterro Sanitario Aterro sanitário 

420700 Içara SC 

UNIDADE DE TRIAGEM 

COOPERI 

 420700 Içara SC SANTEC ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

420730 Imbituba SC 

Centro Triagem Reciclados 

COOPERZIMBA 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420740 Imbuia SC 

CENTRO DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DO LIXO 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420770 Ipumirim SC CRI Ltda Aterro sanitário 

420790 Irineópolis SC lixão 

 

420790 Irineópolis SC Unidade de Triagem de Irineópolis 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

420790 Irineópolis SC Aterro Sanitário Aterro sanitário 

420820 Itajaí SC Aterro Sanitário Canhanduba Aterro sanitário 

420830 Itapema SC 

COOPERITAPEMA - Cooperatva 

de Coletores de Materia 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420910 Joinville SC 

Cooperativa de Reciclagem, 

Benef. e Arborização de 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 
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420910 Joinville SC Aterro sanitário Aterro sanitário 

420910 Joinville SC Vala Séptica 

 

420910 Joinville SC 

Associação Ecológica de 

Catadores e Recicladores d 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420920 Lacerdópolis SC 

Prefeitura Municipal de 

Lacerdópolis 

 420920 Lacerdópolis SC Anselmini e Cia Ltda 

 

420930 Lages SC 

Usina Reciclagem da Cooperativa 

Planalto 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

420930 Lages SC 

Aterro Sanitário do Município de 

Lages Aterro sanitário 

420930 Lages SC Aterro Controlado 

 420930 Lages SC Sistema de Incineração de RSS 

 

420945 Lajeado Grande SC 

UNID. DE TRIAGEM 

CONTINENTAL OBRAS E 

SERVIÇOS LTDA 

 

421010 Mafra SC 

Aterro Sanitário Serrana 

Engenharia Aterro sanitário 

421040 Maracajá SC 

Centro Municipal de Triagem e 

Valorização dos Resí 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

421085 Mirim Doce SC Cooperativa de Catadores 

 421085 Mirim Doce SC Aterro Sanitário 

 

421110 Monte Castelo SC 

Consórcio Intermunicipal da Bacia 

Hidrográfica do 

 

421130 Navegantes SC 

RECICLE CATARINENSE 

LTDA 

 421175 Otacílio Costa SC Blumeterra Engenharia Aterro sanitário 

421250 Penha SC 

Aterro Sanitário da Recicle em 

Brusque SC 

 

421270 Petrolândia SC 

Prefeitura Municipal de 

Petrolândia 

Área de reciclagem de RCD 

(=un reciclagem entulho) 

421320 Pomerode SC Central de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

421335 

Ponte Alta do 

Norte SC Secretaria Municipal de Saúde 

 421360 Porto União SC ATERRO DO LEGRU Aterro sanitário 
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421380 Praia Grande SC 

centro de triagem e compostagem 

de RSU 

 

421390 

Presidente Castello 

Branco SC 

Aterro Sanitário de Presidente 

Castello Branco Aterro sanitário 

421410 Presidente Nereu SC COLETA DE LIXO SCHMITZ 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

421460 Rio do Oeste SC 

CENTRO DE TRIAGEM E 

COMPOSTAGEM DE RIO DO 

OESTE-CT 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

421490 Rio Fortuna SC 

ATERRO CONTROLADO DE 

RIO FORTUNA 

 421500 Rio Negrinho SC Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

421540 Salto Veloso SC 

Unidade de Podas e Galhadas de 

Salto Veloso 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

421565 Santa Rosa do Sul SC RECICLAGEM 

 421565 Santa Rosa do Sul SC SANTEC 

 421565 Santa Rosa do Sul SC PRESERVALE Aterro sanitário 

421580 São Bento do Sul SC Unidade de Transbordo 

 421580 São Bento do Sul SC Aterro Sanitário Rio Vermelho Aterro sanitário 

421590 São Bonifácio SC 

Centro de Triagem e Valorizao de 

Resduos Slidos Outra 

421600 São Carlos SC EMPRESA CONTINENTAL 

 

421630 São João Batista SC 

Aterro Sanitário de São João 

Batista Aterro sanitário 

421635 

São João do 

Itaperiú SC 

CATARINENSE COLETA DE 

RESÍDUOS HOSPITALARES 

LTDA 

Unid. tratamento por 

microondas ou autoclave 

421640 São João do Sul SC Pinheiros 

Área de reciclagem de RCD 

(=un reciclagem entulho) 

421750 Seara SC 

Unidade de Trasbordo eTriagem 

de RCC 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

421755 Serra Alta SC 

VOLMIR CERIZOLLI E CIA 

LTDA 

 421770 Sombrio SC Aterro Sanitário Municipal 

 

421820 Timbó SC 

Aterro Sanitário Serv. Mun. Água 

e Esgoto Aterro sanitário 
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421820 Timbó SC Usina de triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

421900 Urussanga SC CooperAmérica 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

421900 Urussanga SC CIRSURES Aterro sanitário 

421920 Vidal Ramos SC 

Central de Triangem de Resíduos 

de Vidal Ramos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

421930 Videira SC 

Central de Triagem de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

421935 Vitor Meireles SC CENTRO DE TRIAGEM 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

421950 Xanxerê SC Aterro Sanitário Aterro sanitário 

421970 Xaxim SC ATERRO SANITÁRIO CRI Aterro sanitário 

421970 Xaxim SC 

IPE Indústria de Plásticos 

Ecológicos Ltda Outra 

430005 Água Santa RS CENTRIC 

 430040 Alegrete RS Aterro Controlado Municipal Aterro controlado 

430055 Alto Alegre RS 

Prefeitura Municpal de Alto 

Alegre-RS 

 430060 Alvorada RS Aterro Sanitário de Alvorada 

 

430087 Araricá RS 

Usina de Triagem de Resíduos 

Sólidos de Araricá 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430087 Araricá RS 

Coopernova Coop.Trab. E Habit. 

LTDA 

 

430087 Araricá RS 

PMS COMÉRCIO DE 

MATERIAIS LTDA 

 

430130 Arroio Grande RS 

Central de triagem e compostagem 

com aterro sanitário Aterro sanitário 

430155 Áurea RS Prefeitura Municipal de Áurea 

 430160 Bagé RS Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

430187 Barra do Quaraí RS 

Aterro Controlado da Barra do 

Quarai Aterro controlado 

430200 Barros Cassal RS 

EDE JAMIR DOS SANTOS RS 

COLETA 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430210 Bento Gonçalves RS Burati 

 430210 Bento Gonçalves RS Centra de Resíduos do Recreio 
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430235 Bom Princípio RS 

Central de Triagem e 

Compostagem de Resíduos Sólid 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430280 Caçapava do Sul RS Central de Triagem Municipal 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430280 Caçapava do Sul RS Estação de Transbordo Municipal Unidade de transbordo 

430290 Cacequi RS 

CENTRAL DE TRIAGEM COM 

ATERRO DE RESIDUOS 

SOLIDO U 

 

430300 Cachoeira do Sul RS 

Unidade de Transbordo de 

Cachoeira do Sul Unidade de transbordo 

430350 Camaquã RS Camaquã Aterro sanitário 

430355 Camargo RS Aterro Controlado de Camargo 

 

430370 

Campina das 

Missões RS Unidade de Transbordo 

 

430370 

Campina das 

Missões RS 

Central deTriagem Marcos 

Engelhof & Cia Ltda. 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430380 Campinas do Sul RS 

Central de Triagem com 

Transbordo 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

430390 Campo Bom RS 

Central Municipal de Tratamento 

de Resíduos Domésticos 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

430390 Campo Bom RS Entre Posto Recicláveis Unidade de transbordo 

430390 Campo Bom RS aterro sanitario Aterro sanitário 

430410 Campos Borges RS 

DEPÓSITO DE GALHOS DE 

PODA 

 

430410 Campos Borges RS 

ATERRO DE RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 430420 Candelária RS José da Silva Reciclagem 

 

430440 Canela RS Geral de Transportes Ltda. 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430450 Canguçu RS Lixão 

 430463 Capão da Canoa RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

430463 Capão da Canoa RS Usina de Triagem Outra 

430466 Capão do Leão RS Aterro Controlado do Município 

 430469 Capitão RS ESTAÇAO DE TRANSBORDO Unidade de transbordo 

430470 Carazinho RS aterro sanitário de carazinho Aterro sanitário 

430480 Carlos Barbosa RS ATERRO SANITÁRIO DE Aterro sanitário 
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CARLOS BARBOSA 

430485 Carlos Gomes RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

430510 Caxias do Sul RS 

Associação Novo Amanhã (Antiga 

Desvio Rizzo) 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430510 Caxias do Sul RS Associação Serrano 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430510 Caxias do Sul RS Associação Interbairros 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430510 Caxias do Sul RS Associação Fatima 

 

430510 Caxias do Sul RS Clean 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430510 Caxias do Sul RS Aterro São Giacomo 

 430510 Caxias do Sul RS Associação Reolon 

 

430510 Caxias do Sul RS Vida Nova 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430510 Caxias do Sul RS Associação Planalto 

 430510 Caxias do Sul RS Associação Consolação 

 430510 Caxias do Sul RS Kauane 

 

430510 Caxias do Sul RS 

Associação Desafio Jovem Unidos 

na Fé 

 430510 Caxias do Sul RS Gaúcha 

 430510 Caxias do Sul RS ARCS 

 430510 Caxias do Sul RS CTR Rincão das Flores Aterro sanitário 

430510 Caxias do Sul RS Associação Arca 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430510 Caxias do Sul RS 

Associação de Catadores Monte 

Carmelo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430510 Caxias do Sul RS Associação Artel 

 430511 Centenário RS Aterro Sanitário 

 430511 Centenário RS Lixão de Centenário 

 

430535 Charqueadas RS 

UNIDADE DE TRATAMENTO 

DE RESÍDUOS SOLIDOS 

URBANOS 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430543 Chuí RS Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

430544 Chuvisca RS 

ATERRO CONTROLADO DE 

CHUVISCA 
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430550 Ciríaco RS 

Coop de Recicl de Residuos Org. e 

Inorg. De SCS Lt 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

430570 Condor RS Depósito de galhos e folhas 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

430583 Coqueiro Baixo RS ESTAÇÃO DE TRANSBORDO Unidade de transbordo 

430587 Coronel Barros RS Lixão de Coronel Barros Aterro controlado 

430600 Crissiumal RS Lixão Crissiumal 

 

430610 Cruz Alta RS 

ATERRO SANITÁRIO DE 

CRUZ ALTA 

 430630 David Canabarro RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

430640 Dois Irmãos RS Unidade de Transbordo Unidade de transbordo 

430640 Dois Irmãos RS Aterro Sanitário 

 

430640 Dois Irmãos RS 

Central de Reciclagem de Dois 

Irmãos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430660 Dom Pedrito RS 

Aterro Sanitário Pedras Brancas 

Município de São Gabriel 

 

430660 Dom Pedrito RS 

Aterro Sanitário Meio Oeste 

Ambiental 

 430670 Dona Francisca RS Dona Francisca 

 

430690 

Encruzilhada do 

Sul RS 

Recuperação de Aterro Sanitério 

com Uso Controlado 

 430693 Entre-Ijuís RS REVITA ENGENHARIA S/A 

 430700 Erechim RS Aterro Sanitario Aterro sanitário 

430700 Erechim RS Aterro Controlado 

 430720 Erval Grande RS Aterro Aterro controlado 

430720 Erval Grande RS 

Unidade de Triagem de Erval 

Grande 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430740 Esmeralda RS 

Consórcio Intermunicipal 

ESmeralda Pinhal da Serra Aterro sanitário 

430755 Estação RS 

Aterro Sanitário Municipal de 

Estação Aterro sanitário 

430760 Estância Velha RS 

CENTRAL DE TRIAGEM E 

TRANSBORDO 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

430760 Estância Velha RS 

Terminal de Reciclagem e 

Compostagem de Resíduos S 

 430780 Estrela RS Aterro Sanitário de Estrela Aterro sanitário 
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430780 Estrela RS UTL Usina de Tratamento de Lixo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430790 Farroupilha RS 

Associação dos Recicladores de 

Farroupilha 

 430790 Farroupilha RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

430790 Farroupilha RS Vala para RSS 

 

430790 Farroupilha RS Usina de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430870 Gaurama RS Robe Serviços de Reciclagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430890 Getúlio Vargas RS ATERRO SANITARIO Aterro sanitário 

430920 Gravataí RS ECOPONTO 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

430920 Gravataí RS Aterro de Inertes 

 

430920 Gravataí RS 

Unidade de Triagem de Materiais 

Recicláveis I 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430920 Gravataí RS Aterro Sanitário de Santa Tecla Aterro sanitário 

430920 Gravataí RS COOTRACAR 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430920 Gravataí RS ESTAÇÃO DE TRANSBORDO Unidade de transbordo 

430920 Gravataí RS 

Unidade de Triagem de Materiais 

Recicláveis II 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

430925 Guabiju RS 

Aterro Sanitário Municipal de 

Guabiju Aterro sanitário 

430930 Guaíba RS 

Aterro Sanitário Municipal de 

Guaíba Aterro sanitário 

430950 

Guarani das 

Missões RS 

Consórcio Intermunicipal de 

Gerenciamento de Resíd Aterro sanitário 

431000 Ibirubá RS 

aterro sanitario municipal de 

ibirubá Aterro sanitário 

431010 Igrejinha RS 

Unidade de Tratamento de 

Resíduos Sólidos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431010 Igrejinha RS Estação de Transbordo Unidade de transbordo 

431010 Igrejinha RS Aterro sanitário 

 431020 Ijuí RS Lixão de Ijuí Lixão 

431030 Ilópolis RS Aterro Controlado de Ilópolis 
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431043 Ipê RS 

USINA DE RECICLAGEM 

MUNICIPAL 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431043 Ipê RS ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

431046 Ipiranga do Sul RS lixão 

 

431080 Ivoti RS 

Central de Triagem e Comp. com 

Aterro Controlado 

 431100 Jaguarão RS Aterro Sanitário Passo Corrêa 

 

431127 

Lagoa dos Três 

Cantos RS Lagoa dos Três Cantos 

 

431130 Lagoa Vermelha RS 

CENTRAL DE TRIAGEM DE 

RESIDUOS RECICLAVEIS 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431130 Lagoa Vermelha RS 

ATERRO SANITÁRIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

431140 Lajeado RS 

ATERRO SANITÁRIO DE 

LAJEADO Aterro sanitário 

431180 Marau RS Central de Triagem 

 431180 Marau RS Incinerador Regional 

 

431180 Marau RS 

Central Regional de Resíduos 

Sólidos/Aterro 

 

431220 

Maximiliano de 

Almeida RS Aterro controlado 

 

431220 

Maximiliano de 

Almeida RS maximkiliano de almeida Unidade de transbordo 

431225 Minas do Leão RS CRVR Aterro sanitário 

431240 Montenegro RS 

Central de Triagem de Resíduos 

Sólidos 

 

431244 Morrinhos do Sul RS RB CORREA LTDA 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

431245 Morro Redondo RS 

Prefeitura Municipal de Morro 

Redondo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431245 Morro Redondo RS Aterro Sanitário 

 431247 Morro Reuter RS UCCMR 

 431247 Morro Reuter RS Morro Reuter 

 

431250 Mostardas RS 

Unidade de Transbordo de 

Mostardas Unidade de transbordo 

431262 Muliterno RS Aterro Sanitário de Muliterno Aterro sanitário 
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431262 Muliterno RS 

galpão de triagem de resíduos 

solidos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431275 Nova Alvorada RS 

ATERRO SANITÁRIO DE 

NOVA ALVORADA Aterro sanitário 

431280 Nova Araçá RS RECICLAGEM ADEVA LTDA. 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

431300 Nova Bréscia RS ATERRO SANITÁRIO 

 

431301 Nova Candelária RS 

ATERRO SANITÁRIO DA 

CAMPINA 

 431306 Nova Hartz RS Aterro Controlado 

 431306 Nova Hartz RS Aterro Sanitário 

 431310 Nova Palma RS Nova Palma 

 431330 Nova Prata RS RECICLAGEM ADEVA Unidade de transbordo 

431335 Nova Roma do Sul RS 

Usina de Reciclagem e 

compostagem com aterro contr Aterro sanitário 

431340 Novo Hamburgo RS 

Aterro Sanitário do Bairro 

Roselândia 

 431340 Novo Hamburgo RS Compostagem Aerada 

 431340 Novo Hamburgo RS Transbordo Roselândia 

 431340 Novo Hamburgo RS Central Fundamental 

 

431340 Novo Hamburgo RS 

Central Inertes - Bairro Rondônia 

(Lixão do Lima) 

 431340 Novo Hamburgo RS Central de Tratamento RSS 

 

431340 Novo Hamburgo RS 

Reciclagem do bairro Rondônia 

(Lixão do Lima) 

 

431340 Novo Hamburgo RS Unidade de Triagem e Transbordo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431340 Novo Hamburgo RS 

Unidade Centro de Coleta Seletiva 

Solidária 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431340 Novo Hamburgo RS 

Central de Reciclagem do Bairro 

Roselândia 

 

431350 Osório RS 

Central de Transbordo de 

Residuos da Construção Civil 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

431350 Osório RS Aterro Sanitário de Osório Aterro sanitário 

431360 Paim Filho RS Aterro Controlado 

 431360 Paim Filho RS Central de Triagem 
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431370 

Palmeira das 

Missões RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

431370 

Palmeira das 

Missões RS Separação (Reciclagem) 

 

431390 Panambi RS Usina de triagem de lixo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431390 Panambi RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

431410 Passo Fundo RS Aterro Sanitário 

 

431410 Passo Fundo RS 

Aterro de Residuos da Construção 

Civil 

 431410 Passo Fundo RS Vala Séptica 

 

431413 Paulo Bento RS 

Unidade de Triagem Juliano 

Wietzycoski ME 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

431420 Pedro Osório RS Aterro Sanitário 

 

431430 Pejuçara RS 

ATERRO DE INERTES DE 

PEJUÇARA 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

431440 Pelotas RS Unidade de Tratamento Autoclave 

 431440 Pelotas RS Aterro Colina do Sol 

 

431442 Picada Café RS 

Central de Triagem de Resíduos 

Sólidos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431445 Pinhal RS CIGRES 

 431446 Pinhal da Serra RS Aterro Sanitário de Pinhal da Serra Aterro sanitário 

431450 Pinheiro Machado RS Aterro sanitário 

 431455 Pirapó RS cresu Aterro sanitário 

431470 Planalto RS 

Central de triagem de resíduos 

sólidos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431478 Ponte Preta RS Aterro Sanitário Municipal Aterro sanitário 

431480 Portão RS Usina de Reciclagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431490 Porto Alegre RS Aterro Anchieta 

 

431490 Porto Alegre RS 

Unidade Destino Certo Cruzeiro 

do Sul Outra 

431490 Porto Alegre RS Central Serraria II 

 

431490 Porto Alegre RS 

Unidade Destino Certo Capatazia 

de Fátima Outra 

431490 Porto Alegre RS Aterro da Extrema 
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431490 Porto Alegre RS 

UTC - Compostagem Lomba do 

Pinheiro 

Unidade de compostagem 

(pátio ou usina) 

431490 Porto Alegre RS 

Estação de Transbordo Lomba do 

Pinheiro Unidade de transbordo 

431490 Porto Alegre RS Central João Paris 

 

431490 Porto Alegre RS 

Unidade Destino Carvalho de 

Freitas Outra 

431490 Porto Alegre RS 

Unidade Destino Certo Bernardino 

S. Amorim Outra 

431490 Porto Alegre RS 

UTC - Triagem Lomba do 

Pinheiro 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431490 Porto Alegre RS Central de Suinocultura Unidade de transbordo 

431490 Porto Alegre RS 

Unidade Destino Certo Tenente 

Alpoim Outra 

431490 Porto Alegre RS 

Unidade Destino Certo Diário de 

Notícias Outra 

431500 Porto Lucena RS 

UNIDADE DE 

GERNCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS Aterro sanitário 

431510 Porto Xavier RS PMPX 

 431514 Presidente Lucena RS presidente lucena 

 431520 Putinga RS Aterro Municipal Aterro sanitário 

431520 Putinga RS 

UNIDADE DE 

COMPOSTAGEM ADIANE 

CAMILOTTI 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431530 Quaraí RS Quaraí Lixão 

431535 

Quinze de 

Novembro RS Unidade de triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431545 Relvado RS ATERRO SANITARIO Aterro sanitário 

431550 Restinga Seca RS Central de triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431550 Restinga Seca RS Transbordo Unidade de transbordo 

431560 Rio Grande RS Usina de Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431560 Rio Grande RS Lixão de Rio Grande 

 431560 Rio Grande RS Transbordo Unidade de transbordo 
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431560 Rio Grande RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

431580 Roca Sales RS RECICLAGEM LH Outra 

431600 Rolante RS 

Central de Triagem e 

Compostagem com Aterro 

Sanitário Aterro sanitário 

431600 Rolante RS Aterro Sanitá 

 431600 Rolante RS Unidade de Triagem 

 431600 Rolante RS Unidade de Compostagem 

 

431640 Rosário do Sul RS 

ATERRO SANITÁRIO 

CONTROLADO Aterro controlado 

431645 Salto do Jacuí RS 

Unidade Provisória de Transbordo 

e Triagem 

 

431673 

Santa Cecília do 

Sul RS Coopercicla Aterro sanitário 

431680 Santa Cruz do Sul RS 

Usina de triagem de Sata Cruz do 

Sul 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431680 Santa Cruz do Sul RS ATERRO CONTROLADO Aterro controlado 

431680 Santa Cruz do Sul RS Santa Cruz do Sul 

 431690 Santa Maria RS Aterro da Gaturrita 

 

431690 Santa Maria RS 

Companhia Riograndense de 

Valorização de Resíduos Aterro sanitário 

431700 

Santana da Boa 

Vista RS Lixão 

 

431710 

Santana do 

Livramento RS RINCÃO DA BOLSA 

 

431710 

Santana do 

Livramento RS 

ESTAÇÃO DE TRANSBORDO 

MANGUEIRA COLORADA Unidade de transbordo 

431730 

Santa Vitória do 

Palmar RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

431740 Santiago RS Aterro Controlado utcar Aterro controlado 

431750 Santo Ângelo RS 

Associação de Reciclagem e 

Educação Ambiental Ecos 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431750 Santo Ângelo RS Aterro Municipal Aterro controlado 

431755 

Santo Antônio do 

Palma RS Aterro Sanitário Aterro controlado 

431760 Santo Antônio da RS Usina Municipal de Transbordo de 
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Patrulha Resíduos Sólidos 

431780 Santo Augusto RS Aterro Sanitário UTAR 

 431790 Santo Cristo RS Lixão de Santo Cristo 

 431800 São Borja RS Depósito Temporário de RSU 

 431800 São Borja RS Unidade de Triagem de São Borja 

 431800 São Borja RS LIXÃO Unidade de transbordo 

431810 

São Francisco de 

Assis RS Aterro Sanitário Aterro sanitário 

431820 

São Francisco de 

Paula RS Estação de Transbordo Unidade de transbordo 

431830 São Gabriel RS São Gabriel Aterro controlado 

431849 

São José do 

Inhacorá RS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SÃO JOSE DO INHACORA 

 

431860 São José do Ouro RS 

Aterro Controlado de São José do 

Ouro/RS Aterro controlado 

431870 São Leopoldo RS Central de Tratamento de RSS 

Unid. tratamento por 

microondas ou autoclave 

431870 São Leopoldo RS 

: Fundação de Resíduos Sólidos 

Industriais - Funresoli 

 

431870 São Leopoldo RS 

Entrepostos de recebimento de 

resíduos extra-domic 

 431870 São Leopoldo RS Aterro Sanitario Municipal 

 431870 São Leopoldo RS Central de triagem de RCD 

 

431870 São Leopoldo RS 

Aterro de Resíduos Industriais 

perigosos 

 

431870 São Leopoldo RS 

Central de Triagem de São 

Leopoldo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431870 São Leopoldo RS 

Galpões de Triagem e Reciclagem 

de Resíduos da Col 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431870 São Leopoldo RS 

Zôobraz Brazcão - Crematório do 

Vale 

 

431870 São Leopoldo RS 

Companhia Riograndense de 

Valorização de Resíduos - CRVR Aterro sanitário 

431870 São Leopoldo RS 

Central de Triagem de Resíduos 

da Construção Demol 

 431880 São Lourenço do RS Aterro Sanitário de São Lourenço Aterro sanitário 
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Sul do Sul 

431880 

São Lourenço do 

Sul RS 

Associação Ecológica de 

Recicladores de São Lourenço do 

Sul 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

431900 São Marcos RS aterro sanitário Aterro sanitário 

431915 

São Miguel das 

Missões RS GALPAO DE TRIAGEM 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

431971 

São Valentim do 

Sul RS RECICLE DONIDA LTDA 

 

431971 

São Valentim do 

Sul RS 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO 

VALETIM DO SUL Aterro sanitário 

431971 

São Valentim do 

Sul RS 

SERESA SERVIÇOS DE 

RESÍDUOS DA SAÚDE LTDA 

Unid. tratamento por 

microondas ou autoclave 

432000 Sapucaia do Sul RS 

Aterro Sanitário Municipal de 

Sapucaia do Sul Aterro sanitário 

432060 

Severiano de 

Almeida RS Usina de Reciclagem de Lixo 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

432060 

Severiano de 

Almeida RS Aterro Controlado Aterro controlado 

432070 Sobradinho RS 

EDEM COMÉRCIO E 

TRANSPORTE Unidade de 

Triagem 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

432090 Tapejara RS 

UNIDADE DE INCINERAÇÃO 

SERVIOESTE 

Unidade de tratamento por 

incineração 

432090 Tapejara RS 

UNIDADE DE PODAS E 

GALHADAS 

Unidade de manejo de 

galhadas e podas 

432100 Tapera RS 

São Judas Ambiental Consultoria 

Empresarial e Comercial LTDA 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

432100 Tapera RS Tapera 

 

432110 Tapes RS Tapes 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

432143 Terra de Areia RS EMPRESA GOLDANI 

 432143 Terra de Areia RS Terra de Areia RS 

 

432145 Teutônia RS 

ATERRO SANITARIO 

MUNICIPAL LINHA GERALDO Aterro sanitário 

432150 Torres RS Aterro Controlado 
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432150 Torres RS Recivida 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

432160 Tramandaí RS Aterro Sanitário de Tramandaí Aterro sanitário 

432170 Três Coroas RS Unidade de Triagem 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

432170 Três Coroas RS Pátio Comportagem 

 432170 Três Coroas RS Aterro Sanitário 

 432170 Três Coroas RS Aterro Industrial 

 432180 Três de Maio RS CIGRES Aterro controlado 

432210 Tucunduva RS Wambass transportes LTDA 

 

432225 Tupandi RS Und. de Triagem 1 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

432234 Ubiretama RS 

Aterro sanitário de residuos 

solidos urbanos - L 

 432240 Uruguaiana RS Vala Séptica 

 432240 Uruguaiana RS Lixão Lixão 

432250 Vacaria RS 

ATERRO SANITARIO 

MUNICIPAL Aterro sanitário 

432255 Vanini RS RECICLAGEM ADEVA LTDA 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

432280 Veranópolis RS Veranópolis Unidade de transbordo 

432290 Viadutos RS 

Aterro Controlado Robe Serviços 

de Reciclagem 

 432300 Viamão RS Aterro controlado Aterro controlado 

432300 Viamão RS Coopcamate 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

432300 Viamão RS 

Aterro sanitário municipal de 

Viamão 

 

432300 Viamão RS Galpão de catadores Cooperativa 

Unidade de triagem (galpão ou 

usina) 

432345 Vila Nova do Sul RS 

Aterro Sanitário de Vila Nova do 

Sul Aterro sanitário 

432377 Westfalia RS 

Central de Triagem de Resíduos 

Sólidos 

Área de transb e triagem de 

RCC e volumosos (=ATT) 

500020 Água Clara 

M

S lixão Lixão 
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500025 Alcinópolis 

M

S 

ATERRO DE RESÍDUOS 

INERTES E RESTOS DE 

PODAS DE GA 

Aterro de Resíduos da 

Construção Civil (=inertes) 

500025 Alcinópolis 

M

S ATERRO SANITÁRIO Aterro sanitário 

 


