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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por finalidade a elaboração de um projeto de intervenção para a 

implantação do plano de coleta seletiva múltipla no Município de Baturité, de acordo com o 

Plano Regionalizado de Coletas Seletivas da Bacia Hidrográfica Metropolitana, objetivando 

atender aos preceitos legais da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), no 

que tange à minimização dos impactos socioambientais ocasionados pelo manejo inadequado 

dos resíduos sólidos urbanos e à recuperação máxima dos materiais recicláveis produzidos. O 

plano de coleta seletiva múltipla de Baturité coaduna com o que denominou-se “políticas pré-

aterro”, para que se inicie rapidamente um período de “ir menos aos lixões”, por meio de 

“coletas seletivas múltiplas buscando a recuperação dos resíduos, utilizando seu potencial 

econômico e ambiental, definindo uma ordem de prioridade para o manejo de resíduos, 

partindo da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento, caminhando-se 

gradativamente para o envio apenas de rejeitos ao lixão, situação essa que será sanada com  

construção de um aterro sanitário consorciado, como é previsto na Proposta de 

Regionalização para Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado do Ceará. Com estas 

perspectivas tornou-se possível a ruptura da atual paralisia da maioria dos municípios da 

região, com iniciativas simples e imediatas. Adotam-se nesta proposta soluções de manejo 

experimentadas, de baixa complexidade e que demandam pouco investimento inicial. 

 

Palavras-chave: Plano de Coleta Seletiva Múltipla.Política Pré-aterro. Resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL 
DE RECURSOS HÍDRICOS 

ABSTRACT 

 

The present work has the purpose of elaborating an intervention project for the 

implementation of the multiple selective collection plan in the Municipality of Baturité in 

accordance with the Regional Plan of Selective Collections of the Metropolitan Hydrographic 

Basin, aiming at meeting the legal precepts of the National Waste Policy Solid (Law 

12305/2010), regarding the minimization of socio-environmental impacts caused by the 

inadequate management of solid urban waste and the maximum recovery of the recyclable 

materials produced. Baturité's multiple selective collection plan is in line with what has been 

termed "pre-landfill policies," so that a period of "going less to landfills" can be quickly 

initiated through "multiple selective collections seeking waste recovery, using its economic 

and environmental potential, defining an order of priority for waste management, starting 

from non-generation, reduction, reuse, recycling, treatment, gradually moving towards the 

disposal of tailings, which will be remedied with construction of a regionalized landfill, as 

provided for in the Regionalization Proposal for the Integrated Management of Solid Residues 

in the State of Ceará. With these perspectives, it became possible to break the current 

paralysis of most municipalities in the region, with simple and immediate initiatives. This 

proposal adopts tried and tested management solutions of low complexity that require little 

initial investment. 

 

Keywords: Multiple Selective Collection Plan. Pre-landfill policy. Solid waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos, culturalmente concebidos como resto desprovido de utilidade, têm 

gerado preocupações cada vez mais urgentes quanto a sua geração e destinação. No caso do 

Brasil, um avanço considerável é a homologação da Lei nº 12.305/2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). O que era considerado “lixo” de forma 

generalizada em 2010, obteve uma nova conotação, sendo seus norteadores a não geração de 

resíduos, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

O município de Baturité igualmente a outros Municípios na Região do Maciço 

encontra-se no estágio de abolição do lixão, imobilizado à espera da implantação do aterro 

sanitário consorciado, o que era visto como “primeiro passo” para a sustentabilidade na gestão 

dos resíduos, a partir da edição da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os 

municípios estão desafiados a inverter essa lógica implantando novos processos de gestão dos 

resíduos, que privilegiem a recuperação dos resíduos e seu desvio da disposição final. A 

implantação do aterro sanitário continua sendo importante, mas não é mais o primeiro passo, e 

sim o último. 

Com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e avanço das coletas 

seletivas, a coleta dos resíduos sólidos domiciliares indiferenciados deverá ser paulatinamente 

reduzida até atingir a característica de rejeito. Deve, portanto, ser prevista a sua destinação 

adequada como etapa necessária da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. 

A dificuldade real que os municípios têm de implantar em prazos razoáveis seus 

aterros sanitários, no entanto, não pode ser fator de imobilização em relação à adequada 

gestão dos resíduos sólidos urbanos. É plenamente possível aplicar as determinações da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, “indo menos ao lixão”, desviando e tratando uma 

gama significativa de resíduos urbanos, permitindo movimentação imediata aos municípios, e 

não os deixando reféns de soluções com investimento vultoso e demorado. 

 Diante do exposto, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará está 

desenvolvendo o Projeto de Implementação da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos nas três 

Bacias Hidrográficas Estratégicas do Estado do Ceará (Acaraú, Metropolitana e Salgado). 

Com o advento do Projeto foram elaborados os planos regionalizados de coleta seletiva em 

três bacias hidrográficas estratégicas, contemplando 81 municípios situados em 10 Regiões do 

Estado. O Plano das Coletas Seletivas das Regiões do Maciço de Baturité e do Sertão Central 
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foi elaborado tendo como pano de fundo toda a moderna legislação brasileira que trata direta 

ou indiretamente da gestão integrada dos resíduos sólidos.Trata-se de planejar algumas 

atividades da prestação de um serviço público caracterizado por lei, cuja solução operacional 

está submetida a regramentos legais bem definidos, que impõem aos municípios mudanças 

profundas na maneira como hoje são prestados os serviços de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. 

O Plano Regionalizado de Coletas Seletivas da região do Maciço de Baturité, integra 

os produtos objetivados no Contrato n° 19/2017 firmado entre o Governo do Estado do Ceará, 

por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente, e a I&T – Informações e Técnicas em 

Construção Civil Ltda. no âmbito do Projeto Apoio ao Crescimento Econômico com Redução 

das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Ceará – Programa para Resultados 

(PforR) inserido no Acordo de Empréstimo n° 8302-BR. A rota tecnológica adotada neste 

Plano respeita a ordem de prioridades estabelecida no Art. 9º da PNRS, que impõe a não geração, 

a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento antes da disposição final, exatamente o 

oposto do que se pratica hoje na Região, com exceções pontuais que não chegam a alterar o 

panorama geral. Parte sendo reconhecimento de que as melhores práticas internacionais, as já 

consolidadas e as novas estratégias, passam pelas coletas seletivas, valorização intensa de 

resíduos, compostagem de orgânicos, intensa recuperação dos RCC, e logística reversa de 

embalagens e de resíduos especiais. Considera-se também, como já tecnicamente comprovado, o 

balanço energético muito superior, decorrente da recuperação dos materiais, em relação ao 

determinado por processos destrutivos como a incineração e outros. 

Com isso o Município de Baturité, de acordo com o diagnóstico e planejamento do 

Plano Regionalizado de Coletas Seletivas Múltiplas da região do Maciço, foram elencados 

para o Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos a construção de uma Central Municipal 

de Resíduos – CRM e a construção de três (03) Ecopontos em diferentes áreas a serem 

apontadas pelo Município, sendo que o mesmo  após ter ratificado as intenções propostas no 

Planejamento das Coletas Seletivas Múltiplas da Região do Maciço, através da afetação da 

área que será destinada ao Sistema Regional de Áreas de Manejo de Resíduos Sólidos, 

juntamente com a aprovação da Lei Municipal nº 1.802 que visa a participação do Município 

em um Consórcio Intermunicipal para o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, o Município 

busca a adequação das áreas físicas dos terrenos afetados para a construção das estruturas 

necessárias para o funcionamento das operações previstas no Plano Regionalizado de Coletas 

Seletivas Múltiplas da região. 
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2. REFERENCIALTEÓRICO 

 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na maioria dos municípios 

brasileiros se limitam à coleta domiciliar, à execução de alguns serviços de limpeza das áreas 

públicas, e à condução dos resíduos coletados a lixões e bota foras. Os municípios em geral 

são carentes de estrutura institucional adequada aos serviços, e de pessoal técnica e 

profissionalmente preparado para as atividades. 

Até recentemente não havia sequer um disciplinamento legal que induzisse a mudança 

desse panorama. O primeiro grande passo para a construção de um novo panorama para a 

gestão dos resíduos sólidos foi dado com a adoção de um marco legal, iniciado com a 

aprovação da Lei Federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como Lei Federal de 

Saneamento Básico, que coloca limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos entre os serviços 

de saneamento básico, trazendo para esse segmento as conquistas institucionais construídas ao 

longo de décadas para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Tais avanços foram complementados e aprofundados pela Lei Federal 12.305 de 5 de 

agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se articula com a 

Lei de Saneamento Básico nos aspectos relativos aos resíduos urbanos, de responsabilidade 

pública, e estabelece responsabilidades para todos os geradores de resíduos. 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta 

seletiva é obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do 

conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos 

municípios. A referida política disciplina, entre outras matérias, a coleta seletiva de resíduos e 

estabelece como premissa de viabilidade das ações a articulação entre as esferas públicas em 

seus níveis e a participação direta da sociedade e empresa; a criação de planos de gestão de 

resíduos sólidos pelos municípios e estados; a logística reversa para as empresas, bem como 

os planos de gestão de resíduos sólidos para os que se enquadrarem nas previsões.  

A Lei 12.305/2010 considera, em suas definições, a compostagem como uma forma de 

destinação final ambientalmente adequada para os resíduos sólidos e coloca como atribuição 

do titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a 
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compostagem dos resíduos sólidos orgânicos e a articulação com agentes econômicos e 

sociais formas de utilização do composto produzido. 

De acordo com o Plano Estadual de Resíduos Sólidos (P.E.R.S) no Estado do Ceará é 

predominante o uso de lixões como disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Na maioria 

dos lixões, os resíduos são queimados a céu aberto, incluindo resíduos de serviços de saúde; 

não existe proteção ao lençol freático e um gerenciamento ineficiente da administração desses 

locais. 

A legislação instituiu a obrigatoriedade do planejamento, da regulação e da 

fiscalização, do controle social, de instrumentos contratuais sólidos e da sustentabilidade 

econômica e financeira para a prestação dos serviços. Para o manejo de resíduos sólidos, além 

disso, fixou uma clara separação entre as atividades que constituem serviços públicos de 

saneamento básico daquelas que são características de geradores privados de resíduos. 

Estabeleceu uma ordem de prioridade para o manejo de resíduos, instituiu a responsabilidade 

compartilhada pelos resíduos, envolvendo o consumidor, toda a cadeia econômica relacionada 

à produção e distribuição dos produtos e o poder público municipal. Definiu ainda a 

obrigatoriedade de elaboração de planos para manejo de todos os tipos de resíduos, alguns de 

responsabilidade das empresas geradoras e outros de responsabilidade do poder público nas 

três esferas de governo. 

 Instituiu ainda, a obrigatoriedade imediata de implantação da logística reversa para 

seis tipos de resíduos considerados prioritários, e a previsão de adoção da logística reversa dos 

demais tipos por meio de acordos setoriais firmados pelo poder público com as cadeias 

produtivas. 

O Estado do Ceará, que já em 2001 havia traçado sua Política Estadual de Resíduos 

Sólidos por meio da Lei 13.103, recentemente promoveu sua revisão, no sentido de adequá-la 

às normas nacionais, adotando no Estado todos os preceitos da legislação nacional, por meio 

da Lei 16.032/2016. 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos do Ceará (Lei nº 16.032/2016) prevê no Art. 

8º, como sendo um instrumento da mesma, a coleta seletiva como forma preferencial de 

coleta, sendo o resíduo já segregado no próprio local de origem. Além disso, para a PNRS, 

dentre todos os seus instrumentos, basicamente estes devem ser seguidos: a coleta seletiva, os 

sistemas de logística reversa e ferramentas de implementação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, além do incentivo à criação e ao 
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desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis. 

A frustrada tentativa de organização dos municípios cearenses em consórcios públicos 

visando a construção de aterros sanitários regionalizados levou os municípios a uma situação 

de paralisia, com exceção das Regiões Sertão Norte e Médio Jaguaribe. Há atualmente uma 

compreensão clara de que dotar o Estado, neste período, das soluções de aterramento 

necessárias é tarefa inexequível. Os aterros são obras complexas e caras, que não condizem 

com o atual período de dificuldades da economia nacional, e que por sua maturação lenta, não 

possibilitam uma agenda imediata de extensas atividades para as administrações. 

A partir destas constatações, assumiu-se a necessidade de desenvolvimento do que 

denominou-se “políticas pré-aterro”, para que se inicie rapidamente um período de “ir menos 

aos lixões”, por meio de “coletas seletivas múltiplas” que conduzam os resíduos para destinos 

diferenciados, com uma gestão de processo capacitada e estável a cargo de consórcios 

públicos. 

  

2.1 Caracterização dos Resíduos Sólidos na Região do Maciço 

 

Poucos municípios no Brasil têm um estudo de caracterização de resíduos. No Estado 

do Ceará o panorama não é diferente. Desta forma, a caracterização gravimétrica de referência 

para este diagnóstico é a apresentada no (P.E.R.S) para o Estado do Ceará, que para a Região 

do Maciço do Baturité, obteve como resultado 64% de resíduos orgânicos e 26% de resíduos 

recicláveis secos. A maior presença de orgânicos na caracterização pode ser entendida pelos 

aspectos de uma cultura rural ainda muito presente, mesmo com a urbanização do município. 

 

Figura 01 - Composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos do Município de Baturité. 
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                                  Fonte: Elaboração Autor a partir dos dados do P.E.R.S 
  

A grande quantidade de resíduos orgânicos que chega no lixão do município poderá 

ser composta da nas instalações a serem planejadas no Projeto de Intervenção para 

implantação da Coleta Seletiva Múltipla em Baturité, transformando o seu produto, o 

composto orgânico, em produto que a Prefeitura far-se-á uso para apoiar os Agricultores 

Familiares do Município, inscritos nas compras governamentais como também na utilização 

para os serviços de jardinagem nas Praças públicas  e logradouros municipais. 

2.1.1 Resíduos domiciliares indiferenciados 

 

De acordo com o Plano de coletas seletivas múltiplas da região do maciço de Baturité 

e Sertão Central do resumo executivo. O Município de Baturité transporta os resíduos para 

lixão a céu aberto, realizando, em muitos casos, uma coleta conjunta com outros tipos de 

resíduos: da construção civil, volumosos e resíduos verdes. Desta forma, o controle dos 

resíduos gerados no município é ineficiente, sendo realizado apenas um cálculo das 

quantidades geradas, avaliadas pelo número de viagens recebidas, tipo de resíduo transportado 

e capacidade volumétrica dos veículos. 

Além dos resíduos não serem pesados, outra dificuldade para estimar a quantidade de 

resíduos domiciliares gerados é o fato de muitos resíduos urbanos serem coletados 

conjuntamente. Além disso, os resíduos de grandes geradores são também coletados com os 

resíduos domiciliares, sem que ocorra o seu dimensionamento preciso – não há informações 

sobre quantos são, que tipos de resíduos são disponibilizados para coleta e que quantidades 

representam. 

A quantidade total coletada foi estimada a partir do número de viagens realizadas e 

capacidade dos veículos utilizados. De acordo com os dados disponíveis, o Município de 

Baturité gera diariamente 17,1 toneladas de resíduos domiciliares indiferenciados, o que 

representa uma média de 0,7 quilos por dia por habitante. 

O SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento apresenta uma média 

de produção de resíduos domiciliares para as diferentes regiões do Brasil; para o ano de 2015 

na região Nordeste a média encontrada de geração per capita foi de 1,22 kg/hab./dia. 
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2.1.2 Resíduos domiciliares secos 

 

O município, na medida em que não têm suas próprias caracterizações de resíduos, 

não sendo possível informar a composição dos resíduos coletados. Assim, considera- se, 

como mencionado, o percentual de resíduos secos existente no estudo de caracterização de 

resíduos de Baturité – 26%. 

Não há nenhuma ação de coleta seletiva dos resíduos domiciliares secos no município 

de Baturité. A recuperação destes resíduos ocorre por meio de catadores, que trabalham no 

lixão municipal de forma desorganizada, ou coletando em vias públicas. Os resíduos 

domiciliares secos desviados da disposição final pelos catadores são destinados a uma rede de 

associações, sucateiros e recicladores localizados na Região, e em Fortaleza, Maracanaú e 

Maranguape. 

 

2.1.3 Resíduos domiciliares orgânicos 

 

Também no caso dos resíduos domiciliares orgânicos, o município não informou o 

percentual da presença desses resíduos na massa total de geração de resíduos. Assim, 

considera-se, como mencionado anteriormente para os resíduos secos, o percentual de geração 

dos resíduos orgânicos existente no estudo de caracterização de resíduos de Baturité – 64%. 

Não há iniciativas de coleta seletiva de resíduos orgânicos no Município de Baturité. Todos os 

resíduos domiciliares são coletados em conjunto. 

A partir da composição gravimétrica dos resíduos adotada e da estimativa de geração 

de resíduos indiferenciados, estima-se que o Município gere 10,94 toneladas de resíduos 

orgânicos por dia. 

 Para avaliação da geração de resíduos orgânicos é preciso levar em conta, além da 

fração de resíduos orgânicos de origem domiciliar, a quantidade gerada em grandes geradores 

e em feiras e mercados existentes nos municípios. No entanto, no município os resíduos são 

coletados em conjunto com os domiciliares, impossibilitando a definição dessas quantidades 

no momento. Conhece-se apenas o número de estabelecimentos que pelas suas atividades 

geram grandes quantidades de resíduos orgânicos e o número e frequência de funcionamento 

entre eles se destacam: as feiras livres e mercados públicos. São potencialmente grandes 

geradores de resíduos orgânicos também os hotéis, bares, restaurantes e outros 
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estabelecimentos dedicados ao preparo de alimentos, além dos supermercados em função de 

perdas resultantes da comercialização de frutas, legumes e verduras. 

 

2.1.4 Resíduos da limpeza urbana 

 

A Lei 11.445/2007 define as atividades de limpeza pública como varrição, capina, 

podas e atividades correlatas; o asseio de escadarias, monumentos, sanitários, abrigos e 

outros; raspagem e remoção de terra e areia em logradouros públicos; e limpeza de feiras 

públicas e eventos de acesso aberto ao público. 

 Para as coletas seletivas têm relevância os resíduos verdes, provenientes da capina, 

podas e roçada, a limpeza de feiras públicas e eventos de acesso aberto ao público, e os 

resíduos resultantes das atividades de limpeza corretiva que são aplicadas nos recorrentes 

pontos viciados de cada município. Nestes pontos há a presença significativa de resíduos da 

construção, resíduos volumosos e resíduos domiciliares. 

 

2.1.5 Resíduos sujeitos a Logística Reversa 

 

O sistema de logística reversa de pneus foi instituído a partir das exigências 

estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 416/2009, que obriga fabricantes e importadores 

de pneus novos a promover a coleta e dar destinação adequada aos produtos considerados 

inservíveis.Conforme estabeleceu a Resolução,e visando garantir o recolhimento de pneus 

inservíveis, os fabricantes e importadores de pneus novos são obrigados a implantar e operar 

um ponto de coleta nos municípios com população superior a 100 mil habitantes,pelo menos. 

O sistema de logística reversa para pilhas e baterias foi definido pela Resolução 

CONAMA nº 401/2008 que estabelece diretrizes para a coleta, reutilização, reciclagem, 

tratamento ou disposição final. A Resolução CONAMA nº 401/2008 determina, entre outras 

coisas, a obrigatoriedade de recebimento de pilhas e baterias usadas pelos estabelecimentos 

que comercializam pilhas e pela rede de assistência técnica autorizada pelos fabricantes e 

importadores desses produtos. 

O sistema de logística reversa de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e 

mercúrio e de luz mista foi estruturado a partir da assinatura de acordo setorial em novembro 

de 2014. Como operadora do sistema de logística reversa de lâmpadas no Brasil, a Reciclus 
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irá implementar e operar o sistema de acordo com a metodologia aprovada no respectivo 

acordo setorial, que prevê a implantação de pontos de coleta em estabelecimentos comerciais 

estrategicamente localizados, de acordo com critérios de dimensionamento da geração de 

resíduos pós-consumo residencial, baseados em aspectos territoriais e de capacidade de 

recolhimento. 

3. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Região do Maciço de Baturité situa-se à nordeste do Estado do Ceará, limitando-se 

ao norte e ao leste com a Região Metropolitana, e ao sul e ao oeste com a Região do Sertão 

Central, conforme definição da “Proposta de Regionalização da Gestão de Resíduos Sólidos 

no Estado do Ceará”. A Região integra a Bacia Hidrográfica Metropolitana, uma das mais 

críticas do ponto de vista das condições hídricas, com déficit hídrico acentuado e dependente 

de importação de águas de outras bacias.  

Abriga reservas da APA do Rio Pacoti e o Corredor Ecológico do Rio Pacoti, 

estabelecidas pelo dispositivo legal Decreto nº 32.164, de 02 de março de 2017, envolvendo 

os municípios de Aquiraz, Itaitinga, Pacatuba, Guaiúba, Horizonte, Palmácia, Pacoti, Pacajus, 

Acarape e Redenção. Outra Unidade de Conservação da Região, estabelecida pelo Decreto nº 

20.956, de 18 de setembro de 1990 e pela alteração realizada no Decreto nº 24.958, de 05 de 

julho de 198, é a APA da Serra do Baturité, com uma extensão de cerca de 30,2 mil hectares, 

englobando os municípios de Baturité, Pacoti, Guaramiranga, Mulungu, Redenção, Palmácia, 

Aratuba, Capistrano, Caridade e Canindé. 

A Bacia Hidrográfica Metropolitana a qual o Município está inserido envolve 31 dos 

184 municípios cearenses e se localiza na porção nordeste do Estado. A má gestão e a 

disposição inadequada de resíduos sólidos exercem pressão sobre a qualidade das águas da 

Bacia, razão pela qual esta é considerada estratégica para o Projeto “Apoio ao Crescimento 

Econômico com Redução das Desigualdades e Sustentabilidade Ambiental do Ceará – 

Programa para Resultados (PforR) ”. 

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

4.1 Identificação do Problema 
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Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos na maioria dos 

municípios brasileiros se limitam à coleta domiciliar, à execução de alguns serviços de 

limpeza das áreas públicas, e à condução dos resíduos coletados a lixões e bota foras. Os 

municípios em geral são carentes de estrutura institucional adequada aos serviços, e de 

pessoal técnica e profissionalmente preparado para as atividades. 

Com a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e avanço das coletas 

seletivas, a coleta dos resíduos sólidos domiciliares indiferenciados deverá ser paulatinamente 

reduzida até atingir a característica de rejeito. Deve, portanto, ser prevista a sua destinação 

adequada como etapa necessária da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. 

De acordo com Plano de coletas seletivas múltiplas da região do Maciço de Baturité e 

Sertão Central no resumo executivo, essa integração ocorrerá em um sistema articulado de 

áreas de uso local e regional, que reduz e simplifica investimentos e procedimentos 

operacionais. Com isso se está invertendo a lógica de implantação das ações, para o 

atendimento do que determina a Lei: ao invés de se começar pela implantação de um aterro, 

privilegiam-se soluções de menor custo de investimento e que geram receitas, ficando os 

aterros como a última etapa da implementação da Lei – os investimentos mais caros, de mais 

longa maturação e de operacionalização mais exigente. Essa inversão se coaduna com o fato 

de que não há como implantar os aterros sanitários necessários ao Estado do Ceará no curto 

prazo e, portanto, não há como encerrar os lixões. No entanto, é possível e desejável “ir 

menos ao lixão” e melhorar sua condição, começando por dar outro destino aos resíduos mais 

impactantes, os orgânicos, e ao mesmo tempo cumprindo determinação da Lei 12.305/2010 

que em seu Artigo 36 define como responsabilidade do titular dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos a compostagem dos resíduos orgânicos e a coleta 

seletiva dos resíduos. 

 

4.2 Justificativa 

 

O atendimento aos objetivos das políticas públicas nacionais para saneamento básico e 

resíduos sólidos, que são responsabilidades municipais exigidas, só ocorrerá se o manejo dos 

resíduos for concebido em um sistema organizado, que permita a efetividade da integração 

nomeada na “gestão integrada de resíduos sólidos. 

A concepção adotada é de um Sistema Regional de Áreas de Manejo de Resíduos 

Sólidos, aplicando os conceitos de “adequada proximidade das soluções para resíduos” e 
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“adequada escala das operações”, composto de um conjunto de instalações e procedimentos 

para valorização de resíduos.  

  

4.3 Objetivo 

 

O presente trabalho tem por objetivo a implantação da estrutura necessária para a 

implantação da coleta seletiva múltipla no Município de Baturité de acordo com o plano de 

coleta seletiva múltipla para a região do Maciço de Baturité. 

São considerados nesse Sistema dois tipos de instalações para manejo de resíduos 

sólidos, além das áreas atuais de disposição final (lixões) e a futura implantação do aterro 

regional de rejeitos: as Centrais Municipais de Resíduos – CMR e os Ecopontos. 

 

 

4.3.2 Rotas tecnológicas simples e seguras. 
 

De acordo com Plano das Coletas Seletivas da Região do Maciço do Baturité e da 

Região do Sertão Central a definição da rota tecnológica (os métodos e soluções construtivas) 

adotada na elaboração do mesmo, considera a diretriz fundamental da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, expressa em seu Art. 9º, que estabelece de forma mandatória a ordem de 

prioridades para o manejo de resíduos. Assim, a estratégia de manejo diferenciado, com as 

Coletas Seletivas de cada um dos resíduos, é o único caminho para que a ordem de 

prioridades seja cumprida viabilizando desde as práticas de não geração até a diretriz de 

disposição final exclusivamente de rejeitos. 

O antigo conceito de que coleta seletiva era sinônimo de coleta de resíduos recicláveis 

secos gerados nos domicílios é substituído por outro mais amplo e adequado, que pressupõe a 

segregação na fonte de todos os tipos de resíduos, e aplicado não apenas aos geradores 

domiciliares, mas a todos os geradores de resíduos. Consequentemente não se trata mais de 

planejar uma coleta seletiva, mas sim as Coletas Seletivas Múltiplas que propiciem o melhor 

aproveitamento dos diferentes tipos de resíduos. 

Adotam-se, com isso, soluções de manejo experimentadas, de baixa complexidade e 

que demandam pouco investimento inicial, ressaltando-se: 

✓ compostagem dos resíduos orgânicos em galpões fechados, em pilhas estáticas com 

aeração forçada; 
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✓ manejo das embalagens adequado à escala local, convivendo no território regional 

instalações de simples acumulação de resíduos secos para municípios que geram pequenas 

quantidades, com instalações de triagem que recebam também resíduos secos de outros 

municípios; 

✓ priorização do manejo dos RCC classe A pelo simples peneiramento com 

equipamento móvel, postergando a trituração; 

✓manejo dos volumosos com desmonte de peças e destinação de partes plásticas e 

metálicas em conjunto com embalagens, e partes em madeira em conjunto com resíduos 

verdes; 

✓ manejo dos resíduos verdes com organização de pilhas estáticas para digestão 

natural de capina, folhas e galharias, e de destinação de troncos e galhos para geração de 

energia, após desmonte; 

✓ acumulação regional dos resíduos de logística reversa e encaminhamento aos 

agentes legalmente responsáveis. 

Busca-se uma gestão integrada, aliando o uso de menor número possível de áreas 

físicas, mas que atendam a toda a população urbana de cada município, com integração das 

operações com diversos tipos de resíduos, por meio do uso integrado (compartilhado) de 

equipamentos, do uso compartilhado da equipe técnica, uso compartilhado da edificação de 

apoio e gestão financeira integrada dos recursos advindos do manejo para valorização dos 

resíduos, de forma que operações superavitárias sustentem as deficitárias e reduzam a 

dependência de investimentos externos. 

 

4.4 Resultados e impactos esperados  

 

Diante da realidade atual e das metas a serem alcançadas, faz-se necessária a busca de 

novos conceitos e soluções dentro do sistema de coleta seletiva múltipla municipal, dentro de 

uma visão de sustentabilidade abrangente e comprometida com a proteção ambiental, com 

ampliação do acesso aos serviços de coleta seletiva, com a inclusão socioeconômica dos 

catadores de materiais recicláveis, e com a reestruturação das cadeias produtivas e inovação 

tecnológica dos processos de coleta e triagem. 

 

4.5 Ações de intervenção 
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A dificuldade real que os municípios têm de implantar em prazos razoáveis seus 

aterros sanitários, no entanto, não pode ser fator de imobilização em relação à adequada 

gestão dos resíduos sólidos urbanos. É plenamente possível aplicar as determinações da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, “indo menos ao lixão”, desviando e tratando uma 

gama significativa de resíduos urbanos, permitindo movimentação imediata aos municípios, e 

não os deixando reféns de soluções com investimento vultoso e demorado. 

Desta forma busca-se a implantação da coleta seletiva múltipla no Município de 

Baturité, iniciando com a estruturação das áreas para acolhimento e processamento dos 

Resíduos Sólidos, onde cumprirão o papel ordenador dos novos fluxos exigidos pela 

legislação, os locais destinados para este fim estão em processo de afetação. Fazer a afetação 

das áreas, portanto, significa garantir juridicamente que as áreas estarão disponíveis no 

momento em que sejam viabilizados os investimentos para a destinação dos resultados das 

coletas seletivas. Com a afetação a área entrará em regime protetivo e será considerada “bem 

de uso especial”, afeto à destinação de resíduos. 

 

4.5.1 Modelo tecnológico para as áreas de manejo de resíduos sólidos oriundos das 

coletas seletivas 

 

A seguir apresenta-se o detalhamento da estrutura da Central Municipal de Resíduos - 

CMR e Ecopontos. A CMR, reúne um conjunto de operações e áreas específicas de manejo 

para diferentes tipos de resíduos. A CMR é uma instalação de múltiplos usos onde ocorrem: a 

compostagem de resíduos orgânicos; a triagem de resíduos da construção civil e seu 

peneiramento; o desmonte de resíduos volumosos; o picotamento das madeiras da construção 

civil, de podas e madeiras dos volumosos;a segregação de troncos e galhos grossos; a 

segregação da capina e roçada em pilhas estáticas para deterioração; a acumulação ou triagem 

dos resíduos secos, conforme o dimensionamento referente a produção dos resíduos 

sólidos.ACMR também recebe, para acumulação, pequenas quantidades de pneus, 

lâmpadas,eletroeletrônicos, pilhas e baterias, para retirada pelos fabricantes ou comerciantes 

responsáveis. Os Ecopontos são instalações menores (entre 700 e 1000 metros quadrados) 

para simples recepção e armazenamento temporário dos resíduos da construção civil, resíduos 

verdes e resíduos volumosos, além dos resíduos da logística reversa para acumulação à espera 
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da retirada pelos agentes responsáveis pela cadeia produtiva de cada um. Um Ecoponto 

funcionará na CMR. 

 

            Figura 2 - Layout esquemático da CMR - Central Municipal de Resíduos 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Resumo executivo, Plano de coleta seletivas Bacia Metropolitana. 

 

 Figura 3 - Layout esquemático do Ecoponto 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Resumo executivo, Plano de coleta seletivas Bacia Metropolitana. 

 

 

 

4.5.2 Galpão de Triagem 

 

A correta concepção dessas unidades, principalmente no que diz respeito ao adequado 

dimensionamento dos espaços a serem utilizados, bem como dos equipamentos necessários 

para a pesagem, enfardamento e movimentação, são de fundamental importância para que os 

catadores organizados possam exercer essas atividades de maneira mais produtiva. É diretriz 

deste plano a definição de projetos de galpão eficiente, para que seja melhorada a renda dos 

catadores, além de um processo de seleção de materiais que resulte no baixo índice de rejeito. 
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4.5.3 Área de Manejo dos Resíduos Verdes e Madeira 

 

A área de manejo dos resíduos verdes e madeira deve ser dimensionada para a 

recepção destes resíduos, organizando a operação em zonas de trabalho. Algumas das zonas 

devem ser dimensionadas para estocagem e acumulação durante um período, prevendo a 

variação na velocidade de destinação dos produtos resultantes das diferentes operações. O 

material passará inicialmente por uma triagem, onde acontecerá a segregação de troncos e 

galhos grossos por um lado, e galharia e folhas, por outro, onde serão realizados o manejo em 

pilhas. 

 

4.5.4 Galpão de Compostagem 

 

Para os serviços de manejo de resíduos orgânicos, o objetivo não é exatamente 

produzir adubo – o que move o processo não é o produto, mas o fato de que a matéria 

orgânica presente no lixo pode ser transformada e reaproveitada, desviando resíduos que 

normalmente teriam como destino o lixão. 

Embora a decomposição da matéria orgânica presente no lixo possa ser feita por 

processos aeróbios e anaeróbios, a compostagem é o processo de decomposição da matéria 

orgânica por meio da digestão aeróbia. A matéria orgânica presente no lixo, na presença de ar 

e água, é digerida por microrganismos e se transforma em composto utilizado para melhorar a 

qualidade do solo. Por se tratar de processo biológico, requer um balanceamento adequado da 

relação C/N e determinadas condições de temperatura, umidade e aeração em seus diversos 

estágios.  

A tecnologia de compostagem com aeração forçada em galpões cobertos simplificados 

pode ser adotada no município para resíduos de feiras e mercados, desde já, e de coleta 

seletiva domiciliar em zonas específicas da cidade. Assim, foi planejado um galpão de 

compostagem a ser implantado na CMR, com diferentes capacidades, dimensionados para o 

município. 

 

4.4.5 Área de Manejo dos Resíduos da Construção Civil 
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Para os serviços de manejo de resíduos da construção civil o local para recepção e 

armazenamento bem como máquinas e equipamentos para triagem e processamento de 

resíduos da construção civil que atendam no mínimo as exigências legais para resíduos da 

construção civil e estejam em conformidade com a Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas 

alterações. 

 

4.5.6 Área de Triagem (Ecoponto) na CMR 

 

São áreas ofertadas à entrega voluntária de resíduos provenientes de pequenos 

geradores ou geradores de maior porte. Prevê em espaço para a triagem em pátio, estimando-

se a presença predominante de resíduos da construção civil. As baias dispostas nessa área 

receberão os resíduos das diversas áreas de triagem conforme a sua tipologia, sendo previsto 

área para armazenamento de: resíduos da construção civil classe B (gesso); resíduos da 

construção civil classe D (incluso os de logística reversa de pilhas e baterias); papel/papelão; 

espumas e tecidos; resíduos de logística reversa de eletroeletrônicos; resíduos de logística 

reversa de pneus; resíduos de logística reversa de lâmpadas e outros. 

 

4.7 Atores envolvidos 

  

A imprescindível mudança comportamental para a segregação dos resíduos para a 

coleta e a destinação dos demais resíduos gerados nos domicílios às CMR e Ecopontos, tem 

que ser estruturada para o momento presente e para o futuro, com envolvimento dos agentes 

de saúde e das escolas do município, ações de educação ambiental estruturadas nos grandes 

centros produtores.   

Para uma mudança imediata de comportamento dos geradores nos domicílios, é 

possível e desejável também o envolvimento das equipes de agentes comunitários de saúde, 

agentes de combate a endemias e outros, no processo de orientação aos munícipes quanto à 

destinação adequada nos endereços definidos e divulgação dos endereços de entrega dos 

resíduos. 

Já para a continuidade e sucesso, para a consolidação da mudança de comportamento 

no futuro, é necessário o envolvimento da rede escolar municipal, estadual e privada, de 

forma que as escolas desenvolvam e implantem planos de gerenciamento de todos os seus 
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resíduos, vinculados aos endereços de destinação definidos no município, com envolvimento 

do alunato, dos professores e funcionários. Assim, se estará promovendo a formação de uma 

nova geração habituada a outros comportamentos em relação aos resíduos. 

 

4.8 Recursos necessários 

 

Para as ações propostas no Plano de Coletas Seletivas Múltiplas para a região do 

Maciço de Baturité, está previsto de acordo com o planejamento, que será necessário para a 

concepção da rota tecnológica adotada, que o Município possua (01) uma Central Municipal 

de Resíduos - CMR e (03) Ecopontos em pontos estratégicos com a finalidade de facilitar o 

acesso do maior número de munícipes, com a implantação da coleta seletiva múltipla busca-se 

resolver a inserção dos coletores de resíduos que encontram-se em condições desumanas de 

trabalho no Lixão Municipal, organizando-os em cooperativas, dotando as mesmas de 

condições para operacionalização das centrais de triagem, onde os mesmos serão capacitados 

de acordo com as necessidades para um bom funcionamento. 

 

4.9 Orçamento 

 

Na elaboração do Plano de Coletas Seletivas da Região do Maciço do Baturité foram 

estimados custos de implantação da infraestrutura em geral e dos principais componentes das 

instalações, com base nos indicadores do Sinapi-CE (base Junho/2017) e consultas 

complementares ao mercado. Os custos indicados para as CMR incluem serviços 

preliminares, cercamento e divisórias internas, portão, baias e galpões para desmonte de 

volumosos e armazenamento de resíduos com alguma periculosidade (RCC Classe D e 

outros).Para o processo de compostagem os investimentos iniciais prevêem: a implantação de 

um galpão de compostagem coberto, com estrutura metálica, cobertura de telhas onduladas e 

piso concretado, equipado com baias, tubulação e bomba sopradora, temporizador, 

termosonda e peneira rotativa para o composto; uma guarita em fibra de vidro, com banheiro, 

fossa e sumidouro, sobre cobertura, entrada e medidores de energia e de água, para suporte à 

equipe inicial de operadores,Galpão de Triagem com (720 metros quadrados) de acordo com 

as orientações do Ministério das Cidades, aquisição de Peneira Vibratória Móvel para RCC 

que funcionará de forma integrada na CMR, os ECOPONTOS precisarão de uma estrutura 
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adequada para viabilização da operação destes sistemas, a estrutura deve fornecer condições 

satisfatórias de trabalho para os funcionários que irão garantir o melhor gerenciamento dos 

resíduos, aumentando a eficácia do sistema de recepção, seleção e destinação dos 

resíduos.Esta estrutura deve ser composta por escritório, depósito/almoxarifado e banheiros 

com lavatórios para utilização dos colaboradores do ECOPONTO. 

  

4.10 Viabilidade 

 

A introdução das coletas seletivas múltiplas irá alterara composição dos custos 

municipais para a prestação dos serviços de manejo de resíduos e limpeza urbana. Ressalve-se 

o fato de ser incomparável a situação atual em que meramente são afastados os resíduos do 

espaço urbano onde são gerados, em relação à situação advinha com a implantação das coletas 

seletivas, pela ativação de cadeias econômicas e postos de trabalho, redução de impactos e 

custos nomeio ambiente e, inclusive, no sistema de saúde. 

Apontar solução para recuperação dos custos é determinação legal que tem que ser 

cumprida; considera-seque as boas soluções tecnológicas, gerenciais e de engenharia devam 

ser buscadas para que se expresse aos munícipes o menor custo possível dos serviços, sem 

renúncia às receitas da valorização dos materiais, que não são desprezíveis na rota tecnológica 

adotada. 

 

4.11 Cronograma 

 

Tabela  01 – Cronograma de implantação sugerido para os próximos 24 meses 

ATIVIDADES 

M
E

S
E

S
 MESES 

2018 2019 2020 

Definição do 

Protocolo 

Intenções 

2 

                        

Votação na 

Câmaras 

Vereadores 

1 

                        

Estudos 2                         
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técnicos 

preliminares 

Decreto de 

afetação das 

áreas para 

destinação de 

resíduos. 

1 

                        

Elaboração 

projeto básico 
2 

                        

Viabilização 

investimentos 
3 

                        

Cercamento da 

área afetada da 

CMR, 

Ecopontos 

1 

                        

Implementação 

PGRS Escolas 
4 

                        

Capacitação da 

equipe 

operacional 

2 

                        

Capacitação 

ACS e ACE 
4 

                        

Construção 

dos Ecopontos 
3 

                        

Construção do 

Galpão de 

Compostagem 

4 

                        

Construção do 

Galpão de 

Triagem 

6 

                        

Início das 

operações do 
11 
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Galpão de 

Compostagem  

Avaliação 

implantação do 

projeto 

1 

                        

Introdução 

Peneira Móvel 

RCC 

11 

                        

Operações de 

Recebimento 

de Resíduos da 

Logística 

Reversa 

11 

                        

Operações de 

triagem dos 

Resíduos Secos 

8 

                        

 

4.12 Gestão, acompanhamento e avaliação 

 

O Plano Regionalizado para Implementação de Coletas Seletivas da Bacia 

Hidrográfica Metropolitana está ancorado no avanço da gestão associada por meio de 

consórcios públicos, autarquias intermunicipais disciplinadoras e implementadoras das 

responsabilidades municipais a nível regional. Por isso, ao lado da proposta técnica para 

gerenciamento dos resíduos sólidos na Região, foi colocada em discussão junto aos 

municípios uma Minuta de Protocolo de Intenções para a constituição de Consórcios 

Públicos, obtendo-se como sinalização dos municípios em relação à formação de Consórcio 

na região do Maciço, a assinatura de uma Carta de Adesão pelos prefeitos, manifestando sua 

concordância com a perspectiva da gestão associada.  

A implantação do Plano de Coleta Seletiva Múltipla exigirá mudanças e ajustes na 

forma como atualmente se realiza a coleta de resíduos no município. A primeira etapa de 

implementação do Plano será a implantação da compostagem dos resíduos orgânicos, 

coletados de forma seletiva, portanto, para a implementação do Plano, a primeira alteração a 
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ser feita é a mudança da coleta indiferenciada para coleta seletiva em duas frações: coleta 

exclusiva de orgânicos e coleta de secos e rejeitos de forma conjunta. Inicialmente o contrato 

atual será a base sobre a qual se dará a coleta seletiva dos orgânicos. O Consórcio Público, em 

conjunto com cada município, deverá planejar o processo gradativo de alteração das rotinas 

de coletas, buscando manter ao máximo os termos contratuais, de forma a reduzir o impacto 

das novas coletas sobre as empresas contratadas, sem colocar em risco o cumprimento das 

metas do Plano. Algumas rotas serão alteradas para coleta seletiva de orgânicos em parte da 

cidade, em dias alternados com a coleta de indiferenciados; as demais permanecerão como 

estão. Com a mesma estrutura atual de coleta, portanto, passa-se a atender a coleta das duas 

frações: uma exclusivamente de orgânicos e outra de resíduos secos e rejeitos. Com a adoção 

da coleta seletiva de resíduos secos porta a porta introduz-se uma terceira coleta. 

 

5 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

5.1 Objeto 

 

O Termo de Referência está estruturado com o objetivo de prestar orientações 

referente a contratação dos serviços de engenharia para a construção de obras e aquisição de 

equipamentos necessários para o processamento dos resíduos sólidos oriundos da coleta 

seletiva múltipla do Município de Baturité de acordo com o Plano de Coleta Seletiva 

Regionalizada para a região do Maciço de Baturité, detalhando a construção e os 

equipamentos necessários para o funcionamento da Central Municipal de Resíduos e dos 

Ecopontos. 

 

5.2 Justificativa 

 

A implantação da coleta seletiva múltiplatrata da questão do aproveitamento dos 

resíduos sólidos urbanos e de seu desvio das áreas de disposições final, como preconiza a Lei 

12.305/2010, por dois ângulos: um é o da segregação dos resíduos na origem e sua adequada 

coleta e tratamento, e o outro é o destino de forma que sejam plenamente incorporados ao 

ciclo produtivo todos os resíduos em análise. 
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O Sistema proposto deverá realizar o máximo aproveitamento dos resíduos sólidos 

urbanos, minimizando progressivamente a quantidade destinada ao futuro aterro sanitário. Por 

meio da valorização dos resíduos, é possível a recuperação dos materiais em processos de 

reciclagem, produção de compostos e outros, de forma a agregar valor econômico aos 

produtos resultantes desses processos, reduzindo assim os custos do sistema e a geração de 

passivos ambientais. 

 

5.3 Descrição do objeto 

 

Constitui objeto do presente Termo de Referência parte do ato licitatório, à 

contratação de empresa para prestação de serviço referente à construção da Central Municipal 

de Resíduos e suas estruturas planejadas e dos Ecopontos, conforme especificações e 

quantitativos contidos a seguir.  

 Objetiva implantar instalações de apoio para a operação adequada da Central 

Municipal de Resíduos envolvendo a construção do galpão de triagem, galpão de 

compostagem e a estrutura dos Ecopontos, contendo estruturas de escritório, depósitos e 

almoxarifados, além de banheiros e lavatórios que devem atender as normas 

regulamentadoras referentes à segurança do trabalho abaixo descrita: 

NR-10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade; 

NR-15 – Atividades e operações insalubres; 

NR-16 – Atividades e operações perigosas; 

NR-17 – Ergonomia; 

NR-24 – Condições Sanitárias e de conforto nos locais de trabalho; 

A concepção geral das estruturas, obras civis e outros, deverá estar fundamentada no 

princípio da qualidade ambiental, sustentabilidade, simplicidade e de operacionalidade, para 

isso será elaborado na fase interna do procedimento licitatório pelo órgão licitante o projeto 

básico, devendo o órgão licitante fornecer após decorrido a fase de cadastro das empresas 

interessadas em participar do processo licitatório para conhecimento de todos. O projeto 

básico fornecerá definições dos componentes do sistema estrutural e construtivo a ser 

utilizado na edificação dos diversos setores da instalação, bem como na definição do projeto 

urbanístico do entorno da área remanescente no terreno. 
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5.3.1 Elaboração dos Projetos Executivos 

 

Concluído o certame e depois de assinado o contrato, deverá entregar ao Poder 

Concedente o PROJETO EXECUTIVO, que deve incluir os itens, elencados abaixo, 

elementos esses indispensáveis e perfeitamente definidos, acompanhados de memória de 

cálculos e descrição, de forma a torná-los auto-explicativo, possibilitando a compreensão do 

funcionamento do sistema, devendo: Os projetos executivos deverão contemplar, no mínimo, 

os elementos mencionados a seguir:  

a. Memorial descritivo com dimensionamento e memória de cálculo, com base em 

metodologias consagradas para o tema, de todos os elementos que compõem o projeto.  

b. Planilha de custos atualizada contemplando os custos de implantação, operação e 

encerramento, gerais e para cada uma das unidades, com base em composições dos Preços da 

Caixa Econômica Federal – Sistema Nacional de Pesquisa e Custos e Índices de Construção 

Civil (SINAPI) – Art. 115 da Lei 11.439/2006 e na memória de cálculo; 

c. Cronograma físico-financeiro apresentando as etapas do projeto (implantação, 

operação e encerramento) para cada uma das unidades contempladas no objeto deste pleito;  

d. Em todos os documentos e elementos gráficos do projeto deverá ser apresentado o 

nome, a categoria profissional e o número do registro do Conselho Profissional do 

responsável técnico pelo projeto incluindo o número da Anotação de Responsabilidade 

Técnica.  

e. Projeto gráfico, contendo os desenhos necessários, em escalas compatíveis com as 

dimensões da obra em perfeitas condições de leitura dos textos e cotas, contendo plantas 

baixas, cortes e detalhes dos elementos de projeto. 

 

5.4 Do Fundamento Legal 

 

A contratação objeto deste Termo de Referência será realizada por meio de 

procedimento licitatório, na modalidade Pregão, forma presencial, do tipo menor preço, 

observando os dispositivos legais pertinentes, notadamente as normas e procedimentos 

administrativos da Lei 10.520, de 17/07/2002, Decreto 5.450, de 31/05/2005 e 

subsidiariamente da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
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5.5 Estimativa de custos 

 

A área dimensionada para a construção da CMR no Município de Baturité é de 10.000 

m², o custo estimado é de R$ 153.489,80 valor esse que inclui o cercamento, divisórias 

internas, portão, baias e galpões para desmonte de volumosos e armazenamento de resíduos 

com alguma periculosidade e de logística reversa. Os Ecopontos que terão em torno de (1.000 

metros quadrados) custarão unitariamente o valor de R$ 102.067,98. O Município propôs a 

construção de (03) três, sendo estimado o valor total de R$ 306.203,94. 

Para o processo de compostagem os investimentos iniciais prevêem a implantação de 

um galpão de compostagem coberto, com estrutura metálica, cobertura de telhas onduladas e 

piso concretado, equipado com baias, tubulação e bomba sopradora, temporizador, 

termosonda e peneira rotativa para o composto, uma guarita em fibra de vidro, com WC, fossa 

e sumidouro, sobre cobertura, entrada e medidores de energia e de água, para suporte à equipe 

inicial de operadores.Para o dimensionamento de 300 m², área necessária para o galpão de 

compostagem e equipamentos supracitados para funcionamento no Município de Baturité o 

custo estimado é de R$ 97.246,35. 

Já para o manejo dos resíduos secos, conforme o planejamento adotado, está previsto 

para o Município o dimensionamento de um Galpão de Triagem com 720 m² que funcionará 

na CMR, pela maior complexidade se torna uma das estruturas mais onerosas, motivo este o 

fato de que esta unidade incorpora “mezanino” com ambientes de apoio específico para 

equipe operacional composto por escritório, refeitório, sanitários etc. De acordo com as 

especificações contidas nas diretrizes iniciais para o projeto dos galpões de triagem 

elaboradas pelo Ministério das Cidades. O investimento estimado para a obra de construção 

do galpão de triagem juntamente com os complementos necessários para o funcionamento é 

de R$ 879.165,58. 

 O investimento para qualificação do RCC será feito a aquisição de uma peneira 

vibratória móvel transportável por caminhão reboque. Com valor estimado de R$ 52.000,00. 

 O investimento necessário para o início de todas as atividades planejadas deve 

considerar também o custo de uma Edificação de Apoio, aser estabelecida na CMR no valor 

estimado em R$ 81.458,44. 

 

                  Tabela 2 – Município de Baturité – investimento total Implantação coleta seletiva múltipla. 
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Investimentos - Coletas Seletivas Múltiplas – (R$) 

Infraestrutura 

básica das 

CMR 

Galpões de 

Compostagem 

Galpão de 

Triagem 

RS secos 

Equipamentos 

Móveis 

RCC 

Edificações 

de Apoio 

Ecopontos 

simples e 

com platô (3) 

153.489,80 97.246,35 879.165,58 52.000,00 81.458,44 306.203,94 

Total: 1.559.564.11 

 

 

5.6 Critérios de julgamentos 

 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. Declarada encerrada a 

etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira 

classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

5.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

A CONTRADADA deverá instalar, num prazo máximo 03 (três) meses, 03 (três) 

unidades de Ecopontos, e em um tempo de 06 (seis) meses, uma Central Municipal de 

Resíduos com todas unidades processadoras, em áreas pré-definidas, cedidas pela 

CONTRANTE. 

 

5.8 Obrigações das partes 

 

A CONTRATADA; executar o objeto em conformidade com as condições 

estabelecidas neste Termo de Referência e no Edital, no Instrumento de Contrato, na Lei n° 

8.666/93 e demais normas legais e regulamentos pertinentes. 

A CONTRATANTE; deverá solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através 

da emissão de Nota de Empenho, proporcionar à CONTRATADA todas as condições 

necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante 

estabelece a Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

 

5.9 Acompanhamento e fiscalização 
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A fiscalização do cumprimento do contrato caberá a municipalidade, que exercerá 

rigoroso controle em relação à quantidade e qualidade dos serviços prestados, aplicando as 

penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.  

 A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por um gestor, especialmente 

designado para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da 

Lei Federal nº 8.666/1993, a ser informado quando da lavratura do instrumento contratual. 

  

5.10 Pagamento 

 

 O pagamento será efetuado de acordo com as medições a cada período de 30 (trinta) 

dias, depois de aprovado pelo gestor do contrato ao Contratado, em até 30 (trinta) dias após a 

entrega/execução, mediante apresentação da Nota Fiscal, Empenho, liberada e atestada por 

quem de direito. Seque as seguintes condições: 

✓ Havendo erro na Nota Fiscal ou outra situação que impeça a liquidação da mesma 

ficará retida até que a licitante tome as devidas providências para regularização da 

mesma sem prejuízo ao município. 

✓  Ficará condicionado o pagamento da referida Nota Fiscal a apresentação das 

Certidões de Regularidades Sociais INSS e FGTS. 

✓ O pagamento será creditado ao licitante, através da Conta Bancária disponibilizada na 

proposta comercial. 

✓ Nenhum pagamento será efetuado ao licitante, enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação que lhe for imposta. 

 

5.11 Sanções 

 

O contrato poderá ser rescindido pelo Contratante, a qualquer tempo, de conformidade 

com os artigos. 77, 78, 79 e seus § §, da Lei Federal nº 8.666/93. 

A rescisão imediata do contrato caberá, além de outras hipóteses legais, 

independentemente de interpretação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo de outras 

penalidades, quando a contratada: 

✓ Falir, for objeto de concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
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✓ Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação; 

✓ Deixar de cumprir, total ou parcialmente, as obrigações contratuais; 

✓ Desatender às determinações do servidor designado pelo CONTRATANTE, no 

exercício de suas atribuições de acompanhamento e fiscalização da execução do 

contrato; 

✓ Cometer, reiteradamente, faltas na execução do contrato; 

✓ For objeto de fusão, cisão ou incorporação que prejudique o cumprimento do contrato. 

 

5.12  Informações complementares 

  

Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrão da Agencia 

Nacional das Águas - ANA (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em 

modelos que incluam as informações do padrão estabelecido. As especificações, normas de 

medição e pagamento e orçamento de obras deverão estar em conformidade ao estabelecido 

no Caderno de Orientações para execução de obras e serviços de engenharia de saúde pública 

da Funasa.  

A contratada será responsável, perante à ANA e a Prefeitura Municipal de Baturité, 

pela qualidade do total dos serviços, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz 

respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais. A contratada considera que 

conhece plenamente e integralmente o presente Termo Referência e que o aceita totalmente, 

ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a 

Funasa concordou previamente e formalmente.  

 A contratada deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos 

âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 

advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades 

privadas ou públicas.  

 A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referentes ao seu 

pessoal, decorrente em função do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.  

 A contratada é obrigada a obter, por sua conta, todas as licenças e franquias, e ao 

pagamento de encargos sociais, e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem 

sobre a execução dos serviços.  
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 A contratada deverá visitar os locais das obras e se inteirar dos serviços a serem 

executados, avaliando problemas futuros, de modo que os custos propostos cubram quaisquer 

dificuldades decorrentes de suas execuções. A ausência de manifestação quanto à dificuldades 

não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos 

contratuais.  

 A contratada assume integralmente a responsabilidade pela verificação in loco das 

dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da 

proposta, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-la conforme 

o contrato que vier a ser assinado. 

 

 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 A primeira abordagem a fazer sobre os resíduos sólidos na região do Maciço de 

Baturité diz respeito às perdas econômicas decorrentes da não implementação das coletas 

seletivas, o que produz para as municipalidades gastos com destinação final de resíduos que 

deveriam ser recuperados e reintroduzidos nas cadeias produtivas, e perdas financeiras pela 

não realização das receitas de venda dos materiais. Isto se aplica a resíduos orgânicos, 

resíduos secos, resíduos verdes e outras madeiras de resíduos da construção civil e de resíduos 

volumosos, e resíduos da construção civil trituráveis. 

 Este trabalho tem como objetivo propor melhorias a qualidade dos serviços de 

gerenciamento dos resíduos sólidos em áreas urbanas e rurais do Município de Baturité, por 

meio da implantação da coleta seletiva múltipla. O projeto de intervenção vislumbra a 

construção de estruturas para acolhimento e processamento dos diversos tipos de Resíduos 

Sólidos, onde cumprirão o papel ordenador dos novos fluxos exigidos pela legislação, serão 

compostas por uma (01) uma Central Municipal de Resíduos - CMR e (03) três Ecopontos. 

 O Município de Baturité, juntamente com os demais Municípios que compõem a 

Bacia Metropolitana, foram contemplados com o plano regionalizado das coletas seletivas no 

ano de 2017,  onde o mesmo sinalizou que a escala necessária para o funcionamento de 

atividades de planejamento, capacidade de acompanhamento da operação, exercício de 
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controles, condições de mobilização social e orientação à população, fiscalização dos serviços 

e operação das instalações de manejo necessárias para responder às exigências legais de 

manejo diferenciado dos diversos tipos de resíduos sob responsabilidade pública aponta para a 

criação de consórcios intermunicipais robustos como uma condição essencial para a gestão 

adequada dos resíduos urbanos. 

 A rota tecnológica adotada no projeto de intervenção para a proposta de implantação 

da coleta seletiva múltipla do Município de Baturité está disposta de acordo com as novas 

prioridades da atual política de gestão de resíduos sólidos expressa em seu Art. 9º, que 

estabelece de forma mandatória a ordem de prioridades para o manejo de resíduos. Assim, a 

estratégia de manejo diferenciado, com as Coletas Seletivas de cada um dos resíduos, é o 

único caminho para que a ordem de prioridades seja cumprida viabilizando desde as práticas 

de não geração até a diretriz de disposição final exclusivamente de rejeitos, incorporando a 

dimensão da sustentabilidade por duas razões principais. Primeiro, é possível minimizar o 

processo de degradação ambiental antes que isto ocorra, à medida que se evita a produção de 

determinados resíduos, reaproveita-se parcela destes e "inertíza-se" o restante. Segundo, ao 

gerenciar a destinação dos resíduos sólidos em todas as fases do sistema e não apenas se 

concentrando no tratamento final destes, a implantação da coleta seletiva múltipla desviará da 

destinação final uma parcela significativa dos resíduos produzidos no Município. 

 Em virtude do que foi mencionado quanto a problemática ambiental ocasionada pela 

destinação e falta de gestão relacionada os resíduos sólidos urbanos. Não há dúvida, portanto, 

que a coleta seletiva múltipla, visando a reciclagem dos diversos materiais presentes nos 

resíduos domiciliares e nos resíduos da limpeza urbana traz significativos ganhos ambientais e 

econômicos para a Região.   
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