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RESUMO 

 

O Programa de Coleta Seletiva do município de Aparecida de Goiânia, Goiás, foi implantado no 

ano de 2012 e abrange, atualmente, aproximadamente 59% da população urbana da cidade. 

Apesar da importância do projeto, a prefeitura não possui um acompanhamento efetivo dos custos 

envolvidos o que resulta em dificuldades de planejamento e pode, inclusive, comprometer sua 

expansão futura. Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar os custos mensais 

diretos relacionados à coleta seletiva atualmente praticada no município de Aparecida de Goiânia. 

Para isso, foram coletados dados secundários junto à Diretoria de Resíduos Sólidos da Secretaria 

de Desenvolvimento Urbano, órgão responsável por administrar os serviços relacionados aos 
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resíduos sólidos no município, e ao aterro sanitário. Foram obtidos, também, dados primários 

junto às cooperativas conveniadas com a prefeitura. Com base nos dados obtidos, o custo atual 

da coleta seletiva é de R$ 1.138,25 por tonelada coletada. Verificou-se que, embora este serviço 

não seja sustentável do ponto de vista econômico, os benefícios sociais e ambientais, como 

geração de renda e melhores condições de trabalho para os catadores, são relevantes. 

Palavras-chave: Resíduos sólidos recicláveis, Coleta seletiva, Custos. 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

O município de Aparecida de Goiânia, localizado no estado de Goiás, integra a Região 

Metropolitana de Goiânia (RMG) e possui uma população urbana de 455.193 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

Assim como nos demais municípios, o processo de industrialização de Aparecida de Goiânia, 

aliado ao seu crescimento populacional, fez com que novas matérias primas e produtos fossem 

incorporados no dia a dia das pessoas, resultando em um maior consumo e, também, em um 

maior descarte destes materiais que, na maioria das vezes, é feito de forma inapropriada.  

Visando a destinação ambientalmente adequada de seus resíduos sólidos, foi implantado no ano 

de 2012 o Programa Municipal de Coleta Seletiva que, até o momento, atende 86 bairros e 05 

Polos Industriais (PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIANIA, 2014). Neste programa, os 

materiais são separados nas fontes geradoras e recolhidos pelo sistema porta a porta. 

Todos os resíduos assim coletados são doados a duas cooperativas de materiais recicláveis que, 

em suas centrais de triagem, realizam uma segregação mais criteriosa dos mesmos a fim de que 

sejam comercializados com as empresas recicladoras, gerando trabalho e renda a estes cidadãos 

e reduzindo a quantidade de resíduos enviados ao aterro sanitário. 

Apesar da importância do projeto e dos custos normalmente elevados associados aos programas 

de coleta seletiva, o município de Aparecida de Goiânia não possui um acompanhamento efetivo 

dos custos relacionados a essa atividade específica. Tal fato resulta em dificuldades de 

planejamento por parte da prefeitura, o que pode, inclusive, comprometer sua expansão futura. 

Desta forma, o presente trabalho tem por objetivo avaliar os custos mensais diretos relacionados à 

coleta seletiva atualmente praticada no município de Aparecida de Goiânia. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido no município de Aparecida de Goiânia, localizado no estado de 

Goiás, entre os meses de dezembro de 2015 e abril de 2016. 
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O levantamento dos dados necessários para o diagnóstico da situação atual da coleta seletiva 

existente no município foi feito junto à Diretoria de Resíduos Sólidos da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, órgão responsável por administrar os serviços de resíduos sólidos do 

município, e ao aterro sanitário que realiza as pesagens dos caminhões. Foram obtidos, também, 

dados primários junto às cooperativas de triagem conveniadas com a prefeitura.  

Para a composição dos custos diretos envolvidos na atividade em avaliação, foram consideradas 

as despesas mensais com: 

 Pessoal envolvido na coleta dos recicláveis; 

 Locação dos veículos baús; 

 Combustível para os veículos coletores. 

Após a realização da coleta dos dados, os mesmos foram organizados e apresentados em 

tabelas. A divisão do custo final obtido pela quantidade média coletada (em t/mês) resultou no 

custo (R$/tonelada) da coleta dos recicláveis no município em estudo.  

 

 

RESULTADOS/DISCUSSÃO 

 

No município de Aparecida de Goiânia o material reciclável é recolhido com o auxílio de 6 

caminhões baú, 6 motoristas e 12 coletores. Dos caminhões disponíveis, 3 dão assistência à 

cooperativa dos catadores de lixo de Aparecida (Coocap) e os outros 3 à cooperativa de trabalho 

de recicláveis feminina de Aparecida (Coorfap). Cada caminhão chega a fazer até duas 

viagens/dias a cada cooperativa. 

A coleta seletiva é realizada 2 vezes por semana nos bairros contemplados e dividida em duas 

jornadas de trabalho, sendo disponibilizados 4 caminhões para a jornada diurna e 2 para a 

noturna. Estes veículos se alternam na entrega do material nas cooperativas, por possuírem 

material de diferentes características - o caminhão que recolhe os recicláveis nas avenidas 

comerciais coleta basicamente papel/papelão e os demais recolhem um material mais 

diversificado.  

Os veículos, bem como os motoristas, são terceirizados e a empresa contratada, selecionada por 

meio de edital de concorrência, é remunerada mensalmente, por cada caminhão, no valor de R$ 

10.095,34. A empresa é responsável, também, pela manutenção dos veículos. Assim, tem-se um 

custo de R$ 60.572,04 com o aluguel dos caminhões e motoristas referente aos seis veículos. 

Todos os 12 coletores que acompanham a coleta seletiva são funcionários da prefeitura, com 

salário médio de R$ 1.678,61/mês. Portanto, o custo médio mensal com esses trabalhadores é de 

R$ 20.143,32. Além disso, a prefeitura custeia o consumo de combustível dos caminhões da 
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coleta seletiva que percorrem, em média, 12.904 km/mês (soma das médias dos seis veículos 

analisados) conforme apresentado na Tabela 1.  

Considerando que, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP, 2016), o preço médio do litro do óleo diesel em Aparecida de Goiânia, entre os dias 24/07 a 

30/07/2016, foi de R$ 2,905 e que cada caminhão consome em média 4,5 km/litro (PORTAL DO 

CAMINHONEIRO, 2008), tem-se um gasto mensal médio de R$ 8.330,24 com combustível para 

os seis caminhões. Na Tabela 2 encontram-se apresentados os custos mensais obtidos por item 

considerado e total.  

 

Tabela 1 – Demonstrativo da quilometragem e do consumo de combustível nos quatro 

meses analisados 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril  Média  

Carro 1 

Distância percorrida (km) 3078 2429 2301 2538 2586,5 

Gastos com combustível (R$) 1.987,02 1.568,05 1.485,42 1.638,42 1.669,73 

Carro 2 

Distância percorrida (km) 1958 1662 2270 2063 1988,25 

Gastos com combustível (R$) 1.263,99 1.072,91 1.465,41 1.331,78 1.283,52 

Carro 3 

Distância percorrida (km) 1690 1598 2270 2197 1938,75 

Gastos com combustível (R$) 1.090,98 1.031,60 1.465,41 1.418,28 1.251,57 

Carro 4 

Distância percorrida (km) 2034 1905 2378 2154 2117,75 

Gastos com combustível (R$) 1.313,06 1.229,78 1.535,13 1.390,52 1.367,12 

Carro 5 

Distância percorrida (km) 1830 1628 2179 1951 1897 

Gastos com combustível (R$) 1.181,36 1.050,96 1.406,66 1.259,47 1.224,61 

Carro 6 

Distância percorrida (km) 2383 2043 2657 2432 2378,75 

Gastos com combustível (R$) 1.538,35 1.318,86 1.715,24 1.569,99 1.535,61 

 

Tabela 2 – Custo global da coleta seletiva 

Itens R$/mês 

Locação dos veículos Baús  60.572,04 

Despesa com o pessoal da coleta dos recicláveis  20.143,32 

Combustível para veículo coletor 8.330,24 

Custo total da coleta seletiva 89.045,60 
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Terminada a coleta, os veículos são pesados na balança do aterro sanitário do município e, em 

seguida, direcionados às centrais de triagem. Juntas, as duas cooperativas - Coocap e Coorfap - 

possuem 33 cooperados e executam as atividades de triagem, beneficiamento primário 

(prensagem) e comercialização dos materiais recicláveis. 

A Coocap conta com 13 cooperados e recebe, em média, 31,58 toneladas de material 

reciclável/mês. Já a Coorfap trabalha com 20 cooperados e recebe, em média, 46,65 toneladas de 

material reciclável/mês. Considerando o custo médio mensal com o serviço e a quantidade média 

mensal coletada, obtém-se um valor médio de R$ 1.138,25 por tonelada (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Custos da coleta seletiva 

Serviço Custo mensal (R$) 
Quantidade mensal 

coletada (t) 

Custo por 

tonelada (R$) 

Coleta Seletiva (caminhão + 

coletores + combustível) 
89.045,60 78,23 1.138,25 

 

Para efeito de comparação, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Considerando 

que o valor indicado pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2016) para a 

cidade de Goiânia/GO é de R$ 946,20/t, observa-se o serviço executado no município em estudo 

apresenta um custo superior.  

Observa-se, ainda, que, das 78 toneladas mensais que chegam, em média, às duas cooperativas 

de material reciclável, aproximadamente 15% são rejeitos. Desta forma, o custo real para a 

prefeitura é ainda superior ao apresentado já que, embora a coleta seletiva seja o item mais 

significativo na composição dos custos referentes à denominada rota tecnológica dos resíduos 

recicláveis (que engloba, também, a operação / manutenção das Centrais de Triagem e a coleta 

convencional, transporte e aterramento dos rejeitos gerados nessas centrais), os demais serviços 

são também custeados pela prefeitura. Dentre os serviços complementares, destacam-se os 

custos com a coleta convencional (R$ 113,17/t) e com a disposição final no aterro sanitário (R$ 

38,76/t). 

Por outro lado, deve-se destacar que, nessa avaliação, também não estão computados os ganhos 

ambientais como, por exemplo, a minimização da utilização de recursos naturais, a redução de 

gases de efeito estufa, a ampliação da vida útil do aterro sanitário e a incorporação dos materiais 

em seu ciclo de vida.  
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CONCLUSÃO 

 

O custo da coleta seletiva no município de Aparecida de Goiânia foi estimado em R$ 1.138,25/t, 

superior ao declarado pela capital do estado, Goiânia. Dessa forma, conclui-se que a 

administração pública municipal precisa adequar o serviço, avaliando alternativas que possam 

diminuir seu custo e permitir sua expansão.  

Apesar disso, os benefícios advindos do serviço, que garante emprego, renda e melhores 

condições de trabalho para os catadores; para o meio ambiente, aumentando a vida útil dos 

aterros sanitários e contribuindo com a redução do consumo dos recursos naturais, são inegáveis 

e altamente positivos. 

Além disso, há o atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos que define que o poder 

público deve promover medidas que apoiem a implantação de estrutura física e aquisição de 

equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação formadas por pessoas físicas de 

baixa renda. 
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