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RESUMO  
 
Este artigo tem como objetivo realizar o levantamento das informações dos custos relativos aos 

serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares nos municípios da Associação de 

Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), bem como tabulação, leitura e interpretação dos 

dados coletados. Assim, no presente estudo foram aplicados questionários fechados com 

perguntas diretas aos servidores responsáveis pelos resíduos sólidos nos catorze municípios 

consorciados a Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos 

Municipais do Médio Vale do Itajaí – AGIR e aos respectivos prestadores de serviços destes 

municípios, ou seja, um censo aplicado a população integral da amostra de estudo. Com o 

resultado do trabalho, foi possível demonstrar o quanto de recursos é consumido por uma 

organização pública para produzir determinado bem ou serviço para a sociedade e, também, a 
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partir da avaliação de custos, melhorar o planejamento e o orçamento governamental, sabendo-

se com mais clareza a destinação dos recursos públicos. 

 
Palavras-chave: Resíduos sólidos e recicláveis, custos, análise de resultado. 

 
 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 
 
Mensurar custo no setor público é dizer quanto recurso foi consumido por uma organização 

pública para produzir determinado bem ou serviço à sociedade, apresenta-se a terminologia 

básica conceitual de custos (MARTINS, 2003, p. 25): “Gasto é todo sacrifício financeiro que a 

entidade arca para a obtenção de um produto ou serviço qualquer, sacrifício esse representado 

por entrega ou promessa de entrega de ativos [...]”. Segundo Machado e Holanda (2010), esses 

conceitos podem ser pensados como um ciclo: o equipamento (ativo) usado no processo 

produtivo, que foi gasto e se transformou em investimento e, posteriormente, considerado 

parcialmente como custo torna-se uma despesa do período no processo de apuração do 

resultado. É claro, também, que o gasto pode se transformar imediatamente em despesa ou custo 

sem passar pela fase do investimento.  

Esta pesquisa reflete os custos dos resíduos sólidos domiciliares orgânicos e recicláveis dos 

quatorze municípios que compreendem uma Associação dos Municípios, realizada no ano de 

2013 junto com a agência de regulação que atende aos municípios desta referida região.  

Nesse viés, considerando o crescente aumento das necessidades públicas aliado à 

responsabilidade social dos gestores públicos, buscou-se verificar os valores que compõem os 

custos diretos dos resíduos sólidos (orgânicos e recicláveis), desde o serviço de coleta domiciliar 

até a sua destinação final, tendo como meta a geração de informações para avaliar o 

desempenho atual do modelo e a tomada de decisão por parte dos Prefeitos Municipais quanto a 

possíveis mudanças no atual modelo de gestão municipal dos resíduos sólidos.  

Com o resultado do trabalho, será possível demonstrar o quanto de recursos é consumido por 

uma organização pública para produzir determinado bem ou serviço para a sociedade e, também, 

a partir da avaliação de custos, melhorar o planejamento e o orçamento governamental, sabendo-

se com mais clareza a destinação dos recursos públicos.  

 
 
MATERIAL E MÉTODOS 
  
A metodologia de pesquisa adotada para elaboração do presente artigo consubstancia-se nas 

modalidades de pesquisa exploratória com obtenção de dados quantitativos e qualitativos bem 

como referencial teórico e bibliográfico. Assim, no presente estudo foram aplicados questionários 
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fechados com perguntas diretas aos servidores responsáveis pelos resíduos sólidos nos catorze 

municípios consorciados a AGIR e aos respectivos prestadores de serviços destes municípios, ou 

seja, um censo aplicado a população integral da amostra de estudo. Os dados foram obtidos 

através de servidores ligados às atividades de saneamento, educação ambiental, logística, custos, 

contabilidade, controle interno, técnica em saneamento, patrimônio e recursos humanos dos 

municípios pesquisados.  

Cabe destacar que durante a aplicação destes questionários foram levantados dados contábeis-

econômicos a fim de aflorar os dados quantitativos e qualitativos, tais como, indicadores que 

refletissem a população urbana atendida com os serviços públicos na vertente dos resíduos 

sólidos, a existência de atuação de empresas terceirizadas/concessões, quantidade de passadas 

de coletas dos resíduos, entre outros. 

Após a aplicação dos questionários aos envolvidos e responsáveis por esta gestão de resíduos, 

foram realizadas visitas em todos os prestadores de serviço para esclarecimento de eventuais 

dúvidas que surgissem ao longo da pesquisa. 

Observa-se que para cumprir o objeto qualitativo da pesquisa, buscou-se cumprir os atributos da 

confiabilidade, tempestividade, comparabilidade e compreensibilidade, essenciais para a análise e 

interpretação adequada dos dados informados no que se refere a programas de governo. 

Ressalta-se que, através das análises quantitativa e qualitativas estas permitirão a tomada de 

decisões relacionadas aos sistemas orçamentários e financeiros. A pesquisa de campo, aplicada 

in loco nas prefeituras e nos Serviços Autônomos Municipais de Água e Esgoto nos meses de 

julho e agosto de 2013, consistiu no levantamento de informações em seus respectivos órgãos de 

controle de custos/informações dos serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos.  

 
 
RESULTADOS/DISCUSSÃO 
 

No presente estudo foi possível verificar, nos catorze municípios pesquisados, que todos 

possuem serviço de coleta convencional e de destinação de resíduos, seja na forma própria, 

terceirizada ou, ainda, por meio de concessões para a coleta. Em relação à destinação final, os 

municípios a executam de três maneiras: via consórcio, terceirizada ou, ainda, por meio de 

concessão. 

Deste modo deve-se observar, portanto, que os  custos  e  os  respectivos  indicadores têm  

relação direta  com  o  tamanho  populacional,  o  estado  de conservação dos equipamentos 

utilizados, a  geografia do local e a geração de resíduo específico. 

Ao final, como uma das recomendações fornecidas aos municípios pesquisados no momento em 

que verificou-se a ociosade de um veículo de coleta novo em um município específico, 
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recomendou-se que através de parceria por meio termo de convênio ou outro instrumento 

adequado para tanto, permitir a utilização deste veículo para passadas de coleta em outras 

localidades deficitários. Deste modo, diminuindo o custo aplicado à manutenção, evitando a 

ociosidade e diluição do custo de depreciação do mesmo ao longo do tempo. 

Na presente pesquisa, foram conferidos os custos aplicados direta e indiretamente na atividade de 

coleta até a destinação final dos resíduos sólidos. Entre eles: custo total da coleta por tonelada 

por município; custo total da coleta por tonelada por habitante; quantidade de resíduos gerada por 

habitante, valor total pago para transbordo/destinação por tonelada. A partir da obtenção dessas 

informações, passou-se à criação dos indicadores de análise na gestão dos resíduos sólidos. 

A seguir, os dados dos indicadores são apresentados de forma gráfica, permitindo a 

comparabilidade dos custos das atividades de coleta até a destinação final dos resíduos sólidos e 

seus respectivos indicadores, por município, destacando os custos dos resíduos orgânicos e dos 

recicláveis. Ressalta-se que a escolha dos indicadores que irão compor a análise gráfica ocorreu 

pelo grau de relevância em relação ao objeto da pesquisa. 

Visando facilitar a análise gráfica, as legendas com o nome dos municípios estão abreviadas e 

são indicadas por cor.  

 

 

 
 
 
Dentre os questionários realizados, foram levantados dados que permitiram através da formulação 

de diversos gráficos a visualização da real situação dos resíduos sólidos. São apresentados duas 

situações as quais apresentam os custos finais pagos por tonelada no que tange os resíduos 

orgânicos e recicláveis. 

O custo final pago por tonelada por município foi obtido da relação entre o custo total da 

operação de coleta, transbordo e destinação e o total de toneladas oriundas da coleta dos 

resíduos orgânicos (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Custo final pago, pelo município, por tonelada  

 
 
 
O custo final gasto por tonelada foi obtido da relação entre o custo total da operação de coleta e 

destinação final e o total de toneladas destinadas coletadas (Gráfico 2). 

 
Gráfico 2 – Custo final gasto, pelo município, por tonelada 

 
 
 
Ressalta-se que o baixo nível de controle sobre os dados da coleta convencional quando 

realizada no regime de concessão pública não gera dados suficientes à análise de custos. Outra 

limitação refere-se à metodologia de mensuração de custos utilizada pelas administrações 

municipais, a qual convive ainda com as limitações atuais na contabilidade pública, a falta de 

integração dos sistemas estruturantes e a falta de conhecimento técnico sobre custos nas 

administrações municipais. Com base na evidenciação de campo, pode-se afirmar que o 

aperfeiçoamento da atividade de custos ocorrerá a partir do desenvolvimento do arcabouço 

conceitual e legal, além, é claro, da mudança de comportamento dos agentes públicos.  
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CONCLUSÃO 
 
Importante destacar que foram utilizados os indicadores passíveis de obtenção e análise de dados 

afins às atividades de gestão dos resíduos. Corroborando com esse entendimento, Matarazzo 

(1998, p. 157) afirma que “o importante não é o cálculo de grande número de índices, mas de um 

conjunto de índices que permita conhecer a situação da empresa, segundo o grau de 

profundidade desejada da análise”. Com base nos dados obtidos na coleta de dados, foram 

estabelecidos os seguintes indicadores de custo, os quais são apresentados de forma quantitativa 

(com base monetária) e de forma qualitativa (com base na geração de resíduos): Quantitativos 

(custo total da atividade, custo pela população total, custo pelo número de domicílios, custo por 

tonelada coletada; custo por tonelada destinada (incluindo transbordo) e Qualitativos (quilos 

gerados por habitante, quilos gerados por domicílio). 

Destes indicadores pode-se perceber que em sua grande maioria os serviços prestados 

encontram-se deficitários necessitando de ajustes não só nos seus custos como também na 

cobrança das receitas prevendo também cobranças pelo viés do gerador-pagador, ou seja, quem 

mais gera lixo mais lixo paga mais pelo serviço.  
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