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Resumo:
O manejo dos resíduos sólidos urbanos constitui-se em um dos maiores desafios enfrentados pelas
administrações públicas, pois, estes, quando não armazenados de forma adequada, podem causar
danos tanto à saúde humana, quanto degradação ambiental. O município de Cabaceiras do ParaguaçuBA, localizado no Recôncavo Baiano, por não possuir um aterro sanitário, transporta seus resíduos
para o município de Muritiba-Ba. Assim, o objetivo principal dessa pesquisa é analisar a viabilidade
econômica e financeira para implantação de um aterro sanitário no município supracitado. A natureza
da pesquisa é descritiva, pois tem a finalidade de apenas registrar e analisar os fenômenos técnicos,
sem, contudo, entrar nos méritos dos resultados encontrados Para alcance do proposto, foram
utilizadas ferramentas de engenharia econômica, a exemplo de Valor Presente Líquido (VPL), Taxa
Interna de Retorno (TIR) e o prazo de recuperação do investimento (PAYBACK). A partir dos
resultados obtidos compreende-se que para a implantação de um aterro sanitário de pequeno porte no
município é necessário uma área de 10.000 km 2 com capacidade para receber até 100 toneladas de lixo
por dia. Quanto à análise econômica e financeira do projeto foram realizadas projeções para 10 anos
(cenários para administração pública) e 15 anos (cenários para concessão privada). A análise de
viabilidade para primeiro cenário provável (administração pública) e para o terceiro cenário provável
(concessão privada), não foi satisfatória, uma vez que o VPL apresentou valores negativos. Já no
segundo cenário (administração pública), e no quarto cenário (concessão privada), otimistas, o projeto
foi viável, devido à manipulação de algumas variáveis.
Palavras chave: Análise de viabilidade. Aterro Sanitário. Lei 12.305/2010.

ANALYSIS OF ECONOMIC AND FINANCIAL VIABILITY FOR
THE IMPLEMENTATION OF A SANITARY POND IN THE
MUNICIPALITY OF CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA

Abstract
The management of municipal solid waste is one of the greatest challenges faced by public
administrations, as these, when not properly stored, can cause damage to both human health and
environmental degradation. The municipality of Cabaceiras do Paraguaçu-BA, located in the
Recôncavo Baiano, because it does not have a landfill, transports its waste to the municipality of
Muritiba-Ba. Thus, the main objective of this research is to analyze the economic and financial
viability for the implantation of a sanitary landfill in the aforementioned municipality. The nature of
the research is descriptive, since it has the purpose of only recording and analyzing the technical
phenomena, without, however, entering into the merits of the results found. To reach the proposed,
economic engineering tools were used, such as Net Present Value ), Internal Rate of Return (IRR) and
the term for recovery of investment (PAYBACK). From the results obtained it is understood that for
the implantation of a small landfill in the municipality it is necessary an area of 10,000 km2 with
capacity to receive up to 100 tons of garbage per day. As for the economic and financial analysis of
the project, projections were made for 10 years (scenarios for public administration) and 15 years
(scenarios for private concession). The feasibility analysis for the first probable scenario (public
administration) and for the third probable scenario (private concession) was not satisfactory, since
NPV presented negative values. In the second scenario (public administration), and in the fourth
scenario (private concession), optimistic, the project was feasible, due to the manipulation of some
variables.
Keywords: Feasibility analysis . Landfill . Law 12.305 / 2010

1 Introdução
O aumento da intensidade da atividade humana nas últimas décadas, bem como, o
crescimento desordenado da população em núcleos urbanos sem planejamento acelerou a
produção excessiva de resíduos sólidos urbanos, causando uma série de problemas para a
sociedade, em especial à gestão pública. Esse crescimento contínuo da escala econômica
sobre o meio ambiente agravou uma questão específica no processo de sustentabilidade
relacionada às ações de manejo de resíduos e sua correta disposição final.
As consequências ambientais decorrentes do inadequado tratamento dado aos resíduos sólidos
urbanos são sentidas diretamente no ar, nas águas (subterrâneas e superficiais) e no solo, pois
o lixo acumulado gera um líquido chamado chorume1, que contém componentes tóxicos e
atingem diretamente os lençóis freáticos.
Sendo assim, o Governo Federal instituiu a Lei Nº 12.305 de 2010 acerca da Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), onde por meio desse marco legal proíbe os municípios de
destinarem os resíduos sólidos em vazadouros a céu aberto, e, estabelece a obrigatoriedade
para a implantação de aterros sanitários integrando ainda a coleta seletiva. Independente do
tamanho do município ou de sua localização, todos devem possuir um aterro, sendo que a
total responsabilidade sobre os serviços de manejo dos resíduos ficam a cargo do município.
O município de Cabaceiras do Paraguaçu-Ba por não possuir um aterro sanitário, todo resíduo
produzido é transportado para o município vizinho de Muritiba-Ba, que possui o
equipamento. Assim, o presente trabalho fez uma análise econômica e financeira acerca da
viabilidade para a construção de um aterro sanitário no município, ou seja, foi analisado se é
mais rentável possuir um aterro ou transportar esses resíduos sólidos para outra localidade.

1

O chorume é um resíduo líquido de elevada carga orgânica e forte coloração, produzido pela decomposição
química e microbiológica dos resíduos sólidos depositados em um aterro. (MORAIS, J.L.; SIRTORI, C.;
PERALTA-ZAMORA, 2006)

Nesse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa é analisar a viabilidade econômica e
financeira para implantação de um aterro sanitário no município de Cabaceiras do Paraguaçu.
No intuito de alcançar esse objetivo foram instituídos os seguintes objetivos específicos:
 Diagnosticar o potencial de resíduos sólidos gerados no município de Cabaceiras do
Paraguaçu;
 Estimar o capital inicial necessário para implantação de um aterro sanitário no
município em epígrafe, e, as entradas e saídas de caixa necessárias para elaboração de
fluxo de caixa livre para implantação do projeto;
 Aplicar a metodologia de análise de viabilidade econômica e financeira no
empreendimento.
2 Referencial Teórico
2.1 A PROBLEMÁTICA DO LIXO NO CONTEXTO NACIONAL
Um dos principais equipamentos que podem auxiliar no manejo do RSU é o aterro sanitário,
que de acordo com Vilhena et al. (2010, p. 235) “constituiu-se no método mais adequado para
disposição de todo tipo de resíduo, incluindo os de serviços de saúde”. Deste modo faz-se
necessário obter um destino adequado para os resíduos gerados, para que não haja danos a
população ou ao meio ambiente (SOUSA, GAIA E RANGEL, 2010).
O Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2012) considera como as principais
modalidades de destinação final: aterro sanitário, aterro controlado e vazadouro a céu aberto
(lixão). De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD,
2010) lixões ou vazadouros a céu aberto são locais onde o lixo é lançado sobre o terreno sem
qualquer cuidado ou técnica especial.
Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), outro método para a disposição
final dos resíduos é o aterro controlado, local utilizado para despejo do lixo coletado, em
bruto, com cuidado de diariamente após a jornada de trabalho cobrir os resíduos com uma
camada de terra, minimizando os impactos ambientais, porém a Associação Brasileira de
Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (ABRELPE, 2013) afirma que do ponto de vista
ambiental, pouco se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas
necessários para a proteção do meio ambiente e da saúde pública.
O aterro sanitário é um processo utilizado para a disposição de resíduos sólidos no solo,
fundamentado em critérios de engenharia e normas operacionais especificas, permite um
confinamento seguro em termos de controle de poluição ambiental e proteção à saúde publica
(VILHENA, ET AL. 2010).
A Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), dispondo sobre as diretrizes relativas à gestão integrada, ao gerenciamento de
resíduos sólidos, incluídos os perigosos, e, as responsabilidades dos geradores do lixo e do
poder público.
De acordo com a Lei, todas as administrações públicas municipais, indistintamente do seu
porte e localização, devem construir aterros sanitários e encerrarem as atividades dos lixões e
aterros controlados. Art. 17º, Inciso V, “metas para a eliminação e recuperação de lixões,
associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis”.
2.2 FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE VIABILIDADE E CUSTO DE CAPITAL
Antes de ser implantado o empreendimento é necessário um estudo de viabilidade técnica,
econômica e financeira para que através deste seja analisado se o projeto é ou não viável. A

análise irá demonstrar através de projeções, o investimento inicial, e, o potencial retorno. E
para isso serão utilizadas as ferramentas de engenharia econômica.
O fluxo de caixa referente a um empreendimento deve conter as entradas e as saídas de capital
que vão atuar ao longo do prazo analisado. As saídas dizem respeito aos gastos com
investimentos em bens como terrenos, equipamentos, móveis e utensílios; custos mensais com
aluguéis, materiais, mão de obra, impostos, taxas, consumos de água e luz, etc.;
financiamentos e IPTU. Quanto às entradas dizem respeito aos recebimentos das vendas de
bens, aplicações financeiras e recebimentos resultantes do faturamento (HIRSCHFELD,
2012).
A projeção do fluxo de caixa se configura em: investimento inicial que representa o ano 0,
onde entende-se como todo capital necessário para colocar o projeto em funcionamento e os
anos seguintes representam o ingresso ou a saída de caixa no período; o faturamento é
resultante do somatório dos ganhos obtidos; custos fixos compreendem a aquisição de terreno,
máquinas equipamentos, veículos, ferramentas, moveis e utensílios etc., e os variáveis são
referentes as despesas com água, luz etc.; a depreciação dos bens corresponde a diminuição
do valor desses, resultantes do desgaste pelo uso, embora represente um custo de produção
não se materializa em desembolso.
Os métodos que irão dar suporte a essa análise de viabilidade são os seguintes: Valor Presente
Líquido (VPL), Taxa interna de Retorno (TIR) e Período de Recuperação do Investimento
(PAYBACK).
3 Metodologia
A pesquisa se caracteriza como descritiva, pois trata-se do estudo, análise, registro e
interpretação dos fatos, ou seja, ela descreve os acontecimentos de uma determinada realidade
sem que haja a interferência do pesquisador. O objetivo primordial é a descrição das
características de determinada população ou fenômeno, sendo que, utiliza de técnicas
padronizadas de coleta de dados, como a observação sistemática e o a aplicação de
questionários (GIL, 2002).
Os dados coletados para a realização do projeto, no que tange, especialmente, às entradas de
caixa do fluxo, foram perpetrados por meio de entrevistas com o Diretor de Agricultura,
Secretário de Transportes e o Secretário de Finanças do município de Cabaceiras do
Paraguaçu, onde foram levantados os custos referentes ao recolhimento e transporte desses
resíduos para o município de Muritiba.
As informações referentes aos custos do projeto foram alcançadas por meio de visita técnica e
entrevista semiestruturada elaborada com o gestor da Empresa BATTRE, localizada no
município de Lauro de Freitas – BA, e responsável pela administração dos aterros sanitários
dos municípios de Simões Filho, Salvador, bem como do município supracitado. Neste
buscou-se informações estratégicas como as despesas incorridas, custos diretos e indiretos de
produção.
Com base nessas informações foi montado o fluxo de caixa por um período de dez anos no
que se refere à exploração do setor público, e quinze anos para a concessão privada
apresentando para ambos um cenário provável e otimista, esse período estipulado é dado em
relação ao tempo de vida útil do aterro sanitário. No fluxo de caixa foi detalhado: o
investimento inicial, os gastos fixos e variáveis para a implantação do projeto.
De acordo com o já relatado no referencial teórico as ferramentas que foram utilizadas são o
VPL, que calcula os fluxos de caixas deduzidos a valor presente, descontada a taxa de custo

de capital do investidor, subtraindo-se esse valor do investimento inicial, gerando um
resultado positivo no caso de viabilidade, nulo, no caso de indiferença e negativo no caso de
inviabilidade; a TIR se caracteriza como a taxa que torna nulo o VPL atuando como um
parâmetro comparativo em relação a taxa de custo do capital, ou seja, se a TIR for maior que
a taxa de custo do capital, aceita-se o projeto, caso contrario, rejeita-se; finalmente o
PAYBACK descontado, dimensiona o prazo de retorno do capital investido.
4 Análise econômica e finananceira
A análise de viabilidade econômica e financeira se dá através de uma comparação entre a
situação atual de disposição dos resíduos, ou seja, quanto é gasto atualmente pelo município
para descartar o lixo no aterro do município de Muritiba, e os investimentos iniciais, os custos
fixos e variáveis necessários para a implantação de um aterro próprio.
Se o VPL for positivo indica que o capital investido será recuperado, remunerado na taxa de
juros (TIR) que mede o custo de capital do projeto, e o retorno financeiro (PAYBACK), neste
é medido quanto tempo é preciso para cobrir os custos de investimento.
Foram analisados os fluxos de caixa ao longo de dez anos para um cenário provável e otimista
com o objetivo da administração pública e quinze anos para um cenário provável e otimista no
intuito da concessão privada. Nestes, estão envolvidos os custos fixos e variáveis, bem como
os investimentos iniciais e os impostos recolhidos no aterro.
A receita gerada para empreendimento é dada através da quantidade de lixo multiplicado pelo
preço da tonelada. Para os cenários prováveis foi utilizado o preço atual pago pela prefeitura
de Cabaceiras do Paraguaçu-BA no aterro de Muritiba-BA, esse valor é de R$ 58,92 para o
primeiro ano do projeto, com acréscimo de 3% ao ano. Esse acréscimo de 3% é de praxe em
trabalhos desse tipo. Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2010). Já para os cenários
otimistas foi utilizado como parâmetro para estipular o preço o estudo da Fundação Getúlio
Vargas, FGV Projetos (2007), onde o preço cobrado pela tonelada é de R$ 100,32 para aterros
de pequeno porte, então para o presente trabalho este valor foi reajustado com base na
inflação do período, chegando à magnitude de aproximadamente R$ 140,00 a tonelada.
Visando confabular cenários otimistas para o projeto foram utilizados os valores de R$ 140,00
a tonelada para o projeto com administração estritamente pública e R$ 130,00 para a situação
projetada para concessão privada.
4.1 CENÁRIO PROVÁVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
DE PEQUENO PORTE EM CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA - ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Os custos iniciais para a implantação do projeto baseiam-se na aquisição do terreno, nos
instrumentos que compõem o aterro como a geomembrana, geotêxtil o tubo para dreno, tubo
para dreno de gás, brita e o poço de monitoramento, licenciamentos ambientais para a
liberação do empreendimento, estação de tratamento que podem ser ou não terceirizado, a
construção das balanças para pesar a quantidade de lixo que será descartado, plantio de
árvores ao redor do aterro, cercamento, construção do setor administrativo e da guarita, os
maquinários como caminhão basculante, retroescavadeira e trator com compactador e os
custos de consultoria do projeto que representa 5% sobre o valor do projeto, ou seja, para a
consultoria que está elaborando.
Tabela 2 - Custos iniciais para a construção do aterro sanitário – cenário provável /
administração pública

Descrição
Aquisição do Terreno
Geomembrana PEAD 2 mm
Geotêxtil - 150 g/m2
Tubo para dreno - 0,65 mm
Tubo para drenagem de gás
Brita 5 – gás
Brita 2 - drenagem superficial
Poço de monitoramento
Sondagens e Licenciamentos
Estação de tratamento de efluentes
Construção das balanças
Plantio de vegetação ao redor
Cercamento
Construção
Caminhão basculante
Retroescavadeira
Trator esteira com compactador
Custos do projeto
Custo total
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Preço
Unitário R$
70.000
16,00
2,50
3,50
60,00
62,00
39,00
2.200,00
80.000,00
45.000,00
85000
4,50
20,00
50.000,00
235.000,00
235.000,00
690.000,00
84.808,00

Unidade Quantidade
m2
m2
m2
M
m3
m3
muda
M
-

1
13.500
13.500
3000
16
100
500
4
1
1
1
100
500
1
1
1
1
1

Total R$
70.000,00
216.000,00
33.750,00
10.500,00
960,00
6.200,00
19.500,00
8.800,00
80.000,00
45.000,00
85.000,00
450,00
10.000,00
50.000,00
235.000,00
235.000,00
690.000,00
84.808,00
1.880.968,00

Os custos fixos foram calculados para o primeiro ano do projeto, estes foram estimados em
função das variações de mercado, por isso, o fluxo de caixa sofre alterações no decorrer dos
anos, pois são ajustados conforme a estimativa da inflação. Para os cálculos da estimativa foi
utilizado o software Excel.
Os custos fixos são compostos por mão de obra que conta com 10 funcionários no qual estão
inclusos um operador para a balança, supervisor, serviços gerais, três vigias já embutidos os
adicionais noturnos e insalubridade, motorista, dois operadores de máquina e um engenheiro,
os valores de salários, são compatíveis com os valores do mercado atual. O contador com um
custo mensal de um salário mínimo; energia elétrica; abastecimento de água; a monitoração
da água subterrânea (duas por ano) e por fim os custos com telefone e internet.
Tabela 3 – Custos fixos, mensal e anual para o primeiro ano do projeto.
Descrição
Quantidade
Custo mensal
Custo anual
Mão-de-obra
10
20.358,00
244.296,00
Contador
1
880,00
10.560,00
Energia Elétrica
500,00
6.000,00
Abastecimento de água
400,00
4.800,00
Monitoramento água subterrânea 2/ano
70,00
140,00
Telefone/Internet
100,00
1.200,00
Total
22.308,00
266.996,00
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Em relação aos custos variáveis assim como os custos fixos os cálculos foram projetados para
o primeiro ano do empreendimento, onde estão inclusos o combustível que será utilizado
pelos equipamentos, esses que foram reajustados conforme a previsão do reajuste do preço do
óleo diesel dos últimos 10 anos; a manutenção e os gastos inesperados não sofreram alteração

em virtude da falta de dados históricos referentes a esse processo mantendo-se os mesmos
valores, novamente foi utilizado o software Excel para fazer as projeções.
Tabela 4 – Custos variáveis, mensal e anual para o primeiro ano do projeto.
Quantidade
Custo mensal
Custo anual
Descrição
4h/dia
1.000,00
12.000,00
Combustível Maquinário
2.000,00
24.000,00
Manutenção
1.000,00
12.000,00
Gastos inesperados
4.000,00
48.000,00
Total
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Os índices econômicos para este cenário são apresentados a seguir na Tabela 5.
Tabela 5 – Análise econômica do projeto / cenário provável referente à administração pública
Índices
Valores
VPL
- R$ 2.381.946,74
TIR
não foi possível calcular
PAYBACK
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
A análise dos resultados não foi satisfatória, o VPL foi negativo em R$ 2.381.946,74
centavos, considerando que o preço da tonelada é de R$ 58,92, ou seja, o retorno do projeto
foi menor que o investimento inicial tornando-o inviável, o que sugere que este projeto seja
reprovado, a TIR não foi possível ser calculada, pois como os valores do fluxo de caixa livre
foram negativos, o valor tornou-se pequeno, a tal ponto, que o Excel o considerou como zero,
impossibilitando seu cálculo. O PAYBACK, não retornou resultado já que, dentro desse
período as receitas líquidas geradas não foram suficientes para pagar o empreendimento.
4.2 CENÁRIO OTIMISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO DE
PEQUENO PORTE EM CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA - ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Neste cenário os custos iniciais do projeto sofreram algumas mudanças, uma vez que, não
foram considerados os custos de aquisição do terreno, os custos de consultoria do projeto e os
equipamentos utilizados para esta análise como caminhão basculante, retroescavadeira e trator
com compactador são equipamentos usados, com intuito de diminuir os custos iniciais do
projeto, os demais materiais que serão utilizados para o empreendimento não foram alterados.
A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou custo de oportunidade também foi alterada,
reduzindo-se de 15% para 12%, uma diminuição de 20%. O Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza também não foram considerados. Uma vez que, esse imposto trata-se se
uma receita municipal é condizente pensar que, já que o aterro é administrado pela prefeitura
neste cenário, que esta pudesse abrir mão dessa receita, pois, estaria pagando a si mesmo.
Tabela 6 - Custos iniciais para a construção do
administração pública
Preço
Descrição
Unitário R$
Aquisição do Terreno
0,00
Geomembrana PEAD 2 mm
16,00
Geotêxtil - 150 g/m2
2,50
Tubo para dreno - 0,65 mm
3,50

aterro sanitário – cenário otimista /
Unidade Quantidade Total R$
m2
m2
m2

1,00
13.500,00
13.500,00
3.000,00

0,00
216.000,00
33.750,00
10.500,00

Tubo para drenagem de gás
Brita 5 – gás
Brita 2 - drenagem superficial
Poço de monitoramento
Sondagens e Licenciamentos
Estação de tratamento de efluentes
Construção das balanças
Plantio de vegetação ao redor
Cercamento
Construção
Caminhão basculante
Retroescavadeira
Trator esteira com compactador
Custos do projeto
Custo total
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

60,00
62,00
39,00
2.200,00
80.000,00
45.000,00
85.000,00
4,50
20,00
50.000,00
117.500,00
117.500,00
345.000,00
0,00

M
m3
m3
Muda
M
-

16,00
100,00
500,00
4,00
1,00
1,00
1,00
100,00
500,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

960,00
6.200,00
19.500,00
8.800,00
80.000,00
45.000,00
85.000,00
450,00
10.000,00
50.000,00
117.500,00
117.500,00
345.000,00
0,00
1.146.160,00

Em relação aos custos fixos e variáveis mantiveram-se inalterados visto que, se trata da
análise do mesmo projeto. Quanto aos índices econômicos para este cenário são apresentados
a seguir.
Tabela 7 – Análise econômica do projeto / cenário otimista referente à administração pública
Índices
Valores
VPL
R$ 39.738,08
TIR
12,79%
PAYBACK
9,5
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
A análise de viabilidade econômica para este cenário foi satisfatória, devido ao valor positivo
apresentado no VPL que foi de R$ 39.738,08 centavos, onde o valor da tonelada de lixo foi
reajustada para R$ 140,00, implica que, o valor obtido no projeto pagará o investimento
inicial obtendo uma margem de lucro, ou seja, o projeto, nesse cenário, é viável. A taxa
interna de retorno do investimento é de 12,79% que será comparada com a TMA ou custo de
oportunidade, mas, para que a TIR fosse satisfatória a TMA foi reduzida em 20%, essa taxa
leva em consideração o rendimento em um investimento de baixo risco, no qual o gestor
poderia aplicar o dinheiro ao invés de investir no projeto. No que diz respeito ao PAYBACK,
o período de recuperação do investimento foi de nove anos cinco meses e vinte e cinco dias,
ou seja, após esse período, o projeto tornou-se operacionalmente viável. Observa-se que, o
projeto foi viável a partir do momento em que o preço da tonelada aumentou muito o valor,
quando comparado com o cenário anterior.
4.3 CENÁRIO PROVÁVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO
DE PEQUENO PORTE EM CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA - CONCESSÃO
PRIVADA
Para este cenário provável de concessão privada que é o ato de conceder algo, condizente com
a Lei 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, Artigo 2º, Inciso II que a “concessão de serviço
público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”, foi utilizado
um período de quinze anos para a realização desta análise. Os custos iniciais do projeto

permaneceram os mesmos apresentados na Tabela 5. Quantos aos custos fixos e variáveis
também permaneceram inalterados apresentados nas Tabelas 3 e 4, no entanto foi alterado
apenas o valor total dos custos ao final dos quinze anos. Os índices da viabilidade econômica
deste cenário são apresentados a seguir:
Tabela 8 – Analise econômica do projeto / cenário provável referente à concessão privada
Índices
Valores
VPL
- R$ R$ 2.557.991,84
TIR
Não foi possível calcular
PAYBACK
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Para este cenário foi inserido o imposto do ISSQN na análise, uma vez que estará sob a
responsabilidade da administração privada. Os resultados esperados dessa análise não foram
alcançados, o VPL apresentou um valor negativo de R$ 2.557.991,84 centavos, sendo que
para este cenário também foi utilizado o preço de R$ 58,92, valor cobrado pela tonelada. A
TIR, não retornou resultado, visto que os fluxos de caixa livre gerados pelo projeto, nesse
cenário, foram todos negativos, deixando o valor do índice diminuto ao ponto do Excel
considerá-lo como zero. O PAYBACK também não foi calculado em virtude, de nesse
período, o projeto não se pagar.
4.4 CENÁRIO OTIMISTA PARA A IMPLANTAÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO DE
PEQUENO PORTE EM CABACEIRAS DO PARAGUAÇU-BA - CONCESSÃO PRIVADA
Este cenário apresenta para a concessão privada uma perspectiva otimista, onde os custos
iniciais do projeto são os mesmos apresentados na Tabela 6, no qual os custos com aquisição
do terreno não foram considerados, supondo que a prefeitura pudesse doar esse terreno em
termos de concessão para que o investidor privado pudesse explorar durante o tempo
especifico que no caso são 15 anos. Foram retirados os custos de consultoria do projeto em
virtude da probabilidade da empresa possuir Know-how, ou seja, ter pessoal qualificado para
elaborar tais projetos e os equipamentos utilizados para esta análise como caminhão
basculante, retroescavadeira e trator com compactador são equipamentos usados, novamente,
com o objetivo de diminuir os custos iniciais do projeto. A TMA considerada também foi de
12% ao ano. Os demais itens que serão utilizados para o projeto não foram alterados. Os
índices da viabilidade econômica são apresentados a seguir:
Tabela 9 – Analise econômica do projeto / cenário otimista referente à concessão privada
Índices
Valores
VPL
R$ 56.292,75
TIR
12,85%
PAYBACK
12,4
Fonte: Dados da pesquisa, 2016.
Dentre os cenários apresentados das análises dos fluxos de caixa para a implantação de um
aterro sanitário, o mais atrativo é o quarto cenário – Concessão Privada, considerando que o
preço da tonelada do lixo é a menor apresentada entre os cenários viáveis e possui o maior
VPL e TIR, mesmo considerando um período maior de retorno do investimento.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve como objetivo realizar a análise econômica e financeira para a
implantação de um aterro sanitário no município de Cabaceiras do Paraguaçu – BA. Para esta
análise foi realizado uma projeção dos habitantes para os próximos dez e quinze anos do

município bem como, o potencial de resíduos sólidos gerados. O capital inicial necessário
para a implantação do projeto, assim como os custos fixos e variáveis, e, a elaboração do
fluxo de caixa para a realização da análise econômica e financeira do empreendimento
também foram estimados. Foram utilizadas as ferramentas de engenharia econômica para o
diagnóstico como VPL, a TIR e o PAYBACK.
A partir dos resultados obtidos nota-se que para a implantação de um aterro sanitário de
pequeno porte no município é necessário uma área de 10.000 m 2 no qual tem a capacidade de
receber até 100 toneladas de lixo por dia. Quanto à análise econômica e financeira do projeto
foram realizadas projeções para 10 anos (cenários para administração pública) e 15 anos
(cenários para concessão privada).
A análise de viabilidade tanto para primeiro cenário (provável) voltado para a administração
pública quanto para o terceiro cenário (provável) de concessão privada, demonstram que
projeto é inviável, uma vez que, diante dos investimentos iniciais e dos custos fixos e
variáveis o projeto apresentou VPL negativo, considerando que o preço da tonelada foi R$
58,92 para ambos os cenários e as projeções com um aumento de 3% ao ano, mesmo assim
não foi possível cobrir os custos e despesas do empreendimento para o período de dez anos e
quinze anos, a TIR não foi possível ser calculada, e, o PAYBACK não teve resultados visto
que, dentro do período proposto o fluxo de caixa não se pagou.
Já no segundo cenário (otimista) referente à administração publica e no quarto cenário
(otimista) de concessão privada o projeto é viável, devido à redução dos custos iniciais como,
por exemplo, o custo do terreno, a consultoria do projeto, equipamentos e a carga tributária do
ISSQN. Quanto à análise de viabilidade, o preço cobrado pela tonelada de lixo, no segundo
cenário foi de R$ 140,00 e no quarto cenário de R$ 130,00 para que o VPL fosse positivo, a
TMA foi reduzida em 20% para que no segundo cenário a TIR fosse de 12,79% e no quarto
cenário de 12,85%, visando estimular o investimento.
Apesar da análise não ter sido viável, mesmo para os cenários otimistas foram realizadas
várias alterações para que os índices apresentassem valores minimamente satisfatórios,
recomenda-se a implantação de um aterro sanitário em termos de concessão à iniciativa
privada (quarto cenário), dado os benefícios sociais que este pode proporcionar ao município
como ter um local especifico para o descarte dos resíduos sólidos melhorando a saúde
ambiental, uma vez que, esse lixo não será jogado a céu aberto ou incinerado, impedir a ação
de catadores de lixo, caracterizado como subemprego, possibilitar um tratamento adequado
para o chorume evitando a contaminação do solo, das águas superficiais e subterrâneas, além
do enquadramento da Lei 12.305/2010, tendo em vista a preservação do meio ambiente.
Como sugestões, a pesquisa preconiza verificar a existência de municípios entorno que não
possuam aterros sanitários de acordo com as normas técnicas, prestando serviço de
recebimento final dos resíduos sólidos, isso faria com que o volume de lixo aumentasse e
consequentemente a receita, auxiliando no processo de viabilidade.
Outra sugestão, conforme a Lei 12.305 de 2010, os aterros devem ser autossustentáveis, ou
seja, precisam desenvolver atividades que não necessitem do investimento periódico de
capital público em suas operações. Para isso, fazem-se necessários novos estudos sobre a
implantação de usinas de reciclagem ou compostagem em associação com cooperativas, no
intuito de analisar se há viabilidade para a produção de tais produtos, agregando maior nível
de receita, auxiliando também no processo de viabilidade.
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