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1. APRESENTAÇÃO 

O presente relatório apresenta os estudos de modelagem 

econômica –financeira para implantação do aterro sanitário no município de 

Campo Novo do Parecis/MT com capacidade para até 100 Toneladas/dia. Os 

investimentos incorridos para a modelagem apresentada, utilizaram técnicas de 

engenharia econômica e de análise de projetos de investimentos para calcular 

ao a viabilidade do empreendimento, com retorno atrativo para o investimento, 

visando a modelagem de uma parceria público-privada. O porte para o aterro 

apresentado, considerado como pequeno/médio dentro da classificação dos 

aterros, requerem custos de implantação e operação menores, mas não menos 

complexos comparando com aterros de médio e grande porte. 

Conforme premissas da autorização da Manifestação de 

Interesse da Iniciativa Privada, publicada em 02/08/2022, para estudos de 

viabilidade técnico-econômico, visando à implantação e gestão do Aterro 

Sanitário do Município, tratando resíduos sólidos urbanos, os estudos de 

modelagem econômica –financeira apresentam neste caderno e seus anexos: 

• Custos de investimentos e gerenciamento (pré-implantação, 

implantação, operação, encerramento), considerando ainda os custos de 

remediação do “Lixão” e a implantação de 04 Miniusinas de Geração de Energia 

Fotovoltaica, a qual atendera todos os órgãos públicos municipais, desta forma 

entregando economicidade ao Município de campo novo do Parecis-MT. 

• Planilha da viabilidade do projeto (Aterro Sanitário), Planilha 

de Remediação do “Lixão” e Planilha de Implantação das 04 Miniusinas de 

Geração de Energia Fotovoltaica. 

• Cálculo da receita média de equilíbrio por tonelada, para 

atingir a taxa de retorno capital investido; 

A metodologia utilizada para a formulação do Fluxo de Caixa 

Descontado. 
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Para o estudo, foram considerados para o período de pré-

implantação: estudos para análise da escolha da área, estudos ambientais 

(licenciamento), Implantação, Operação e Encerramento. 

 

2. INVESTIMENTOS PARA A VIABILIDADE DO PROJETO 

2.1 Gastos Envolvidos na Pré-Implantação do Projeto. 

Na pré-implantação foram considerados os custos relativos à:  

Custos pré-operativos de Implantação do aterro R$ 4.837.621,90,  

Implantação do Aterro Sanitário e 04 Mini Usinas de geração de 

energia fotovoltaica (R$ 67.036.408,50),  

Remediação do Aterro R$ 1.508.552,60. 
 
Implantação Tratamento de Chorume (R$ 756.823,18) e  

Implantação das 04 miniusinas de geração de energia fotovoltaica 

(R$ 25.128.769,38,43), já inclusas na implantação do Aterro. 

Os custos detalhados da implantação das miniusinas se encontram 

nas planilhas anexas ao Caderno V – Eficientização Energetica – Medida 

Alternativa, bem como os custos detalhados da Remediação do “Lixão” se 

encontram na planilha anexa ao Caderno VI – Remediação do Lixão, a qual foi 

utilizada para obtenção de licenciamento, junto a SEMA/MT. 

 

2.1.1 Estudos iniciais  

Com despesas relativas à visita ao local, execução de 

levantamento planialtimétrico, execução de sondagens, análises iniciais. 

 

2.1.2 Projeto executivo  

Com execução do projeto detalhado de todo o empreendimento, 

com memorial descritivo e de cálculo, juntamente a planilhas de orçamento 

anexas.  
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2.1.3 Licenciamento ambiental para ampliação da capacidade  

Com execução de estudos ambientais necessários para as 

obtenções das licenças previa, de instalação e de operação em caso de 

ampliação da capacidade operacional do aterro sanitário. Ainda, tendo em vista 

existir Processo Administrativo de Licenciamento junto a SEMA/MT, a 

proponente assume a responsabilidade dar continuidade nos tramites 

necessários à obtenção da Licença de Operação. 

 

2.1.4 Custos Envolvidos na Implantação  

Na implantação foram considerados os custos relativos à:  

2.1.4.1 Implantação, manutenção do canteiro de obras  

Nesse item considerou-se que será necessária uma recursos para 

instalação e posterior desmobilização do canteiro de obras. 

 

2.1.4.2 Construções gerais  

Nesse item considerou-se que será necessária a construção de 

cerca em todo o perímetro da área do aterro bem como algumas construções 

civis. 

Considerou-se também a construção de acessos externo e internos 

ao aterro.  

2.1.4.3 Sistema de drenagem subsuperficial  

Considerou-se necessária a execução de um sistema de drenos 

em espinha de peixe formado por drenos principais e secundários, caixas de 

passagem e emissários.  

O dreno principal para rebaixamento e condução as águas sub 

superficiais na base do aterro teve comprimento assumido como sendo igual ao 

maior lado da base da base do aterro. Concebeu-se sua instalação de modo a 

permitir a captação, condução e deságue das águas que se infiltram visando 
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impedir o desenvolvimento de supressões de água sobre o maciço de resíduos, 

especificamente sobre o sistema de impermeabilização, e complementarmente 

não permitir a ocorrência de erosões retro progressivas.  

Os drenos secundários foram concebidos com a mesma seção e 

materiais, não contando com o tubo drenante de concreto construídos 

perpendicularmente ao dreno principal, com comprimento de cada ramal 

equivalente ao menor lado da base do aterro. Toda a captação realizada pelos 

drenos subterrâneos principais e secundários e coletada em caixas de 

passagem e enviada, via emissário, para descarga no sistema natural de águas 

superficiais de água à jusante do aterro.  

 

 

2.1.4.4 Terraplenagem  

Visando desenvolver uma geometria mais favorável à implantação 

das células de um aterro, previu-se que o terreno deverá sofrer uma 

regularização (terraplanagem) para criar uma área plana para facilitar e 

maximizar a capacidade de disposição de resíduos, bem como para otimizar a 

capacitação dos líquidos percolados e as operações de disposição dos resíduos.  

 

3. DEFINIÇÃO DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO  

3.1 Aquisição de máquinas e equipamentos  

No presente trabalho considerou-se que a totalidade dos 

equipamentos a serem usados serão alugados de empresas especializadas 

sendo remunerados pelo fornecimento do equipamento, operador, combustível 

e operação.  

3.2 Mão de obra direta 

 Foram considerados neste trabalho a empregabilidade de mão de 

obra direta e indireta. 
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3.3 Instrumentação  

Nos custos de operação foram consideradas as despesas 

necessárias para ia instalação e manutenção de dois tipos de instrumentos de 

monitoramento geotécnico do maciço.  

 

4.  DEFINIÇÃO DOS CUSTOS DE PÓS-FECHAMENTO EM 

CADA UM DOS ATERROS MODELOS  

O aterro sanitário tem uma vida útil de 30 anos abrangendo a 

implantação e operação. Posterior as etapas serão realizadas as atividades de 

encerramento (pós-fechamento) que se refere ao monitoramento ambiental da 

área. Esta atividade inicia-se imediatamente a cobertura final do último módulo 

do aterro sanitário. Esta atividade deverá possuir um período de 20 anos 

segundo NBR 1389-1994 para atividade de monitoramento de água 

subterrâneas. 

5. AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

A metodologia adotada para avaliar o projeto é a do Fluxo de Caixa 

Descontado (FCD), que se baseia em trazer a valor presente os fluxos de caixa 

operacionais da concessão, descontados a uma determinada taxa de juros 

compostos capaz de refletir a remuneração esperada em função do risco 

associado ao setor de atuação e do país. O fluxo de caixa apresentado mais 

adiante corresponde à melhor alternativa para modelo financeiro.  

 

5.1 Viabilidade Econômica para a Sociedade 
 

A operação do aterro sanitário gera economias positivas para o 

Município, benefícios que incidem principalmente sobre os segmentos mais 

carentes da população. Dentre as economias geradas, pode-se destacar: 

Além disso, outras economias positivas a serem geradas são o 

aumento das oportunidades de criação de novos negócios a partir das matérias 

primas geradas durante a fase de operação do aterro. A qualidade de vida com 
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a melhora dos índices de saúde, a partir do momento que trata os resíduos 

gerados e depositados de forma irregular. 

 Os aspectos ambientais, contribuem para a melhoria da saúde 

pública e na redução da pobreza, contribuindo para o aumento do IDH (índice de 

desenvolvimento humano) da população. 

 

5.2 Premissas para a Modelagem 
 

Foi analisada a viabilidade e potencialidade do empreendimento, 

com o respectivo detalhamento das receitas, despesas, investimentos e fluxo de 

caixa. 

Foi considerado o prazo determinado de 30 (trinta) anos para a 

concessão (2022 a 2052) e 10 (Dez) anos para o monitoramento durante o 

encerramento, uma vez que, considerando o princípio de modicidade tarifária, as 

simulações com prazos inferiores apontaram a inviabilidade do empreendimento. 

Ressalta-se que todas as projeções são feitas em termos reais, ou 

seja, sem considerar os efeitos da inflação, com valores na data-base de 

dezembro de 2021. Para modelar os montantes envolvidos no empreendimento, 

foram utilizadas como base as seguintes premissas: 

5.2.1 Prazos para a Realização dos Investimentos Propostos 

 

O prazo para implantação e operação propostos, apresentados, 

começam a partir da data da emissão da ordem de serviço derivada do contrato 

e tem duração prevista conforme a característica da intervenção. 

5.2.2 Investimentos (Capex) 

 

O orçamento dos investimentos foi definido com base em dados do 

projeto licenciado, estudos de mercado e projetos similares. 
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Etapa Valor total 

Implantação do aterro e 04 Miniusinas de 
Geração de Energia Fotovoltaica 

R$ 67.036.408,50  

Custo mensal sem BDI R$ 669.063,76 

Encerramento R$ 14.026,60* 

Total  

Tabela 01: Tabela de Investimentos aterro sanitário 

*Planilha Operação 

A seguir é apresentado o cronograma de execução do Projeto 

(Remediação do Lixão, Implantação do Aterro e Implantação das Usinas). 

Etapa Ano 01 Ano 02 a 03 Ano 03 a 29 29 a 39 

Remediação, Implantação 
do aterro e Implantação da 
04 Usinas Fotovoltaicas 

    

Operação Aterro e das 
Usinas 

    

Encerramento Aterro     

Tabela 02: Cronograma Executivo do Projeto 

5.2.3 Origem dos Recursos para os Investimentos Propostos 
 

O recurso investido, deverá ter aporte direto dos investidores, 

podendo ser captado junto a instituições financeiras, com a anuência do poder 

concedente. Em caso de obtenção de financiamento junto a instituições 

financeiras, eventuais encargos como juros e taxas serão agregados 

futuramente.  

5.2.4 Desconto nas Tarifas 

 

Em eventual repasse dos custos aos contribuintes sugere-se que 

ao se aplicar desconto na taxa, este seja concedido aos beneficiários 

cadastrados no Programa Bolsa Família. Para atendimento das pessoas de 

baixa renda, foi adotada como sugestão um desconto de 15% sobre população 

de baixa renda.  
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5.2.5 Informações sobre IPTU e Resíduos Sólidos Urbanos 
 

O município não realiza a cobrança para tratamento dos resíduos 

sólidos no município, informação obtida no ano de 2021. Ocorre que o Novo 

marco do saneamento determina que os municípios implantem tarifa adequada 

para obter o equilíbrio entre a despesa e a receita pública, inclusive prevendo 

que a não implantação acarreta a infringência da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

5.2.6 Receitas 

 

São receitas do Operador: 

(i) Pagamento pela contraprestação de serviços aos municípios; 

(ii) Receitas acessórias contraprestação de serviços a terceiros; 

5.2.7 Estrutura Tarifária 

 

O município deverá adotar o modelo é de tarifa progressiva, por 

representar uma política pública que vem fornecer tarifas módicas aos 

consumidores menos abastados, facilitando o acesso ao serviço para as 

diversas classes sociais, preservando os princípios da modicidade, qualidade, 

continuidade e eficiência. 

Os consumidores deverão ser diferenciados em quatro categorias, 

quais sejam Residencial, Comercial, Público e Industrial, classificados de acordo 

com a geração dos resíduos. 

5.2.8 Custos e Despesas Operacionais 

 

Os principais custos operacionais projetados para a Operação de 

Resíduos Sólidos Urbanos foram: 

• Pessoal; 

• Ferramentas; 
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• Veículos e Equipamentos;  

• Despesas Gerais. 

Para os custos operacionais de Pessoal – RSU, foi estimada a 

equipe necessária  

As Despesas Gerais de RSU, são aquelas geradas pelas 

necessidades administrativas e operacionais e ainda custos com infraestrutura 

física disponibilizada. 

 

5.2.9 Inadimplência 
 

Para a atividade de resíduos sólidos urbanos, foi adotada um 

patamar de inadimplência de 15%, projetou-se para o primeiro ano de operação 

valor percentual de 15%, sendo reduzida anualmente até chegar ao patamar de 

1% a partir do 10º ano de operação, mantendo-se esse patamar até o 30º. A 

inadimplência deve ser considerada par fins de apuração quando da cobrança 

da taxa por parte do Município. 

Enquanto a municipalidade não proceder com as alterações 

legislativas objetivando a cobrança aos munícipes, os custos do presente projeto 

serão custeados integralmente pelo Caixa Único. 

5.2.10 Depreciação 
 

O modelo de depreciação utilizado considera o menor prazo entre 

a vida útil dos bens ou o prazo restante da Operação. Os benefícios fiscais da 

depreciação foram calculados com base na contabilidade fiscal e incorporados 

no fluxo de caixa. O tempo de vida útil médio dos investimentos a serem 

realizados ficou próximo de 60 meses. 
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5.2.11 Impostos 

O estudo apontou ser mais vantajoso economicamente para a 

Operadora adotar o regime de tributação pelo Lucro Presumido. A 

obrigatoriedade da adoção contábil em regime de Lucro Real somente é exigível 

para empresas com faturamento anual acima de R$ 78 milhões. 

No Regime de Tributação pelo Lucro Real, as deduções da Receita 

Bruta são compostas por PIS e COFINS. Para a projeção de avaliação das 

deduções da Receita. 

Para projeção do Imposto de Renda e da Contribuição Social da 

Concessionária foram adotados, de acordo com a legislação fiscal vigente no 

Brasil, os seguintes procedimentos: 

Para o cálculo da Contribuição Social considerou-se a alíquota 

vigente na legislação brasileira atual (Lei nº. 10.637 de 30 de dezembro de 2002), 

a saber, 9% sobre o Lucro Antes dos Impostos; e para o cálculo do Imposto de 

Renda adotou-se igualmente a previsão legal brasileira (Lei nº. 9.430 de 27 de 

dezembro de 1996), a saber, incidência de 15% sobre o Lucro Antes dos 

Impostos e 10% sobre a parcela do lucro excedente a R$ 240 mil por ano. 

5.3 Sustentabilidade Econômico-financeira do Modelo 
 

A condição de equilíbrio econômico-financeira é atingida quando 

as receitas da Operadora são suficientes para cobrir as despesas e remunerar o 

capital investido. 

Uma concessão pública aterro sanitário deve apresentar custos e 

despesas operacionais eficientes, além de receitas que sejam produzidas a partir 

de investimentos adequados, de forma que os serviços prestados visem o 

perfeito atendimento do consumidor. Em caso contrário, os investimentos 

estariam sendo inadequadamente remunerados e a ineficiência operacional e 

empresarial estimuladas. 

A análise de viabilidade econômico-financeira tem como base o 

Valor Presente Líquido (VPL) maior que zero, por meio do fluxo de caixa 
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descontado, calculado com base na taxa de retorno definida pelo investidor, 

considerando os riscos envolvidos. A taxa mínima de atratividade pode ser 

representada pela CUSTO DE CAPITAL MÉDIO PONDERADO - CAPM do 

setor, conforme mostrado a seguir. 

O CAPM, a taxa de desconto utilizada, corresponde ao custo médio 

ponderado de capital, ou seja, a taxa mínima de retorno exigida pelo acionista e 

credores financeiros. Essa taxa é usada para descontar os fluxos a valor 

presente ao custo médio de capital. O custo do capital é obtido através da 

ponderação entre o custo do patrimônio líquido e o custo da dívida levando em 

consideração a relação entre capital próprio e de terceiros. 

5.3.1 Custo de Capital Médio Ponderado 
 

Para o Cálculo do CAPM, a Taxa Selic para 13,75 %aa (real) que 

interfere no custo de capital próprio. Sendo assim, resolveu-se adotar tal índice, 

tendo em vista a forte variação apresentada nos últimos anos. 

5.3.2 Conclusões 
 

A Operação do aterro sanitário se viabiliza pela cobrança de taxa 

aos usuários finais, visando a prestação de serviço ao munícipio, fazendo-se 

necessário, por parte do poder concedente, a adoção de medidas legislativas e 

normativas, descritas nos anexos do Caderno IV, objetivando definir critérios e 

autorizar cobrança de serviços dos manejos de resíduos sólidos urbanos de 

forma a garantir a atratividade mínima necessária para participação da iniciativa 

privada no empreendimento. 

Vilhena/RO – Campo Novo do Parecis/MT, 26/08/2022. 
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