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1. Equipe Responsável 

Este Relatório foi desenvolvido pela Equipe Local da CAIXA, composta por profissionais 

da Gerência Executiva e Negocial de Governo (GIGOV/TE), a partir de informações coletadas 

junto ao Município de Teresina/PI, representada pela Secretaria de Municipal de Concessões 

e Parcerias – SEMCOP e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação – 

SEMDUH. 

A Coordenação e Supervisão da elaboração deste documento foram conduzidas pela 

equipe do Grupo de Trabalho de Parcerias e Concessões da Vice-presidência de Governo – 

VIGOV, da CAIXA em Brasília/DF. 

 

2. Pressupostos e considerações iniciais 

Para elaboração deste trabalho temos como pressuposto que as informações fornecidas 

pelos técnicos da Secretaria de Municipal de Concessões e Parcerias – SEMCOP retratam a 

situação local, conforme a base de dados mantida e atualizada pelos diversos setores da 

Prefeitura Municipal de Teresina/PI. 

Este relatório foi desenvolvido pela CAIXA, para uso exclusivo do Ministério de 

Planejamento Desenvolvimento e Gestão - MPDG. 

 

3. Objetivo 

3.1. Objetivo Geral 

Auxiliar o desenvolvimento do projeto que integra o grupo de Projetos-Piloto do 

Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) para realização de 

Concessões Municipais, no âmbito do fundo federal de apoio à estruturação e ao 

desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas, definidos na 

Medida Provisória da Presidência da República nº 786/2017 (PLV n° 32/2017). 

 

3.2. Objetivo Específico 

Elaborar um diagnóstico situacional preliminar do setor de Resíduos Sólidos do 

Município de Teresina/PI, através de dados fornecidos pela prefeitura de Teresina e 

informações coletadas junto ao SNIS, que servirá de princípio norteador para a elaboração 
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dos demais estudos para o desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-

privadas. 

 

4. Perfil do Município de Teresina – Dado Gerais 

Teresina, capital do estado do Piauí, está localizada a margem do Rio Parnaíba, na 

Mesorregião do Centro-Norte piauiense, a uma distância de 366 km do litoral, com uma 

população de 850.198 habitantes (estimativa do IBGE/2017), sendo que a população 

levantada no último censo era de 814.230 (IBGE/2010). Concentra 25% da população 

piauiense, sendo responsável por 45% de sua economia, com PIB per capita de R$ 20.960,16 

(IBGE/2014), IDH igual a 0,751 (IBGE/PNHD/2010), densidade demográfica de 584,94 

hab./km2 (2010). A área do município é de 1.392 km², com 236,64 km² (17%) de área urbana, 

e 1.155,66 km² (83%) de área rural, configurando a capital nordestina com maior área 

territorial rural. 

  

Figura 1: Município de Teresina – Área Urbana e Rural. 

Fonte: SEMPLAN, 2016. 

 

Única capital nordestina localizada no interior, a sua posição geográfica estratégica 

permitiu que se tornasse um entroncamento rodoviário importante, por ser a cidade que 
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guarda a melhor distância rodoviária com todas as capitais nordestinas, o que potencialmente 

favorece as mais diversificadas atividades econômicas. Também considerada Polo Regional 

em virtude de sua vocação para oferta de serviços, como um eixo dinâmico na promoção de 

emprego e renda, possui um raio de atração, particularmente nas áreas de Saúde e Educação, 

que atinge quase toda a região norte e nordeste do país e, segundo o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), Teresina é a primeira capital do nordeste e a terceira 

do Brasil em qualidade da educação básica. Designada sub-metrópole regional, esta região 

sócio-geográfica enfrenta uma série de dificuldades sociais e estruturais, com indicadores 

sociais ainda baixos, assim como a qualificação dos trabalhadores. 

O município possui 181 Estabelecimentos de Saúde (SUS) (IBGE), 3.034 leitos (Data 

SUS set/2016); 860 estabelecimentos de ensino (IBGE 2015); 2 estádios de futebol de grande 

porte; 3 museus, 3 teatros; 44 hotéis/pousadas, 3 shopping centers, 173 restaurantes. 

O Município de Teresina se torna privilegiado em recursos hídricos superficiais, já que 

é banhado por dois rios de grande porte, o Parnaíba, que percorre 55,57 km, e o Poti, que 

percorre por sua vez, 53,73 km na zona urbana de sua superfície, e na zona rural percorre 

58,81km. (CODEVASF, 2014).  

Teresina compõe a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo 

Grande Teresina – RIDE Grande Teresina, criada pela Lei Complementar nº 112, de 19 de 

setembro de 2001, e regulamentada pelo Decreto nº 4.367, de 09 de setembro de 2002. A 

RIDE é composta pelos municípios piauienses de Altos, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, 

Demerval Lobão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Miguel Leão, Monsenhor 

Gil, Pau D’Arco, União, Nazária e Teresina, além do município maranhense de Timon. Sua 

criação resultou da necessidade de articulação entres os entes públicos municipais visando 

ao fortalecimento de suas capacidades de pleitear recursos junto ao governo federal. 
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Figura 2: RIDE Grande Teresina. 

Fonte: PLANO DE AÇÃO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL PARA A RIDE GRANDE 

TERESINA – Produto II: Diagnóstico Situacional Participativo, 2014. 

 

A RIDE Grande Teresina tem como objetivo de articular e harmonizar as ações 

administrativas da União, dos Estados e dos Municípios para a promoção de projetos que 

visem à dinamização econômica, conseguindo prioridade no recebimento de recursos 

públicos destinados a promoção de iniciativas e investimentos que reduzam as desigualdades 

sociais, estejam de acordo com o interesse local, e que visem provisão de infraestruturas 

necessárias ao desenvolvimento em escala regional. 

Mesmo separada da cidade de Timon pelo rio Parnaíba, Teresina sofre conurbação com 

este município maranhense e juntos possuem 969.690 habitantes (IBGE/2010). Teresina é o 

principal centro de referência da RIDE, aglomerado metropolitano formado por 15 cidades 

que, juntas, possuem uma área territorial de 10.919,19 km2 e população residente, em 2010 

de acordo com o IBGE, de 1.154.716 habitantes. 

A partir de 2014 foi elaborado o PLANO DE AÇÃO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL 

PARA A RIDE GRANDE TERESINA que se insere na estratégia do Governo Federal de apoiar 
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a elaboração de planos regionais de desenvolvimento, por intermédio do Ministério da 

Integração Nacional e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba – CODEVASF. Segundo este Plano, a atuação da RIDE abrange as principais áreas 

de desenvolvimento das cidades, incluindo infraestrutura, geração de emprego e capacitação 

profissional, saneamento básico (abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e 

serviço de limpeza pública), uso e ocupação do solo. 

 

5. Contextualização do Município 

5.1. Concessões e Parcerias 

No ano de 2005 a Prefeitura de Teresina criou a Lei nº 3.466, que instituiu o Programa 

de Parcerias Público-Privadas do Município de Teresina e em 2016 editou a Lei nº 3.595, 

referente às diretrizes de atuação do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do 

Município de Teresina - CGPPP/THE.  

Ainda em 2006, a Prefeitura instituiu a Lei Municipal nº 3.600, que estabelece a Agência 

Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina - ARSETE, sob a forma de 

autarquia de regime especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, que disporá sobre a 

regulação, normatização, controle e fiscalização dos serviços de saneamento básico do 

município de Teresina, sendo que os demais serviços públicos deverão ser tratados em leis 

posteriores. De 2008 a 2017, a ARSETE foi associada a ABAR – Associação Brasileira de 

Agências de Regulação, entidade que promove a mútua colaboração entre as associadas e 

os poderes públicos, contribuindo para o avanço e consolidação da atividade regulatória em 

todo Brasil. 

A partir de 2016 a Prefeitura de Teresina criou a Secretaria Municipal de Concessões e 

Parcerias - SEMCOP (Lei Complementar nº 4.970), com foco na coordenação, 

monitoramento, avaliação e fornecimento de subsídios técnicos para a implementação da 

política municipal de concessões e parcerias do município de Teresina. A secretaria é 

composta de equipe multidisciplinar para realização de projetos em Concessões/PPP com 

nível regular de grau de conhecimento no tema, visto que existem projetos municipais de PPP 

em fase de estruturação em algumas áreas prioritárias. 

O município elaborou o Plano Municipal de Parcerias Público-Privada de Teresina 

(2017), em que foi efetuada a seleção e priorização dos projetos estratégicos para a carteira 

de investimentos no município nas seguintes áreas: Estacionamentos Públicos; Iluminação 

Pública; Manejo de Resíduos Sólidos; Usina de Energia Fotovoltaica; Mobiliário Urbano; 
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Estádio de Futebol; Eficiência Energética; Aeroporto; Cemitérios; Centro Logístico da Saúde; 

Parques Públicos; Bicicletas Compartilhadas. 

Em 2017 a legislação vigente foi atualizada, através da Lei nº 5.014 e do Decreto nº 

17.098 que estabelecem regras sobre o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI e 

a Manifestação de Interesse Privado - MIP, a serem observadas na apresentação de projetos, 

levantamentos, investigações e estudos de viabilidade, por pessoa de direito privado, com a 

finalidade de subsidiar a Administração Pública da Prefeitura Municipal de Teresina na 

estruturação de empreendimentos objeto de concessão comum ou permissão de serviços 

públicos, Parceria Público-Privada - PPP, arrendamento de bens públicos ou concessão de 

direito real de uso. 

A partir de 03/2017 o município firmou Acordo de Cooperação com o BNDES para o 

planejamento e estruturação de projetos de desestatização, iniciando pela área de Iluminação 

Pública. 

Vale destacar que a Prefeitura, ao longo dos anos, tem demonstrado capacidade técnica 

e operacional na implantação de programas piloto, de inovação ou melhores práticas em 

gestão, além da celebração de convênios com órgãos internacionais, a exemplo do Banco 

Mundial e do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF. 

 

5.1.1. Serviços de Águas e Esgotos 

A Prefeitura de Teresina, no ano de 2012, publicou o Plano Municipal de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário - PMAE, instituído pelo Decreto Nº 12.148/2012, que tem 

sua validade legal assegurada pelo Artigo 19 da Lei Federal 11.445/2007 e que será 

substituído e atualizado pelo PMSB, após sua conclusão. 

Além disso, a Prefeitura de Teresina possui o Contrato de Programa Nº 03/2012 

(junho/2012) com a AGESPISA (Águas e Esgotos do Piauí S.A), empresa pública estadual, 

com a previsão de subconcessão de acordo com as cláusulas abaixo: 

“TÍTULO II – OBJETO, LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E INTERPRETAÇÃO, CAPÍTULO 1 

– OBJETO 

Cláusula 1. O MUNICÍPIO concede à AGESPISA o direito de explorar a prestação dos 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de 

Teresina (zonas urbana e rural), com exclusividade ou por meio de empresa a quem ela 
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delegar tal prestação, parcialmente, nos termos da lei, com prévia e expressa autorização do 

MUNICÍPIO. 

(...) 

§ 4º. A AGESPISA poderá subdelegar a terceiro, nos termos da lei, com prévia e 

expressa autorização do MUNICÍPIO, a prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO, 

por meio de subdelegação, subconcessão, parceria público privada, ou outra modalidade 

contratual admitida na legislação.” 

Neste sentido, a subconcessão foi realizada pelo Governo do Estado, através da 

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC, para a Concessionária AGESPISA. 

O contrato de subconcessão foi assinado em 22/03/2017, com prazo de 31 anos (vencimento 

em 27/06/2047) e valor total do investimento R$ 1.731.583.000,00. 

A Prefeitura de Teresina e o Governo do Estado são intervenientes anuentes do contrato 

de subconcessão e na Cláusula 08, subitem 8.4 está previsto que os objetivos, metas e 

investimentos poderão ser revistos sempre que necessário, inclusive em razão de alterações 

e/ou revisões no Plano Municipal de Água e Esgoto e/ou Plano Municipal de Saneamento 

Básico, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

5.2. Planejamento e Gestão 

O município de Teresina possui em sua Lei Orgânica Municipal, a previsão de delegação 

de serviços públicos, e existe previsão de recursos para projetos de Concessão e Parcerias 

no Plano Plurianual de Investimento (PPA). 

Dentro dos instrumentos de gestão da RIDE Grande Teresina, está previsto no 

documento RIDE - Plano de Ação - 2015, como Linha Estratégica de Intervenção: Melhorar o 

saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos), nos 

municípios da RIDE; e como Ação: Elaboração de Consórcios Intermunicipais de Gestão de 

Resíduos Sólidos entre os Municípios da RIDE Grande Teresina.  

A Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de Teresina – ARSETE, criada 

em 2006, possui as seguintes atribuições básicas: a regulação econômica dos serviços 

públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário; a regulação técnica e controle 

dos padrões de qualidade; o atendimento ao usuário, compreendendo o recebimento, 

processamento e provimento de reclamações relacionadas com a prestação de serviço de 



11 

 

 

CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL 

 

Relatório Técnico de Diagnóstico Preliminar – RSU Teresina/PI 
 

Fevereiro/2018 
 

saneamento básico. Ou seja, mesmo com a implantação da Agência Reguladora, existe 

necessidade de complementação da legislação atual quanto à regulação do sistema de 

Resíduos Sólidos. 

O município de Teresina está dividido dentro do perímetro urbano em 04 (quatro) 

regiões administrativas, denominadas Superintendências de Desenvolvimento Urbano, assim 

distribuídas: SDU Centro/Norte; SDU Leste; SDU Sul; SDU Sudeste; e para a zona rural existe 

a Superintendência de Desenvolvimento Rural. 

O órgão gerenciador do Sistema de Limpeza Pública é a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEMDUH, criado em 2013, através da Lei 

Complementar Nº 4.359, que altera dispositivos da organização administrativa do poder 

executivo municipal. Constitui área de competência da SEMDUH: a política de limpeza pública 

municipal; os serviços de limpeza pública; a execução dos serviços de coletas de resíduos 

sólidos; e a administração do aterro sanitário municipal. 

 

Figura 3: Organograma SEMDUH. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

O Sistema de Limpeza Pública de Teresina possui a seguinte composição: 1) Coleta e 

Transporte de Resíduos Sólidos Urbanos; 2) Serviços Complementares de Limpeza Pública; 

3) Disposição Final de Resíduos. No último Edital de Licitação para contratação da empresa 

terceirizada, foram designadas regiões de jurisdição para cada parte do sistema, conforme 

quadro abaixo: 
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Tabela 1: Distribuição dos Sistemas de Resíduos Sólidos. 

Fonte: Edital de Concorrência Pública nº15/2014. Prefeitura de Teresina – SEMA, 2014. 

 

Em relação aos aspectos fiscais, a Prefeitura de Teresina possui disponibilidade dentro 

do limite percentual de comprometimento da receita líquida corrente para contratos de PPP 

de 5%, segundo a Lei Municipal n° 9.014/2017. Quanto às possíveis garantias, o município 

informou as que estão previstas, nos termos da Lei nº 3.466/2005, Art. 13, que dispõe sobre 

o Programa Municipal de Parcerias Público- Privadas. 

As despesas públicas do município estão em conformidade com os limites previstos na 

Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Art. 10 da Lei n°11.079/04). 

Considerando a carteira de projetos priorizados no Plano Municipal de Parcerias 

Público-Privadas, o município prospecta a captação investimentos na ordem de R$ 1 bilhão 

até 2020, com realização de PMI ou MIP nas áreas de interesse, das quais listamos: na área 

de estacionamento público (em andamento, estudos autorizados), compartilhamento de 

bicicletas (em andamento, estudos autorizados), cemitérios (interesse em realizar) e eficiência 

energética (elaboração de minuta de edital de PMI). Vale destacar que o município não possui 

nenhum contrato de OGU relacionado a resíduos sólidos no momento. 

Teresina possui Plano de Mobilidade Urbana concluído, que se encontra em fase de 

implantação das intervenções previstas, como os Terminais de Integração, Corredores e 

Faixas Exclusivas de Transporte Coletivo, padronização dos abrigos de ônibus e melhoria da 

frota, com recursos oriundos de Financiamentos e Orçamento Geral da União. 

A partir de 2014, foi iniciado o processo de criação do Consórcio Intermunicipal de 

Mobilidade Urbana – CIMU, celebrado entre os municípios de Teresina/PI e Timon/MA, 

primeiro consórcio autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT, 

referente ao serviço de transporte semi-urbano interestadual, com fins de formalização do 
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convênio de delegação de competência com ANTT e a realização de licitação dos serviços de 

transporte semi-urbanos interestadual de passageiros. A assinatura do Convênio de 

Delegação ocorreu em março/2016 e o início dos serviços delegados em maio/2016. A criação 

do Consórcio foi fundamentada no Federalismo Cooperativo, junção de entes federados para 

gestão conjunta de serviços públicos e na Lei 12.587/2012, com previsão legal para o 

convênio de delegação, art. 16, § 2º. 

A Prefeitura de Teresina elaborou a Agenda 2030 de Teresina, em que constam na 

temática Cidade Sustentável, no âmbito dos Resíduos Sólidos, 10 (dez) metas a serem 

alcançadas até 2030: realizar estudos do potencial econômico dos resíduos gerados; 

implantar postos de entrega voluntária de resíduos recicláveis em pontos estratégicos e 

prédios públicos; implantar sistema de coleta seletiva, de forma gradual, sendo 50% em curto 

prazo, 30% em médio prazo e 20% em longo prazo, além de apoiar e incentivar as 

organizações de catadores existentes e estimular a instalação de recicladoras; melhorar e 

ampliar o serviço de varrição e adotar tecnologias modernas e eficientes na capina, atendendo 

semanalmente as áreas residenciais e diariamente as áreas comerciais, intensificando a 

atividade de capina no período das chuvas; ajustar a periodicidade da coleta domiciliar, 

estabelecendo e divulgando o calendário com dia e intervalo de hora da coleta; adotar normas 

mais rigorosas para execução do serviço de coleta de penas e vísceras e de resíduos 

hospitalares; implantar sistema de informação cadastral de indústrias para controle e 

monitoramento da gestão dos resíduos industriais; implantar novo aterro sanitário e adequar 

o existente às melhores práticas para a atividade; elaborar e implementar o Plano Municipal 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PMGRS e o Plano Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PMGRCC; desenvolver ações de educação ambiental com 

propósito de melhorar a conduta ambiental. 

 

6. Situação da Área de Interesse – Resíduos Sólidos 

A área delimitada para o estudo compreende a zona urbana do município de Teresina. 

A caracterização do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos têm o 

objetivo de retratar suas partes compreendidas em: coleta, transporte e disposição final dos 

resíduos, bem como os serviços de limpeza pública do município de Teresina. Apresenta 

também um panorama geral dos demais resíduos gerados – projetos existentes, iniciativas, 

informações quanto à destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, construção e 

demolição, resíduos especiais, industriais etc. 
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6.1. Geração de RSU - Resíduos Sólidos Urbanos – Resíduos Domiciliares e Resíduos 

de Limpeza Pública 

Para quantificação dos resíduos gerados no município de Teresina, foram utilizados os 

dados disponibilizados pela SEMDUH (2017), a partir da pesagem dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares (RDO) e Resíduos de Limpeza Pública (RPU) encaminhados para o aterro 

municipal. 

No ano de 2017 foram coletados na zona urbana do município de Teresina 196.518,30 

toneladas de RDO que resulta em uma média 16.376,53 toneladas por mês e uma per capita 

de 0,672 Kg/hab./dia (Tabela 2). 

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - JAN A DEZ2017 

SERVIÇO 
UNID 

(t/ano) 

MÉDIA 

(t/mês) 

kg/hab./di

a 

COLETA DOMICILIAR 196.518,30 16.376,53 0,6718 

COLETA DE RESÍDUOS ESPECIAIS 1.694,99 141,25 0,0058 

REMOÇÃO MANUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIVERSOS 

80.180,34 6.681,70 0,2741 

REMOÇÃO MECÂNICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

DIVERSOS 

107.891,66 8.990,97 0,3688 

REMOÇÃO POR PRR'S 24.309,60 2.025,80 0,0831 

COLETA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO 11.821,78 985,15 0,0404 

COLETA SELETIVA 466,75 38,90 0,0016 

COLETA DE RSS 696,43 58,04 0,0024 

TOTAL 422.883,42   

População Teresina Urbana Rural Total 

Ano de 2010 767.557 46.673 814.230 

Ano de 2017 801.463 48.735 850.198 

Tabela 2: Coleta de Resíduos Sólidos – Jan a Dez/2017. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

No gráfico 01 podem ser observados os valores totais dos últimos quatro anos de 

resíduos sólidos domiciliares coletados em Teresina que são respectivamente: 198.839,57 
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toneladas (2014), 205.202,15 toneladas (2015), 192.731,73 toneladas (2016) e 196.518,30 

toneladas em 2017. 

Gráfico 1: Toneladas totais de resíduos sólidos domiciliares urbanos coletados em Teresina. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

Quanto aos dados referentes aos Resíduos de Limpeza Pública (RPU), apresenta-se o 

gráfico 2 contendo as quantidades coletadas no período de 2014 a 2017. 
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Gráfico 2: Toneladas totais de resíduos sólidos públicos coletados em Teresina. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

Em 2017, conforme se verifica do gráfico acima, foram coletados na zona urbana do 

município de Teresina 214.076,82 toneladas de RPU, resultando em uma média mensal de 

17.839,74 toneladas e 0,732 Kg/hab./dia. 

Considerando a média per capita de geração de RDO e RPU, tem-se que a média de 

RSU coletados no município de Teresina foi de 1,404 Kg/hab./dia. Este índice está bem acima 

da média estadual apresentada pela ABRELPE (2012), que foi de 0,96 Kg/Hab./dia, como 

também da média nacional para cidades entre 250mil e um milhão de habitantes, 1,01 

Kg/hab./dia (SNIS, 2015). 

Vale destacar que este valor, apesar de estar maior que a média nacional, está em 

conformidade com outras capitais nordestinas que também apresentaram altos índices, como 

é o caso de Maceió/AL (2,34 kg/hab./dia) e Fortaleza/CE (1,91 kg/hab./dia). Aliás, cumpre 

assinalar que, historicamente, a região Nordeste tem tido resultados elevados, quais sejam: 

1,17 kg/hab./dia em 2012; 1,19 kg/hab./dia em 2013 e 1,21 kg/hab./dia em 2014. 

 O percentual de resíduos de limpeza pública coletados é 8,9% superior ao de resíduos 

domiciliares. 
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Ano 

Referência 

ABRELPE 

total 

(100%) 

Metais 

Papel, 

Papelão 

e Tetra 

Park 

Plástico Vidro Orgânico Outros 

2,9 13,1 13,5 2,4 51,4 16,7 

t/mês Total por classes (t/mês) 

2014   16.569,96  
  

480,53  

   

2.170,67  
2.236,95  

   

397,68  
 8.516,96  2.767,18  

2015   17.100,18  
   

495,91  

   

2.240,12  
2.308,52  

   

410,40  
 8.789,49  2.855,73  

2016   16.060,98  
   

465,77  

   

2.103,99  
2.168,23  

   

385,46  
 8.255,34  2.682,18  

2017   16.376,53  
   

474,92  

   

2.145,32  
2.210,83  

   

393,04  
 8.417,53  2.734,88  

Média   16.526,91  
   

479,28  

   

2.165,03  
2.231,13  

   

396,65  
 8.494,83  2.759,99  

Tabela 3: Síntese dos cálculos de caracterização para os resíduos domiciliares encaminhados 

ao aterro municipal. 

Fonte: ABRELPE, 2012. Adaptado por: SEMDU, 2018. 

 

Neste modelo de cálculo, foi desconsiderado o equivalente coletado de resíduos 

recicláveis pela empresa responsável pela coleta domiciliar e desconsideraram-se também os 

valores em toneladas de resíduos coletados em áreas de transbordo por se tratarem, na 

maioria, de resíduos volumosos e de construção civil. 

O objetivo da apresentação desses resultados é apenas referenciar a provável 

quantidade de resíduos gerados e sua caracterização, servindo de base para planejamento e 

implantação de ações de melhoria na coleta seletiva. 
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Tabela 4: Projeção populacional e de geração de resíduos domiciliares urbanos. 

Fonte: IBGE, 2010. SEMDUH, 2018. 

 

Considerando-se o estudo populacional acima (tabela 4), estima-se que no final de 

2037, Teresina possua uma população urbana de 855.491 habitantes, o que representa um 

total de, aproximadamente, 575 (quinhentas e setenta e cinco) toneladas de resíduos 

domiciliares gerados por dia. Vale destacar que esses valores correspondem ao total de 

resíduos domiciliares gerados na zona urbana do município, por pessoa, excluindo qualquer 

forma de coleta seletiva. 

 

Ano 
População Total 

(hab.) 

População Urbana 

(hab.) 

Projeção da Geração de 

Resíduos Sólidos Urbanos 

(toneladas/dia) 

2018 852975 804082 540,34 

2019 855761 806709 542,11 

2020 858556 809344 543,88 

2021 861361 811989 545,66 

2022 864174 814641 547,44 

2023 866997 817303 549,23 

2024 869829 819973 551,02 

2025 872670 822652 552,82 

2026 875520 825340 554,63 

2027 878380 828037 556,44 

2028 881249 830742 558,26 

2029 884128 833456 560,08 

2030 887016 836179 561,91 

2031 889913 838911 563,75 

2032 892820 841652 565,59 

2033 895736 844402 567,44 

2034 898662 847161 569,29 

2035 901597 849929 571,15 

2036 904542 852705 573,02 

2037 907497 855491 574,89 
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6.2. Coleta Convencional 

Em Teresina, o gerenciamento da prestação do serviço da coleta convencional de 

resíduos sólidos é de responsabilidade da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH). Também é de responsabilidade da 

SEMDUH: a contratação, quando necessário, de empresas terceirizadas; elaborar os 

memoriais técnicos e descritivos, além de fiscalizar os serviços prestados. 

A coleta de resíduos urbanos da cidade de Teresina é realizada pelo Consórcio Teresina 

Ambiental formado pelas empresas Litucera Limpeza e Engenharia LTDA, CTR Teresina S.A 

e a Revita Engenharia S.A. O contrato nº 004/2017 foi lavrado em 09 de junho de 2017 tendo 

como contratante a Prefeitura Municipal de Teresina, por meio da SEMDUH, e como 

contratado o Consórcio Teresina Ambiental, cuja empresa líder é a Litucera Limpeza e 

Engenharia LTDA. 

Os prazos de vigência e execução dos serviços objeto desta contratação são de 60 

(sessenta) meses, nos termos do inciso II do artigo 57 da Lei n.º 8.666/93, estando estes 

condicionados ao advento da lei municipal que instituir o Plano Municipal de Saneamento 

Básico – PMSB. 

Quando da entrada em vigor da lei municipal que instituir o Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB este contrato deverá adequar-se integralmente a este, podendo 

ainda ser rescindido, caso se mostre incompatível com o referido plano, por decisão da 

administração municipal. 

Os serviços inclusos no contrato são: serviços públicos de Coleta, transporte e descarga 

de resíduos sólidos urbanos regulares (domiciliar, comercial, de mercados públicos e de 

feiras-livres) em caminhões compactadores dotados de sistema de monitoramento remoto via 

satélite (GPS); coleta, transporte e descarga de resíduos sólidos especiais; Coleta seletiva de 

resíduos recicláveis porta a porta, implantação e manutenção de postos de entrega voluntária 

de resíduos recicláveis (PEV’s); Coleta dos Pontos de Recebimento de Resíduos (PRR’s); 

Coleta em áreas de difícil acesso e implantação de programa de educação ambiental. 

A contratada recebe o valor unitário de R$ 124,13 por tonelada para execução da coleta 

domiciliar. Para a coleta de resíduos sólidos especiais, o valor recebido é de R$ 296,38 por 

tonelada. No caso da coleta seletiva a contratada recebe o valor unitário de R$ 411,40 por 

tonelada. No caso da e educação ambiental, os valores recebidos são por equipe, sendo R$ 

50.353,74 para cada equipe. 
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6.2.1. Periodicidade e frequência 

Em Teresina, a coleta convencional é realizada nos períodos diurno e noturno, 

atendendo a todo o perímetro urbano, conforme apresentado na Figura 04. Com exceção da 

área central, do Bairro Morada Nova e do Conjunto João Emílio Falcão, que são atendidos 

pelo serviço de coleta todos os dias, as demais regiões e bairros são atendidos três vezes por 

semana, alternadamente, respeitando o Projeto Básico norteador da licitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL 

 

Relatório Técnico de Diagnóstico Preliminar – RSU Teresina/PI 
 

Fevereiro/2018 
 

Figura 4: Periodicidade da coleta convencional urbana. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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6.2.2. Equipes e equipamentos 

O serviço de coleta domiciliar é executado pelos seguintes veículos: 33 compactadores, 

sendo 3 reservas, com capacidade para 15 metros cúbicos. (Figura 05); 04 caminhões Roll 

On/Roll Off; 58 caminhões carroceria/basculantes; 01 caminhão coleta seletiva; 02 tratores de 

esteira; 03 escavadeiras; 06 pás carregadeiras; 34 veículos leves; 04 ônibus para transporte 

de pessoal; 01 motoniveladora (patrol) e 04 carros-pipa. 

 Quanto aos colaboradores por atividade, temos: 400 na coleta; 1.106 na conservação 

urbana; 22 na disposição final e 68 na administração dos serviços, totalizando 1.596 

empregados. 

 

Figura 5: Veículo compactador utilizado para coleta domiciliar. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

6.2.3. Áreas de disposição irregular 

Em Teresina, durante o ano de 2013, foram identificados 101 (cento e um) pontos 

irregulares de disposição de resíduos sólidos. Nestes locais eram despejados resíduos 

irregularmente, com predominância de Resíduos de Construção e Demolição - RCD. A partir 

do mapeamento destes locais, mais conhecidos como “áreas de transbordo”, e verificação da 

forma de descarte, foi possível planejar a instalação de 35 (trinta e cinco) Pontos de 

Recebimento de Resíduos – PRR, convenientemente instalados em toda área urbana, e 

monitorar os demais para erradicá-los. 
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Figura 6: Áreas de transbordo localizadas na Zona Sul. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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Figura 7: Áreas de deposição irregular de resíduos no município. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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6.2.4. Coleta de Resíduos Sólidos Especiais 

Os resíduos classificados como especiais para os fins desta coleta são: restos de 

matadouros de animais, restos de entrepostos de alimentos, restos de alimentos sujeitos à 

rápida deterioração provenientes de feiras públicas permanentes, mercados, supermercados, 

açougues e estabelecimentos congêneres, alimentos deteriorados ou condenados, ossos, 

sebos e vísceras. 

Conforme dados da SEMDUH (2018), em 2017, foram coletados mensalmente, em 

média, 141,25 toneladas de resíduos sólidos especiais pelo serviço de coleta pública. Esta 

quantidade diminuiu consideravelmente de 3.000,78 toneladas anuais, em 2014, para 

1.694,99 toneladas anuais em 2017. Esta drástica redução foi resultado da implantação da 

Lei Complementar Nº 4.664, de 19 de dezembro de 2014, pelo Município, a qual estabeleceu 

critérios para a definição de resíduos sólidos extradomiciliares e transferiu a responsabilidade 

pelo gerenciamento destes ao gerador, na forma da Lei nº 12.305/2010. 

 

Tabela 5: Coleta de resíduos sólidos especiais - total mensal e anual em toneladas. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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Para pilhas e baterias, equipamentos eletrônicos, lâmpadas fluorescentes, pneus e 

embalagens de agrotóxico, não há, em Teresina, programa, projeto ou legislação especifica 

para gerenciamento destes resíduos, onde apenas as embalagens de agrotóxicos 

apresentam sistema de logística reversa. Estas são armazenadas em um galpão situado na 

mesma área do aterro controlado, onde se localiza a Unidade Central de Recolhimento da 

inpEV (figura 8) com estrutura para recebimento e armazenagem. 

 

Figura 8: Localização da unidade de recebimento de embalagens de agrotóxicos em Teresina. 

Fonte: PMSB Teresina / DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2013. 

 

6.2.5. Coleta Seletiva 

De acordo com a SEMDUH, atualmente, o Município possui um projeto piloto de coleta 

seletiva, onde a população leva seu resíduo segregado até postos de coleta 

convenientemente instalados. Até o momento foram instalados 14 Pontos de Entrega 

Voluntária (PEV's), onde 10 postos são de 10 m³ e 04 postos são de 1,20 m³ que recolhem 

resíduos destinados à coleta seletiva. 

Portanto o projeto, que ainda se encontra em fase de implantação, contempla postos de 

entrega voluntária de resíduos., em algumas regiões da cidade como: praça Desembargador 

Edgar Nogueira, Lagoa do Norte - São Joaquim, Encontro dos rios - Poti Velho, avenida 

Marechal Castelo Branco – nas proximidades do Minhocão, praça da Igreja Católica do bairro 

Bela Vista, praça da Telemar - Mocambinho, avenida Dom Severino - Morada do Sol, avenida 

Nossa Senhora de Fátima - Fátima, praça Rio Branco - Centro, Comercial Carvalho Mercadão 

- Itararé, Comercial Carvalho – Av. Barão de Gurguéia, Ponte Estaiada - Avenida Raul Lopes 

e praça da Vermelha, na avenida Barão de Gurguéia, praça das Palmeiras no bairro Saci. 
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Complementando o sistema de coleta por postos de entrega voluntária são, também, 

executadas as coletas porta a porta em condomínios, empresas privadas e no comércio 

central da cidade. 

Conforme dados apresentados pela Prefeitura Municipal de Teresina através da 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH), são coletados 1,29 toneladas 

por dia de resíduos recicláveis, o que corresponde a 0,24% em relação à coleta total de 

resíduos domiciliares. 

Conforme pode ser verificado na tabela 6, apesar de não serem representativos os 

dados da coleta seletiva, este vem crescendo ano a ano, e se considerarmos a sua evolução 

entre 2014 e 2017, estes aumentaram em 102%, graças a ações constantes de educação 

ambiental. 

Os resíduos coletados são encaminhados para Associação Trapeiros de Emaús, 

associação formada por pessoas de baixa renda, que faz a separação dos resíduos e 

encaminha para comercialização, sendo fonte de renda para cerca de 14 (quatorze) famílias. 
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Tabela 6: Coleta de resíduos recicláveis - total mensal e anual em toneladas. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

Além deste sistema desenvolvido pelo município, existe a coleta executada pelos 

catadores autônomos, informais ou que têm ligação com empresas privadas locais. De acordo 

com Pierot (2009), em levantamento realizado em 2009, estima-se que existam, no município, 

aproximadamente, seis depósitos de triagem particulares com capacidade operacional para 

atender empresas recicladoras.  

Estes depósitos recebem em média 60 toneladas de material por semestre. Os 

principais fornecedores são catadores informais, pequenos depósitos e entidades 

organizadas. Quanto aos principais clientes, destaca-se a demanda eminente de empresas 

de estados como Bahia, Pará, Pernambuco, Ceará e Maranhão. 

Com base em pesquisa realizada no site do Compromisso Empresarial para Reciclagem 

(CEMPRE), apenas uma empresa encontra-se devidamente cadastrada para recebimento 

destes materiais. Trata-se da SANPIL, localizada no Distrito Industrial, Rua C, Lote 140, que 

recebe os seguintes materiais: papel, plástico e borracha. 
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Figura 9: Fotos dos PEV's instalados. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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Figura 10: Localização dos PEV's no município. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

6.2.6. Programa de Educação Ambiental 
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A implantação do Programa de Educação Ambiental está prevista no item “2.6” do 

Contrato Nº 004/2017 - SEMDUH/PMT, firmado com o Consórcio Teresina Ambiental. 

O Programa Educação Ambiental possui 02 equipes, ambas formadas por: 04 (quatro) 

profissionais de nível médio capacitados na área de Educação Ambiental, 01 (um) profissional 

de nível superior, o qual responde pela coordenação da equipe de educação ambiental com 

especialização e experiência profissional na área, além de equipamentos como um veículo 

utilitário leve, equipamentos e acessórios de apoio necessários para a divulgação do 

programa. 

 

Figura 11: Ações do Programa de Educação Ambiental. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

6.2.7. Compostagem 

Atualmente, em Teresina, não é realizado processo de compostagem, pelo sistema 

público de coleta, transporte e tratamento final dos resíduos sólidos urbanos coletados. 

No município esta atividade está sob a coordenação da Superintendência de 

Desenvolvimento Rural (SDR), que mantém uma unidade de compostagem instalada para 

processamento de coco verde e trituração de galhos, que dispõe dos seguintes equipamentos: 

(a) Prensa para trituração do coco verde e separação da fibra, com capacidade para 

processar 15 toneladas/dia. A fibra é utilizada para confecção de jarros de jardim, o 

restante é transformado em composto orgânico; 

(b) Triturador de galho com capacidade para 10 toneladas diárias de material proveniente 

das podas e cortes de árvores, cujos serviços são executados pela Eletrobrás. 
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Os compostos produzidos nesta unidade são encaminhados para as hortas 

comunitárias assistidas pelo município e para produção de mudas em viveiros administrados 

pelo município. 

 

6.2.8. Grandes geradores de resíduos e resíduos industriais 

Conforme já referenciado anteriormente, o município de Teresina já instituiu desde 2014 

Lei que diferencia os pequenos dos grandes geradores e transferiu a responsabilidade para 

estes para com o gerenciamento dos resíduos gerados em suas atividades, trata-se da Lei 

Complementar Nº 4.664, de 19 de dezembro de 2014. Esta lei também permite que o 

Município atue em caráter eventual e facultativo, quanto à coleta e disposição final dos 

resíduos dos grandes geradores, desde que seja devidamente ressarcido dos custos 

despendidos, através de taxa. 

De acordo com a SEMDUH, com relação aos resíduos industriais, cada empresa tem 

responsabilidade sobre o correto armazenamento e transporte, sendo de responsabilidade do 

Município apenas a disposição final, quando o resíduo tem caracterização que permita sua 

disposição no aterro controlado municipal, nos outros casos estes devem recorrer às Centrais 

de Tratamento de Resíduos Instaladas no Município. 

 

6.3. Conservação Urbana 

6.3.1. Varrição 

O serviço atende 100% da área urbana, é executado de forma manual e conta com 87 

funcionários exclusivos. Na área central, os garis trabalham em dois turnos: manhã e tarde. 

Conforme informações fornecidas pela SEMDUH (2018), existem rotas pré-definidas, e o 

planejamento contempla o retorno aos locais de varrição na forma definida no Projeto Básico 

ou de acordo com a demanda. Em 2017 foram varridos cerca de 5.000 quilômetros/mês do 

total de logradouros. 

São prestados ainda os serviços de varrição manual nas praças centrais, por serem as 

de maior fluxo de pessoas. Mensalmente são varridos cerca 1.130.603,62 m2 de áreas de 

praças no centro da cidade. Os resíduos coletados são armazenados nos equipamentos 

disponíveis para coleta e encaminhados ao aterro municipal. 
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Figura 12: Funcionários da limpeza pública. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

6.3.2. Capina e Roçagem 

Os serviços de capina e roçagem são executados pela manhã e à tarde até às 15h40, 

mas não têm periodicidade ou rotas pré-definidas, seu planejamento contempla o retorno aos 

locais de forma trimestral ou de acordo com a demanda. As áreas são atendidas de acordo 

com a necessidade e a urgência, por 24 equipes, com 15 funcionários cada uma. Em 2017 

foram coletadas uma média de 6.681,70 toneladas/mês. Na capina e roçagem, em 2017, 

foram investidos R$ 13.770.483,06, correspondendo a, aproximadamente, 33% dos 

investimentos com a conservação urbana, que compreendeu em 2017, a quantia de R$ 

41.775.544,50. A tabela 7 apresenta os valores gastos mensalmente nos serviços de 

conservação urbana anos de 2014 a 2017. 
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Tabela7: Total de investimentos com o serviço de capina entre 2014 e 2017. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

Figura 13: Serviços de capina e roço. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

6.3.3. Poda e Corte de Árvores 

Os serviços de poda e corte de árvores são realizados semestralmente ou de acordo 

com a necessidade, sendo estes serviços integrantes dos contratos de conservação urbana 

que tem as diversas SDU’s como contratantes. 

 

 

6.3.4. Entulho de grande volume 
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São entulhos provenientes de limpeza doméstica, como: móveis velhos ou quebrados, 

galhos, troncos, raízes de árvores e grama dispostos de forma irregular e clandestina pela 

população. O Município conta com sistema rotineiro de coleta destes resíduos, tendo sido 

coletada em 2017 uma média mensal de 8.990,99 toneladas (figura 14), impedindo, assim, a 

proliferação de lixões pela cidade. 

 

Figura 14: Áreas de disposição irregular de resíduos. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

6.3.5. Limpeza das bocas de lobo e galerias 

A limpeza das bocas de lobo e a desobstrução das galerias são executadas dentro dos 

serviços contratados junto ao Consórcio Teresina Ambiental. 

A SEMDUH não possui a estimativa da quantidade de resíduos que são gerados apenas 

por estes serviços, pois estes integram os resíduos coletados manualmente dentro das 

atividades de conservação urbana e que representaram em 2017, uma média mensal de 

6.681,70 toneladas. 

Atualmente, o setor não possui cronograma para limpeza das bocas de lobo e galerias, 

sendo realizada de forma trimestral ou conforme a demanda. Geralmente, é feita conforme 

prioridades, como no caso de locais onde se encontra água parada. 
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Figura 15: Limpeza de boca de lobo. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

6.3.6. Limpeza de parques e praças 

Para limpeza de praças e parques fora da região central da cidade, o município conta 

com 52 equipes de 5 funcionários cada. A SEMDUH não possui a estimativa da quantidade 

de resíduos que são gerados apenas por estes serviços, pois estes integram os resíduos 

coletados manualmente dentro das atividades de conservação urbana.  Os 

acompanhamentos em épocas passadas registram maiores índices de coleta no período de 

janeiro a julho, período que concentra os maiores índices pluviométricos da cidade. 
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Figura 16: Limpeza de praças e parques. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

6.3.7. Total de investimentos com Conservação Urbana 

Conforme mostra a tabela 8 os investimentos com Conservação Urbana aumentaram, 

ano a ano, entre 2014 e 2017, passando de R$ 38.138.929,85 para R$ 41.775.544,50. 

 

Tabela 8: Investimentos mensais e anuais com Conservação Urbana - 2014 a 2017. 

Fonte: SEMDUH, 2018.  
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6.3.8. Considerações a respeito dos serviços de Conservação Urbana 

Conforme diagnóstico realizado no município, as principais deficiências na área de 

limpeza pública são:  

(a) O centro da cidade e pequena porção de alguns bairros são atendidos com a varrição 

na periodicidade recomendada. O município possui outras áreas destinadas a 

atividades comerciais, como pode ser observado no mapa que representa o 

zoneamento do município, e que não são atendidas diariamente; 

(b) O repasse realizado pelas equipes de capina e roçagem de algumas áreas é realizado 

de forma trimestral, bem aquém das necessidades de uma capital com intensa atividade 

comercial e de prestação de serviços; 

(c) Os funcionários disponíveis para o serviço de varrição não atendem à demanda. A 

empresa contratada para executar o serviço de limpeza pública possui 1.596 

funcionários, na forma já discriminada anteriormente. Deste total 53 são encarregados 

de serviço, 16 são fiscais motorizados e 4 são supervisores motorizados. Em Teresina 

só a área central, compreende 42.000m de logradouros, ou 84.000m de sarjetas 

(Sistema de Informações Geográficas, 2010), fato este que enseja a necessidade de 

aumento do número de garis. 
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Figura 17: Zona de comércio conforme Lei de Zoneamento Urbano de Teresina. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina, 2010. 
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6.4. Resíduos da Construção Civil (RCC) 

Teresina não possui legislação específica para coleta, transporte e disposição final de 

RCC, e que distinga pequeno, médio e grande geradores. Além disso, a Prefeitura não recolhe 

esse tipo de resíduos, nem oferece local adequado para sua disposição.   

Residências, empresas e empreendimentos em construção ou reforma utilizam 

caçambas alocadas de empresas coletoras para armazenamento temporário.  

Vale destacar ainda, que o Município tem cobrado a elaboração do Plano de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC), para instalação de novos empreendimentos. O 

objetivo é auxiliar na gestão das áreas de disposição inadequada (figura 18). Entretanto, é 

importante fiscalização mais eficiente para que os planos sejam implantados. 

 

Figura 18: Área de disposição irregular de resíduos de construção civil. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2013. 

 

6.5. Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

O município é polo de referência para tratamento de saúde e gera cerca de 4,74 

toneladas/dia destes resíduos em seus 837 estabelecimentos de saúde, distribuídos entre 

municipais, estaduais e particulares. Em 2017, foram geradas nos 113 estabelecimentos 

municipais de saúde, 58,03 toneladas/mês; nos 60 estabelecimentos estaduais, foram 

geradas 40,67 toneladas/mês e nos 664 estabelecimentos privados, 45,36 toneladas/mês. 

O serviço de tratamento dos resíduos municipais é terceirizado com a empresa Sterlix 

Ambiental Piauí Tratamento de Resíduos LTDA. O contrato nº 013/2013/SEMDUH/PMT, foi 
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firmado com a Prefeitura, através da SEMDUH, tendo sido posteriormente sub-rogado à 

Fundação Municipal de Saúde em 04 de maio de 2015. 

 Para o tratamento dos resíduos é utilizado o tratamento térmico por autoclavagem que 

consiste em manter o material contaminado a uma temperatura elevada, através do contato 

com vapor de água, durante um determinado período de tempo. 

Todo o material coletado é previamente separado na própria fonte geradora e 

acondicionado em sacos brancos leitosos identificados, conforme as orientações da 

legislação pertinente. Os perfurocortantes são armazenados em caixas adequadas para 

posterior descarte 

No município existe, ainda, prestando serviços de tratamento de RSS a Ecoservice 

Gerenciamento e Tratamento de Resíduos LTDA. 

Teresina não possui Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PMGRSS). No entanto, possui o decreto nº.9.432 de 2009, que regulamenta o 

parágrafo único do artigo 5º da lei complementar nº. 3.610/2007, Código Municipal de 

Posturas.  

Esse decreto define a responsabilidade do gerenciamento, a obrigatoriedade da 

elaboração do PGRSS por parte de novos empreendimentos de atendimento, a Declaração 

Anual, a frequência da coleta e a responsabilidade dos prestadores de serviço de saúde. 

 

Figura 19: Tratamento dos resíduos de saúde por autoclavagem e coleta pela empresa 

terceirizada. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

6.6. Sistema de coleta na área rural 
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Sob responsabilidade da Superintendência de Desenvolvimento Rural (SDR), o serviço 

de coleta convencional, na área rural, é realizado uma vez por semana em cada localidade, 

de segunda-feira a sexta-feira, no período diurno, das 07h00 às 14h00. O sistema de coleta 

conta com dois veículos ¾ com carroceria e capacidade de 4.000 Kg, com dois funcionários 

em cada caminhão, totalizando quatro funcionários disponíveis para execução dos serviços. 

Os resíduos recolhidos são encaminhados ao aterro municipal, localizado na zona sul do 

município. Até o presente momento, a Superintendência não desenvolveu projetos de 

educação ambiental ou ações para coleta seletiva. 

 

6.7. Programa Lixo Zero 

O Programa Lixo Zero tem por objetivo reduzir os pontos de disposição irregular do 

município. Para isso foram instalados 35 pontos nas áreas mais críticas de despejo, sendo: 

09 na zona norte; 11 na zona leste; 09 na zona sul e 06 na zona sudeste. Estes pontos 

institucionalizados, denominados de Pontos de Recebimento de Resíduos, contam com a 

instalação de contêineres no modelo apresentado na figura 20. 

Cada coletor tem a capacidade para armazenar 40m³ de resíduos. Nestes locais é 

permitido apenas o descarte dos seguintes materiais: pequenas quantidades de resíduos de 

construção civil, resíduos de podas e cortes de árvores e varrição e resíduos volumosos no 

limite de 1m³/hab./dia; é proibido o descarte de resíduos orgânicos, eletroeletrônicos, 

caminhões de entulhos de obras e penas e vísceras. 

Visando aprimorar a fiscalização e dar maior efetividade ao cumprimento da legislação 

municipal no que se refere aos resíduos sólidos, foi instituída uma coordenação formada por 

um grupo de servidores com competência concorrente com as fiscalizações normais das 

SDU’s. Esta coordenação possui 04 (quatro) equipes de fiscalização que atuam nas quatro 

zonas da cidade. Assim, quem descartar resíduos de maneira irregular terá seu veículo 

apreendido e/ou será multado em valores que variam entre R$ 328,04 a R$ 3.280,43 

(SEMDUH, 2018). Durante o ano de 2017 foram emitidos um total de 747 autos de infração e 

expedidas 271 notificações preliminares. 
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Figura 20: Pontos de Coleta de Resíduos. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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Figura 21: Pontos de Recebimento de Resíduos. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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6.8. Destinação final dos resíduos sólidos urbanos municipais 

As informações apresentadas a seguir fazem parte dos dados fornecidos pela 

SEMDUH, sobre o aterro controlado do município de Teresina para onde são destinadas a 

totalidade dos resíduos coletados.  

Em 2017 foram investidos R$ 10.260.265,42, com os serviços referentes à manutenção 

do aterro sanitário e disposição final de resíduos sólidos, levando a um investimento médio 

mensal da ordem de R$ 855.022,12. A seguir, na tabela 9, apresentam-se alguns dados 

referentes ao aterro de Teresina. 

 

Tabela 9: Dados gerais da área de disposição final de resíduos sólidos. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

  

Área total 48,59 ha 

Área do Aterro Controlado 33,31 ha 

Área a ser adequada (aterro sanitário) 15,28 ha 

Número de funcionários 

SEMDUH 

(Controle de balança, fiscalização e 

administração) 

12 

Consórcio Teresina Ambiental 22 

Empresas responsáveis pela administração 

Até 30 de junho de 2017 Litucera Engenharia e Limpeza Ltda. 

A partir 01 de julho Consórcio Teresina Ambiental 

Investimento médio mensal (2017) R$ 855.022,12 
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6.8.1. Aterro Controlado 

A área do aterro controlado de Teresina, implantado no bairro Santo Antônio, zona sul 

do município, foi adquirida em 1975 e começou a ser utilizada para descarte dos resíduos 

sólidos sem nenhum tipo de tratamento. Apenas em 1996, a Prefeitura começou a 

desenvolver projetos e ações, visando à adequação da área para um aterro controlado. 

 

Figura 22: Aterro Controlado – Vista geral. 

Fonte: Visita CAIXA/PMT/MPDG em Janeiro/2018. 
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Figura 23: Localização do Aterro Municipal. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2013. 
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6.8.2. Aterro Sanitário 

O projeto executivo do aterro sanitário dos resíduos sólidos urbanos de Teresina, 

finalizado em 2008, fundamentou-se em critérios de engenharia sanitária, de geotécnica e 

ambiental e normas específicas operacionais. O objetivo é a minimização dos impactos 

ambientais causados pela disposição inadequada de resíduos no aterro controlado, visando 

à implantação de um novo aterro sanitário, coerente com as normas e legislação vigente. 

A implantação do novo aterro sanitário foi concebida para ocorrer em área vizinha do 

atual aterro controlado, que deverá ser recuperado ambientalmente. O modelo proposto para 

o projeto é de um aterro celular, compondo um sistema integrado de gerenciamento de 

resíduos. O dimensionamento das células foi baseado no princípio de maior aproveitamento 

da área e o consequente ganho no alcance do projeto, assim a operação das células se dará 

em três fases distintas. 

O tratamento do chorume será por sistema físico-químico e biológico, conforme método 

da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), para que os líquidos drenados 

no interior das células sejam tratados de acordo com os padrões vigentes. 

O projeto prevê também um sistema viário interno, permitindo o acesso de veículos 

coletores em qualquer época do ano, consequentemente, um sistema de drenagem das águas 

pluviais deverá ser implantado para evitar processos erosivos e danos aos acessos. 

O sistema de destinação final dos resíduos sólidos prevê capacidade de tratamento e 

destinação final de uma média de 547 toneladas de resíduos por dia, durante o período de 10 

anos. A estimativa da vida útil foi calculada com base na média mensal da quantidade de 

resíduos sólidos a ser aterrada e na capacidade das células, considerando que o aterro estará 

em operação nos 365 dias do ano. 

Para essa estimativa, foi preciso estabelecer também o volume de solo que será usado 

na cobertura final e o recalque, que é o volume de massa de resíduos, com o passar dos 

tempos. Para a quantidade de solo a ser utilizada no aterro, estima-se um percentual cerca 

de 6% sobre a demanda. A movimentação de terra necessária à conformação da área do 

terreno não afetará os volumes calculados nas células, o solo excedente será estocado para 

cobrir os resíduos. Geralmente, os recalques em aterros variam de 25% a 50%, sendo 

estabelecido, neste projeto, recalque médio de 30%. 

Em 2007, foi contratada a empresa Qualix Serviços Ambientais LTDA, atual empresa 

Sustentare Serviços Ambientais, para elaboração de projeto de transformação do aterro 
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controlado em aterro sanitário e sua execução. Esta adequação, apesar da expiração do 

prazo de vigência contratual, não foi efetivada, razão pela qual foi a empresa tornada inidônea 

em licitar e contratar com o município. 

Conforme levantamento efetuado pela SEMDUH, foram executadas as obras nas 

células A, B, C1, C2, que se encontram especificadas a seguir: 

(a) Células C2 e B devidamente executadas, contando com a impermeabilização, drenos 

de gases e líquidos instalados; 

(b) Células C1 e A, em fase de construção. 

Além destas, a instalação da estação de tratamento de chorume também foi executada 

sendo que o tratamento realizado mostrou-se ineficiente. 

Necessitando executar as obras de adequação do aterro municipal, o município 

empreendeu licitação por meio da Concorrência Pública: Nº 001/2016 - CEL/PMT que resultou 

na contratação do Consórcio Teresina Ambiental o qual desde junho de 2017 desenvolve 

ações de diagnóstico e projetos com vistas à retomada das obras. 

Quanto às obras que deverão ser executadas, o planejamento previsto está dividido em 

quatro fases:  

(a) Licenciamento: efetuar gestões administrativas pendentes para obtenção de 

licenciamento ambiental do aterro sanitário; 

(b) Obras Gerais: alterar via de acesso ao aterro sanitário; devido a alagamento frequentes, 

a área administrativa deverá ser realocada; realocamento da balança, próximo à área 

administrativa; Implantação do cercamento e da barreira vegetal; 

(c) Aterro Controlado (antiga área de disposição): implantação de drenos para os gases, 

recuperação dos drenos de chorumes existentes e recuperação dos drenos de águas 

pluviais; 

(d) Aterro Sanitário: Finalização das obras e de instalação de equipamentos na central de 

triagem dos resíduos recicláveis, estruturar e implementar a cooperativa de catadores, 

retirar do aterro os catadores irregulares, concluir instalação das células A e C1, 

operação e monitoramento da estação de tratamento do chorume. 
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Figura 24: Aterro Sanitário. Área em processo de adequação. 

Fonte: DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2013. 
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6.9. Centrais de Tratamento de Resíduos Privados 

Em Teresina existem investimentos privados na área de resíduos sólidos, com 

implantação de duas centrais privadas de tratamento de resíduos sólidos, localizadas 

conforme demonstra a figura 25. As duas empresas fazem parte do consórcio Teresina 

Ambiental que foi contratado pela Prefeitura para a execução dos serviços de resíduos sólidos 

do município. 

Estas centrais são: 

(a) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS – CTR ALTOS, de propriedade de Piauí 

Ambiental S/A., localizado na Rodovia BR-343, zona rural, Altos/PI. Distância de 32 km. 

Vida útil de 25 anos; 

(b) CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS TERESINA - CTR TERESINA, de 

propriedade Ctr Teresina S/A., localizado na Rodovia PI-130, Fazenda Salobro, S/N, 

zona rural, Teresina/PI. Distância de 32 km. Vida útil de 20 anos; 

Apesar de encontrarem-se licenciadas ambientalmente, apenas o CTR Teresina 

encontra-se em operação, recebendo cerca de 900 toneladas de resíduos, mensalmente. 
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Figura 25: Localização das Centrais Privadas. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 
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6.10. Investimentos totais com limpeza pública 

De acordo com as informações prestadas pela SEMDUH, os investimentos totais com 

o gerenciamento de resíduos sólidos no município representaram em 2017 em R$ 

82.145.579,18, discriminados conforme tabela 10. 

 

Tabela 10: Investimento em Gerenciamento de Resíduos Sólidos entre 2014 e 2017. 

Fonte: SEMDUH, 2018. 

 

6.11. Considerações gerais sobre a Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Com base no exposto neste diagnóstico, constata-se que os serviços de coleta e 

destinação de resíduos sólidos apresentam aspectos positivos e negativos. Abaixo destacam-

se as deficiências levantadas: 

Coleta Convencional: Necessita de adequações na coleta realizada na área rural e na 

área urbana. Na área rural o atendimento é realizado uma vez na semana. O cronograma de 

coleta da área rural é realizado de forma desordenada. Em alguns locais a coleta leva mais 

de 15 dias para ser realizada. Na área urbana, bairros residenciais são atendidos diariamente 

sobrecarregando o serviço que poderia ser realizado apenas três vezes por semana, como é 

recomendado pelo Ministério da Saúde. 

2014 2015 2016 2017

CONSERVAÇÃO URBANA 38.138.929,85          40.507.026,66       41.596.608,61       41.775.544,50       

SDU CENTRO/NORTE 11.979.676,47          13.018.555,85       13.208.250,11       12.802.451,53       

SDU SUL 9.705.399,13            10.430.656,91       10.735.665,16       11.150.981,88       

SDU LESTE 9.796.571,39            9.961.820,68          10.362.936,24       10.246.487,29       

SDU SUDESTE 6.657.282,86            7.095.993,22          7.289.757,10          7.575.623,80          

COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 21.314.543,08          23.098.847,02       24.891.064,39       28.422.387,88       

Administração Local 832.762,62                2.445.033,77          1.735.884,73          1.666.797,00          

Coleta Domiciliar 19.097.019,51          19.596.418,46       19.517.912,07       21.558.886,77       

Coleta de Resíduos Sólidos Especiais 787.951,48                518.323,96             404.987,22             448.653,36             

Coleta dos Pontos de Recebimento de Resíduos -                               -                            1.565.220,07          2.579.300,87          

Coleta em Área de Difícil Acesso -                               -                            1.046.577,64          1.288.042,66          

Coleta Seletiva 244.583,79                101.012,81             139.455,71             169.380,49             

Implantação do Programa de Educação Ambiental 352.225,68                438.058,02             481.026,95             711.326,73             

DISPOSIÇÃO EM ATERRO 7.934.443,19            8.516.786,32          10.258.690,63       10.260.265,41       

Administração Local 542.737,13                669.387,03             1.083.755,77          867.736,99             

Operação do Aterro Sanitário Municipal 5.774.784,60            6.167.333,10          8.044.055,76          7.449.143,81          

Disposição e Manuseio e Tratamento dos  Resíduos 1.616.921,46            1.680.066,19          1.130.879,10          1.535.376,61          

Escavadeira hidráulica PC-200 ou similar-Peso operacional 21t-

Potrência Bruta 155HP-Caçamba 12,2m3
-                               -                            -                            408.008,00             

INVESTIMENTOS EM LIMPEZA PÚBLICA 67.387.916,12          72.122.660,00       76.746.363,63       80.458.197,79       

COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 4.052.625,70            2.551.360,72          2.195.223,87          1.687.381,39          

Coleta  e Transporte de Resíduos de Serviços de Saúde-RSS 4.052.625,70            2.551.360,69          2.195.223,87          1.687.048,17          

INVESTIMENTOS EM GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 71.440.541,82          74.674.020,72       78.941.587,50       82.145.579,18       

INVESTIMENTOS EM GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

SERVIÇO
VALORES (R$)
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Coleta Seletiva: Teresina possui projeto piloto de coleta seletiva implementado pela 

empresa responsável pela execução do serviço de coleta domiciliar. Foram implantados 14 

PEV’s em locais estratégicos, entretanto esta quantidade não é suficiente para atender à 

demanda do município. 

Pontos de Disposição irregular: Foram mapeados 101 pontos de disposição irregular 

em Teresina (SEMDUH / DRZ Geotecnologia e Consultoria, 2013), conhecidos popularmente 

por “áreas de transbordo”. Essas áreas não são regulamentadas oficialmente como pontos de 

entrega pela Prefeitura. 

Aterro Municipal: O aterro municipal encontra-se em processo de adequação para 

aterro sanitário. Entretanto, apresenta algumas irregularidades, como a presença de 

catadores próximos às células de disposição, inclusive, alguns menores de idade. 

Logística Reversa: Teresina dispõe de área (galpão) para recebimento de embalagens 

de agrotóxicos, localizado junto ao aterro municipal, entretanto, não dispõe de legislação 

referente à logística reversa e à obrigatoriedade das empresas de recebimento destes 

resíduos. 

Resíduos de Serviços de Saúde: Os postos de saúde, como os demais locais de 

atendimento no município, têm planos de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.  

Resíduos da Construção Civil: O Município não possui legislação especifica ou plano 

que auxilie a gestão adequada dos RCC. Foram levantadas inúmeras áreas com disposição 

irregular desses tipos de resíduos. 

Coleta de Resíduos Especiais: O sistema de coleta convencional recebe, atualmente, 

resíduos como penas e vísceras. O recebimento destes resíduos só pode ser realizado 

mediante controle do tratamento preliminar, de responsabilidade das empresas e indústrias 

geradoras. 

   

7. Interesse do Município 

A Prefeitura Municipal demonstrou interesse em realizar os estudos para a concessão 

dos serviços de resíduos sólidos, todavia, a definição dos processos, dispositivos, áreas, 

parcerias intermunicipais e abrangência da participação privada são fatores a serem definidos 

após a conclusão dos estudos. 
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8. Aspectos sociais observados 

8.1. Contextualização 

Os aspectos sociais relacionados aos Resíduos Sólidos abrangem uma dinâmica 

complexa de atores que são elementos importantes para coleta seletiva e a separação dos 

resíduos sólidos. 

Dentre as informações coletadas podemos distinguir dois segmentos, o dos catadores, 

existente dentro do aterro, e o dos carroceiros, ambos compostos por pessoas e famílias em 

alta vulnerabilidade social. Dentro do desenho do sistema os catadores são os que vão 

separar e classificar os resíduos recicláveis, para iniciar o ciclo inverso do produto, com a 

venda deste material para empresas, transportadoras e atravessadores. Os carroceiros são 

os que coletam os materiais tanto de áreas inacessíveis, como prestando serviço à população 

em geral no transporte de resíduos para locais irregulares ou os pontos mantidos pela 

Prefeitura (regulares). 

O hábito da população ligado a segregação dos resíduos antes do seu descarte vem 

evoluindo ao longo dos anos, por outro lado, 4,3% da população residente não são atendidas 

pelo serviço de coleta tradicional, segundo indicativo da Prefeitura, a população não atendida 

tem como perfil a baixa renda e ocupam áreas não regularizadas. 

Teresina não possui coleta de resíduos recicláveis porta a porta. A partir de 2011, foi 

iniciada de maneira gradativa, a implantação dos Pontos de Entrega Voluntária - PEV, locais 

destinados a receber resíduos secos da população em geral. Atualmente a Prefeitura destina 

o material recolhido nos PEV’s para o Movimento Emaús Trapeiros de Teresina, localizado 

na zona leste do município, o grupo é formado por 14 famílias que atuam no recolhimento dos 

mais diversos materiais para reciclagem ou geração de renda.  

No final de 2013 foi sancionada a Lei 4.474/13, que institui o Programa Lixo Zero, com 

a finalidade de evitar o acúmulo de lixo nos logradouros públicos e impor penalidades para os 

cidadãos infratores. Em 2014, a Prefeitura começou a operacionalizar o Programa Lixo Zero 

através de ações de educação e emissão de notificações e multas aos cidadãos e empresas 

que efetuam descarte dos resíduos de forma irregular.  

Através do Lixo Zero foram implantados os Pontos de Recebimento de Resíduos - PRR, 

que estão espalhados por todas as zonas da cidade, com a função de receber o chamado lixo 

seco, resultados de capina, objetos velhos e demais utensílios descartados em pequenas 

quantidades e que são recolhidos por carroceiros e acondicionados em contêineres que são 

transportados pela empresa privada terceirizada. A deposição de lixo orgânico, animais 



56 

 

 

CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL 

 

Relatório Técnico de Diagnóstico Preliminar – RSU Teresina/PI 
 

Fevereiro/2018 
 

mortos, penas e vísceras, resíduo industrial, entulhos, resíduo hospitalar, pilhas, baterias e 

aparelhos eletrônicos é proibida. 

Os carroceiros possuem carroças com tração animal, não são proibidos de circular nas 

vias públicas e estão organizados através da Associação dos Trabalhadores em Veículos de 

Tração Animal – AVETRANTE, onde estão cadastrados na cerca de 1.200 carroceiros que 

atuam em toda a cidade. O tratamento dado aos animais utilizados e o correto descarte do 

material recolhido pelos carroceiros são os aspectos de maior preocupação do poder público. 

Além disso, segundo a Prefeitura, os carroceiros são contratados pela empresa terceirizada 

(Litucera) para coleta de resíduos em áreas com dificuldade de acesso pelos veículos de 

coletora tradicional. 

Segundo o SNIS/2015, dentro do aterro controlado municipal, foram identificados 130 

catadores de material (papelão, plástico, ferro, cobre) que é vendido a sucateiros ou 

atravessadores em fardos de 100,00 kg. 

Considerando o quadro abaixo, da série histórica do SNIS de 2010 a 2015, percebe-se 

que existe uma redução do número de catadores ao longo dos anos. 

 

Ano Presença de catadores acima de 

14 anos de idade 

2010 208 

2011 280 

2012 300 

2013 200 

2014 130 

2015 130 

Tabela 11: Quantidade de catadores. 

Fonte: Relatórios SNIS 2010 a 2015. 

Em 2011 foi criada a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis do Bairro 

Santo Antonio (COOCAMASA), porém não há integração desta organização no sistema de 

gerenciamento de resíduos sólidos, tendo em vista a dificuldade dos integrantes em se 

manterem associados e integrados ao sistema. 
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Apesar disso, foi construído dentro do terreno do aterro controlado municipal um galpão 

para armazenamento e processamento dos materiais recicláveis, denominado Unidade de 

Triagem, porém atualmente este espaço e o maquinário adquirido não estão sendo utilizados 

pela Cooperativa. Para a realização deste projeto, a Prefeitura de Teresina contou com a 

parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a 

Fundação Banco do Brasil, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 

(SESCOOPI), Organização das Cooperativas do Estado do Piauí (OCEPI), Correios e a ONG 

Moradia e Cidadania. 

Por parte da prefeitura não existe um mapeamento da reação popular ao sistema 

limpeza pública em operação. Registramos, porém que no Plano de Desenvolvimento 

Integrado do Turismo Sustentável (PDITS/2011), a Limpeza Urbana foi destacada como ponto 

forte da cidade. Por outro lado, são recorrentes nos meios de comunicação as reclamações 

da população quanto à deposição de resíduos sólidos em terrenos baldios.  

Destacamos as seguintes demandas sociais identificadas pelo município: 

(a) Integração dos catadores organizados na Unidade de Triagem (UT) atualmente 

existente no aterro municipal; 

(b) Ampliação da rede de coleta seletiva, bem como a inclusão de coleta seletiva de 

resíduos orgânicos para posterior compostagem; 

(c) Ampliação do processo continuado e abrangente de educação ambiental, em relação à 

limpeza urbana e a correta segregação na origem/descarte dos resíduos gerados; 

(d) Implantação de políticas públicas visando à diminuição da geração de resíduos sólidos 

e o aumento no consumo consciente. 

Quanto aos Projetos Sociais, a Prefeitura de Teresina, através da Secretaria Municipal 

de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas – SEMCASPI trabalha com o Grupo 

de Catadores ao longo dos anos, sendo que em 2017, em parceria com a empresa 

terceirizada Litucera, que administra o aterro, realizou o Projeto Social, denominado Mutirão 

da Cidadania, onde foram expedidas documentações diversas, foi realizado um cadastro 

único, foram expedidos passes livres para idosos e deficientes, foi realizada prestação de 

serviço social e educativo. Nessa ocasião houve assistência da procuradoria do trabalho 

mostrando a necessidade da erradicação do trabalho infantil. 

Outro aspecto social, diz respeito ao crescimento da urbanização nas áreas próximas 

do aterro, ou seja, considerando que aterro está localizado dentro do perímetro urbano, ao 

longo dos anos foram implantados loteamentos regularizados junto a Prefeitura, porém 
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existem ocupações irregulares, no caso a Vila Dagmar Mazza. Segundo informado no 

SNIS/2015 não há ocorrência de habitações na área do aterro municipal. 

 

8.2. Levantamento de notícias relacionadas ao tema 

 

  
REPORTAGENS PESQUISADAS SOBRE CATADORES NO ATERRO 

CONTROLADO 

DATA DA 

PUBLICAÇÃO 

   

Título: Associação de moradores cria cooperativa de catadores de lixo  

Link: https://www.portalaz.com.br/noticia/cidades/136176/associacao-de-moradores-cria-

cooperativa-de-catadores-de-lixo 

20/05/2009 

   

Título: Cooperativa de catadores de Teresina ganha galpão de materiais  

Link: https://180graus.com/geral/cooperativa-de-catadores-de-teresina-ganha-galpao-de-

materiais-328344 

19/05/2010 

   

Título: No lixão de Teresina, 218 famílias de catadores tiram seu sustento  

Link: https://www.portalodia.com/noticias/piaui/no-lixao-de-teresina-218-familias-de-

catadores-tiram-seu-sustento-135265.html 

14/04/2012 

   

Título: Catadores são impedidos de entrar em aterro e fazem manifestação no PI  

Link: http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2015/01/catadores-sao-impedidos-de-entrar-em-

aterro-e-fazem-manifestacao-no-pi.html 

05/01/2015 

   

Título: Prefeitura de Teresina se reúne com catadores de materiais recicláveis  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Prefeitura-de-Teresina-se-reune-

com-catadores-de-materiais-reciclaveis/5982 

16/03/2015 

   

Título: Sem cooperativa, catadores continuam a trabalhar no lixão de Teresina  

Link: https://cidadeverde.com/noticias/191902/sem-cooperativa-catadores-continuam-a-

trabalhar-no-lixao-de-teresina 

05/05/2015 

   

Título: Catadores de materiais recicláveis participam de curso de capacitação  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Catadores-de-materiais-reciclaveis-

participam-de-curso-de-capacitacao/7550 

16/07/2015 

   

Título: Famílias que residem próximo ao aterro sanitário de Teresina recebem 

manhã de cidadania 

 

https://cidadeverde.com/noticias/191902/sem-cooperativa-catadores-continuam-a-trabalhar-no-lixao-de-teresina
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Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Familias-que-residem-proximo-ao-

aterro-sanitario-de-Teresina-recebem-manha-de-cidadania/16150 

06/10/2017 

   

Título: Mudanças de hábitos aumentam a coleta seletiva em Teresina  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Mudancas-de-habitos-aumentam-a-

coleta-seletiva-em-Teresina/17044 

10/01/2018 

   

 
REPORTAGENS PESQUISADAS SOBRE CARROCEIROS E PROGRAMA LIXO 

ZERO 

DATA DA 

PUBLICAÇÃO 

   

Título: Prefeitura disponibiliza pontos de coleta seletiva de lixo em Teresina  

Link: https://cidadeverde.com/noticias/78644/prefeitura-disponibiliza-pontos-de-coleta-

seletiva-de-lixo-em-teresina 

02/06/2011 

   

Título: Programa Lixo Zero de Teresina entra em vigor nesta quarta-feira (5)  

Link: http://www.teresina.pi.leg.br/noticia/programa-lixo-zero-de-teresina-entra-em-vigor-

nesta-quarta-feira-5 

03/02/2014 

   

Título: Emaús Trapeiros: do lixo ao luxo  

Link: http://capitalteresina.com.br/noticias/teresina-163-anos-urbanizacao-x-hi/emaus-

trapeiros-do-lixo-ao-luxo-30396.html 

07/08/2015  

   

Título: SEMDUH participa de doação ao Movimento Emaús de Teresina  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/SEMDUH-participa-de-doacao-ao-

Movimento-Emaus-de-Teresina/9234 

18/11/2015 

   

Título: Procura por coleta seletiva quase dobra em Teresina  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Procura-por-coleta-seletiva-quase-

dobra-em-Teresina/11261 

16/05/2016 

   

Título: SDU Centro/Norte alerta carroceiros para destinação correta de lixo  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/SDU-Centro-Norte-alerta-

carroceiros-para-destinacao-correta-de-lixo/14839 

05/06/2017 

  

 

 

Título: Carroceiros protestam contra projeto que quer trocar jumentos por 'cavalos 

de lata' em Teresina 

 

Link: https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/carroceiros-protestam-contra-projeto-que-visa-

troca-de-jumentos-por-cavalos-de-lata-em-teresina.ghtml 

12/06/2017  

   

Título: Plástico se torna problema ambiental devido consumo desenfreado e má gestão  

https://cidadeverde.com/noticias/78644/prefeitura-disponibiliza-pontos-de-coleta-seletiva-de-lixo-em-teresina
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Link: http://www.sindicatodaindustria.com.br/noticias/2017/08/72,115145/plastico-se-

torna-problema-ambiental-devido-consumo-desenfreado-e-ma-gestao.html 

11/08/2017  

   

Título: Teresina investe mais de R$ 73 milhões em limpeza urbana  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Teresina-investe-mais-de-R-73-

milhoes-em-limpeza-urbana/16978 

02/01/2018  

   

Título: Lixo Zero faz cerca de 1.150 autuações em todo ano de 2017  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Lixo-Zero-faz-cerca-de-1-150-

autuacoes-em-todo-ano-de-2017/17034 

09/01/2018  

   

Título: Empresas cometem 60% das infrações do Lixo Zero  

Link: http://www.portalpmt.teresina.pi.gov.br/noticia/Empresas-cometem-60-das-

infracoes-do-Lixo-Zero/17192 

24/01/2018  

  

 

8.3. Principais Stakeholders e interesses mapeados 

O Sistema de Resíduos possui a seguinte composição: Geradores que são pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos sólidos por meio de 

suas atividades, nelas incluído o consumo; Poder Público com função de regulação e 

gerenciamento; Operadores responsáveis pela triagem dos resíduos nas unidades de triagem; 

Catadores que coletam os resíduos nas ruas; e as Empresas Recicladoras que é o destino 

final do processo da coleta seletiva. 

No caso de Teresina, considerando que a elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PMGRS), ocorre juntamente com o PMSB, a 

identificação dos atores e dos principais interessados foi apresentada de maneira preliminar 

com enfoque na identificação dos operadores (triagem dos resíduos) e os catadores 

autônomos informais ou que têm ligação com empresas privadas locais. 

De acordo com o Diagnóstico do PMSB, até o ano de 2009 existiam 06 (seis) depósitos 

de triagem particulares com capacidade para atender empresas recicladoras e os catadores 

informais, pequenos depósitos e entidades organizadas atuavam no papel de fornecedores, 

o material separado tem como clientes (receptores) as empresas dos estados como Bahia, 

Pará, Pernambuco, Ceará e Maranhão (empresas recicladoras), bem como, 25 empresas 

compradoras no próprio município. 
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9. Análise da Legislação  

O município de Teresina editou a Lei nº 3.466, de 25 de novembro de 2005, que instituiu 

o Programa de Parcerias Público-Privadas e dispôs sobre a criação do Conselho Gestor de 

Parcerias Público-Privadas do Município de Teresina - CGPPP/THE, com o intuito de 

recepcionar a Lei nacional nº 11.079/2004, e em consonância com a Lei Federal de 

Concessões, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.  

A Lei municipal é breve em suas disposições, com apenas 23 artigos. Inicialmente previa 

limite de 1% da receita corrente líquida projetada e realizada no último exercício como limite 

para contratação de Parceria Público-Privada, entretanto, foi editada a Lei Municipal nº 5.014, 

de 25 de maio de 2017, que equiparou o valor aos 5% previstos na Lei nº 11.079/2004. Ainda, 

essa Lei incluiu artigos que instituíram a MIP – Manifestação de Interesse Privado e o PMI – 

Procedimento de Manifestação de Interesse no âmbito do Programa Municipal de Parcerias 

Público-Privadas.  

Destaca-se o artigo 6º, reproduzido abaixo, que oferece limitação à concessão de 

serviços que sejam delegáveis, quando prestados por entidade ou órgão público, que deverá 

ser previamente extinto para permitir a celebração da parceria: 

Art. 6º Na celebração de parceria público-privada, é vedada a delegação ao ente privado, 
sem prejuízo de outras vedações previstas em lei, das seguintes competências: 

(...) 

§ 2º Quando a parceria envolver a totalidade das atribuições delegáveis da entidade ou do 
órgão público, a celebração do contrato dependerá de prévia autorização legal para a extinção 
do órgão ou da entidade. 

A Lei nº 3.466/2005 estabelece em seu artigo 15 que cabe ao Conselho Gestor de PPP 

elaborar o Plano Municipal de Parcerias Público-Privadas (PMPPP), que poderá ser revisto 

anualmente, assim como aprovar os editais, os contratos, seus aditamentos e suas 

prorrogações. Em sua versão de 05 de outubro de 2017, o PMPPP publicado após consulta 

pública e aprovação do CGPPP/THE, está prevista a recomendação de que a MIP, diante de 

interesse por parte da iniciativa privada com vistas a iniciar estudos, siga o rito legais para 

submissão de pedidos, quais sejam: 

a) Toda MIP deve ser protocolada na Secretaria Municipal de Concessões e Parcerias e 
encaminhada ao Secretário. Aplica-se inclusive para interações intermediadas por entidades da 
Administração Indireta ou contratadas pela SEMCOP. 

b) O recebimento por parte da SEMCOP de manifestação de particular que verse sobre a 
apresentação de projetos básicos, executivos, estudos de viabilidade de empreendimentos, 
investigações, levantamentos e demais elementos previstos no artigo 21 da Lei Federal no 
8.987/1995, relacionados a projetos de parceria público-privada, concessão comum de obras e 
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de serviços públicos e permissão de serviços públicos deverá observar a regulamentação 
municipal cabível. 

 

O Decreto Municipal nº 17.098/2017 dispõe sobre o PMI e MIP em PPP e concessões 

comum ou permissão de serviço público, arrendamento de bens públicos e concessão de 

direito real de uso, estabelece regras sobre o modo de apresentação e aprovação dos 

estudos, destacando-se o papel do CGPPP/THE no caso das parcerias público-privadas. 

Ressalta-se a permissão do artigo 11, parágrafo 2º, que permite a contratação de consultorias 

para assessoramento nas diversas fases de projetos advindos de PMI: 

Art. 11. O PMI é composto das seguintes fases: 

(...) 

§2º A Administração Pública poderá solicitar a contratação de consultorias especializadas 
para assessoramento nas fases de avaliação e seleção de projetos, levantamentos, 
investigações e estudos, bem como na de modelagem no projeto final derivado do PMI. 

 

Assim como o disposto no artigo 29, inciso II, sobre a previsão de contratação de 

consultorias para assessoramento nas diversas fases de projetos advindos de PMI: 

Art. 29. É facultado á Administração Pública:  

(...) 

II – recorrer ao assessoramento de consultoria especializada para a avaliação de itens ou 
propostas específicas dos projetos, levantamentos, investigações e estudos que lhe forem 
submetidos, bem como para avaliação independente. 

 

Para a regulação de serviços públicos, a Prefeitura instituiu a Lei Municipal nº 

3.600/2006, que estabelece a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos de 

Teresina - ARSETE, para organização e incremento de ações de infraestrutura urbana e social 

na cidade, cujas funções incluem normatização, planejamento, acompanhamento, controle e 

fiscalização das concessões, permissões e autorizações submetidas à sua competência. 

De modo geral o município de Teresina apresenta um arcabouço legal e institucional 

amadurecido e demonstra contar com atuação relevante dos entes envolvidos, notadamente 

quanto à atuação e responsabilidades designadas ao CGPPP/THE – Conselho Gestor de 

Parcerias Público-Privadas. 
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Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de 

Saneamento Básico do município de Teresina  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos referente à Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com a Política Federal de 

Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007.  

Conforme a Lei nº 12.305/2010, artigo 18, a elaboração de Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos é condição para que o Distrito Federal e os Municípios tenham 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 

por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade. O prazo legal para o atendimento a essa exigência está expirado para elaboração 

de PMGIRS individualizado, entretanto, conforme o disposto no seu artigo 19, a Lei nº 

12.305/2010 permite que o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, referente à Lei 

nº 11.445/2007, contemple seu conteúdo, de modo a atender ao preceito legal:  

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte 
conteúdo mínimo:  

(...) 

§ 1o O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no 
plano de saneamento básico previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007, respeitado o conteúdo 
mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto no § 2o, todos deste artigo. 

 

Conforme o Decreto nº 9.254, de 29 de dezembro de 2017, que regulamentou o prazo 

limite para atendimento à exigência da Lei nº 11.445/2007, de elaboração do Plano de 

Saneamento Municipal de Básico, o prazo limite vigente para cumprimento dessa exigência é 

de 31 de dezembro de 2019. O município de Teresina – PI não possui PMSB aprovado, 

entretanto, está em elaboração, tendo sido realizada a audiência pública nº 01/2016, 22 de 

março de 2016 às 09h30m no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, localizado na Avenida 

Pedro Freitas, 2.100.  

Em relação à aprovação legal do Plano, houve apenas a publicação da Lei municipal 

4.973, de 26 de dezembro de 2016, que instituiu os objetivos e metas para o Plano Municipal 

de Saneamento Básico do Município de Teresina e outras providências, que já prevê a 

possibilidade de concessão de serviços públicos, inclusive no âmbito da Lei nº 11079/2004:  

Art. 6º A prestação dos serviços de Saneamento Básico é de titularidade do Poder 
Executivo Municipal e poderá ser delegada a terceiros, mediante contrato, para execução de 
uma ou mais atividades. 
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Parágrafo único. A delegação dos serviços, presente o interesse público devidamente 
justificado, deverá ser realizada através de quaisquer das modalidades previstas na legislação 
vigente e atender ao disposto nas Leis Federais nos 8.666/1993, 8.987/1995, 9.074/1995, 
11.079/2004 e 11.107/2005, com alterações posteriores. 

 

O PMSB atualmente em elaboração pelo município prevê produtos diversos, dedicados 

a aspectos legais para atendimento do conteúdo mínimo para sua adequação à Política 

Municipal de Saneamento Básico. O PMSB em elaboração pelo município está sendo 

estruturado em 6 (seis) produtos, cujo conteúdo prevê o atendimento aos requisitos legais, 

como diagnóstico, mecanismos de avaliação, programas, projetos e ações, indicadores etc. 

Dos produtos previstos para a conclusão do Plano e subsequente aprovação legislativa, resta 

pendente o Produto 06, referente ao PGIRS. 

No Produto 03 – Prognósticos e alternativas para universalização dos serviços de 

saneamento básico, são abordadas as alternativas de gestão dos serviços, conforme texto 

constitucional, que prevê que a prestação dos serviços públicos de saneamento básico é 

atribuição dos Municípios. Sendo permitido, conforme o artigo nº 175 da Lei Magna, que os 

serviços públicos sejam prestados, “na forma da lei, diretamente ou sob o regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação”.  

O PMSB em desenvolvimento buscou abordar requisitos técnicos, orçamentários e as 

metas de implantação dos empreendimentos necessários à universalização e adequação dos 

serviços públicos de saneamento básico de Teresina, conforme as modalidades de gestão 

dos modelos institucionais possíveis, dos quais, foi abordada a Parceria Público-Privada. 

Considera-se necessária a conclusão do Produto 06 – PMGIRS, em elaboração, para 

uma análise do possível atendimento do Plano em desenvolvimento aos requisitos mínimos 

da legislação aplicável. Em breve verificação, atenta-se para os seguintes pontos: 

 

Artigo 

19 
Requisitos da Lei nº 12305/2010 

Plano Municipal de Saneamento 

Básico (Contempla o Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos) 

I 
diagnóstico da situação dos resíduos sólidos 

gerados no respectivo território 
Conteúdo abordado no Produto 01. 
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II 

identificação de áreas favoráveis para 

disposição final ambientalmente adequada de 

rejeitos 

Conteúdo abordado parcialmente no 

Produto 04, que discorre sobre a síntese 

operacional proposta para a gestão dos 

resíduos sólidos de Teresina, 

abrangendo as especificações mínimas 

para execução dos serviços públicos 

conforme Produto 3. 

III 

identificação das possibilidades de implantação 

de soluções consorciadas ou compartilhadas 

com outros Municípios 

Conteúdo não verificado nos produtos 

disponibilizados. 

IV 

identificação dos resíduos sólidos e dos 

geradores sujeitos a plano de gerenciamento 

ou a sistema de logística reversa 

Conteúdo considerado abordado na parte 

de diagnóstico. 

V 

procedimentos operacionais e especificações 

mínimas a serem adotados nos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos 

Conteúdo abordado no Produto 03. 

VI 

indicadores de desempenho operacional e 

ambiental dos serviços públicos de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos 

Conteúdo abordado no Produto 05. 

VII 
regras para o transporte e outras etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos 

Conteúdo abordado de modo superficial 

no Produto 04, que reproduz o texto das 

NBRs, e indica que a classificação do 

resíduo deve atender à Portaria nº 204 

do Ministério dos Transportes. 

VIII 
definição das responsabilidades quanto à sua 

implementação e operacionalização 

Conteúdo considerado abordado no 

Produto 04, de modo superficial. 

IX 

programas e ações de capacitação técnica 

voltados para sua implementação e 

operacionalização 

Conteúdo considerado abordado no 

Produto 04, de modo superficial. 

X 

programas e ações de educação ambiental que 

promovam a não geração, a redução, a 

reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos  

Conteúdo abordado no Produto 04. 
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XI 

programas e ações para a participação dos 

grupos interessados, em especial das 

cooperativas ou outras formas de associação 

de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis formadas por pessoas físicas de 

baixa renda  

Conteúdo mencionado no Produto 04, de 

modo superficial. 

XII 

mecanismos para a criação de fontes de 

negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos 

Conteúdo mencionado no Produto 04, de 

modo superficial. 

XIII 

sistema de cálculo dos custos da prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, bem como a forma 

de cobrança desses serviços 

Conteúdo abordado no Produto 03. 

XIV 
metas de redução, reutilização, coleta seletiva 

e reciclagem 
Conteúdo abordado no Produto 03. 

XV 

descrição das formas e dos limites da 

participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa 

Conteúdo abordado no Produto 03. 

XVI 

meios a serem utilizados para o controle e a 

fiscalização, no âmbito local, da implementação 

e operacionalização dos planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos  

Conteúdo abordado brevemente e de 

modo esparso no Produto 03. 

XVII 

ações preventivas e corretivas a serem 

praticadas, incluindo programa de 

monitoramento;  

Conteúdo abordado no Produto 03. 

XVIII 

identificação dos passivos ambientais 

relacionados aos resíduos sólidos, incluindo 

áreas contaminadas, e respectivas medidas 

saneadoras 

Conteúdo abordado no Produto 03. 

XIX periodicidade de sua revisão 
Previsão na Lei municipal nº 4973/2016, 

análogo ao prazo da Lei nº 11.445/2007. 
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Uma vez que o PMSB do município de Teresina não está concluído e aprovado, é 

necessária uma análise mais embasada para ser considerada atendida pelo município a 

exigência legal expressa na Política Nacional de Saneamento Básico.  

 

10. Atuação da CAIXA no Município de Teresina 

O relacionamento CAIXA e o Município de Teresina tem se caracterizado pela 

efetivação de negócios que buscam promover o alcance da Missão destas Instituições, 

proporcionando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Teresina, em uma relação 

pautada pela sustentabilidade financeira. 

A CAIXA conta com ampla estrutura física de atendimento comercial no Município de 

Teresina/PI, a exemplo de: 

 - 01 Superintendência Regional; 

 - 11 Agências; 

 - 8 Postos de Atendimento Bancário; 

 - 6 Gerências/Representações de Filiais; 

No Segmento Governo, a Parceria CAIXA e Município de Teresina, conta com uma 

carteira contratada em R$ 381 milhões em operações de transferência de recursos do 

Orçamento Geral da União (PAC e NÃO PAC), e R$ 319 milhões em recursos de 

Financiamento, sendo que 65 milhões em aporte de contrapartida do PAC (CPAC). 

Nas Operações de Transferências Obrigatórias (OGU PAC), o município de Teresina 

conta com recursos em 27 Termos de Compromisso da ordem de R$ 315 milhões para 

implementação de obras de infraestrutura, turismo, esporte, prevenção de riscos, urbanização 

de assentamentos precários e saneamento. 

 

 

 

 

Tipo de Intervenção Quantidade Valores 

CEU 2 R$ 7.000.000,00 

CIE 1 R$ 3.796.676,28 
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Drenagem - Projetos 8 R$ 18.000.000,00 

Mobilidade 7 

R$ 

170.244.475,41 

Saneamento - Projeto e 

Construção 4 R$ 52.329.326,22 

Urbanização - Projetos  1 R$ 2.000.000,00 

Urbanização Assentamentos 

Precários 4 R$ 62.343.544,66 

TOTAL 27 

R$ 

315.714.022,57 

Tabela 12: Termos de Compromisso OGU PAC – Tomador: Município de Teresina. 

Fonte: PORTAL GOVERNO, Janeiro/2018. 

 

Figura 26: Termos de Compromisso OGU PAC – Tomador: Município de Teresina. 

Fonte: PORTAL GOVERNO, Janeiro/2018. 

 

No âmbito das Transferências Voluntárias do OGU (NÃO PAC), o município de Teresina 

conta com recursos em 33 contratos da ordem de R$ 66 milhões para implementação de 

obras de infraestrutura, turismo, esporte, saúde e cultura. 

 

Tipo de Intervenção  Quantidade Valores  
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Infraestrutura em Saúde 7 R$ 12.158.890,00 

Infraestrutura esportiva 6 R$ 6.897.950,00 

Infraestrutura turística  4 R$ 13.515.811,00 

Pavimentação 12 R$ 31.792.597,00 

Social 4 R$ 1.830.000,00 

Total  33 R$ 66.195.248,00 

Tabela 13: Termos de Compromisso OGU não PAC – Tomador: Município de Teresina. 

Fonte: PORTAL GOVERNO, Janeiro/2018. 

 

 

Figura 27: Termos de Compromisso OGU não PAC – Tomador: Município de Teresina. 

Fonte: PORTAL GOVERNO, Janeiro/2018. 

 

As operações de Financiamento - Setor Público, que utilizam recursos do FGTS e 

BNDES, visam à implantação de projetos vinculados à mobilidade urbana no município de 

Teresina.  Foram firmados com a CAIXA contratos no valor total de R$ 319 milhões, referentes 

às obras de implantação do Plano Diretor de Mobilidade Urbana da Cidade. 

No Segmento Habitação, a CAIXA atuou no acompanhamento da execução entre os 

anos de 2009 a 2017, referente ao Programa MCMV FAR, de 18.181 Unidades Habitacionais, 

somando um valor de R$ 931.695.359,70.  
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11. Considerações finais 

O relatório reflete o levantamento de informações, necessárias para o desenvolvimento 

do Projeto Piloto no Município de Teresina/PI em Resíduos Sólidos, conforme o escopo 

definido em conjunto com o Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG). 

Segundo o Plano Municipal de Parcerias Público-Privados de Teresina, a Prefeitura tem 

como objetivo a exploração dos serviços de coleta, transbordo, tratamento e disposição final 

de Resíduos Sólidos Urbanos no município com ênfase no encerramento dos lixões; na 

redução, no reaproveitamento e na reciclagem de materiais; na inclusão socioeconômica de 

catadores; e na promoção na sustentabilidade ambiental e a eficiência na prestação dos 

serviços de saneamento básico. 

A Prefeitura Municipal de Teresina está se dedicando aos estudos de viabilidade de 

outros projetos, sendo que o de Manejo de Resíduos Sólidos apresenta relevância social e 

capacidade de impacto positivo nas finanças municipais. A estruturação de projeto pretendida 

é nos moldes de Concessão Comum, preferencialmente, ou na forma de Concessão 

Administrativa ou Patrocinada, para realização de investimentos e prestação dos SERVIÇOS 

DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS no município. 

Para a Prefeitura o projeto a ser desenvolvido deve compreender as medidas de 

universalização da área de cobertura; melhoria da eficiência dos serviços; diminuição da 

produção de lixo pela população; e resultar em uma cidade permanentemente limpa. 

Ainda que o município seja integrante da RIDE e tenha celebrado Consórcio 

intermunicipal com a cidade de Timon/MA na área de Mobilidade Urbana, a intenção da 

Prefeitura é que este estudo refira-se a apenas ao município de Teresina para melhoria da 

qualidade do manejo de resíduos sólidos dos munícipes. 

 

Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2018. 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 


