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Este trabalho apresenta uma alternativa de transporte dos resíduos sólidos do Município de 

Paço do Lumiar/Ma., até o aterro industrial de Titara, situado no município de Rosário/Ma, 

por via fluvial. Hoje este transporte é feito pela via rodoviária, por cerca de 65 km, se 

utilizando de uma rodovia federal, que é a única ligação do continente a ilha de São Luis, hoje 

já congestionada. O transporte fluvial não é algo novo na região, pelo contrario é o retorno a 

um modal que já foi o líder de transporte no Estado do Maranhão.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Um dos desafios maiores da atual administração do Município de Paço do Lumiar é dar uma 

solução a seus resíduos sólidos. Desde a proposta de plano de governo do Prefeito do 

Domingos Dutra tem esta preocupação. Um dos problemas imediatos a ser enfrentado é a 

desativação dos aterros sanitários na Ilha de São Luis, com isto os resíduos sólidos tem que 

ser levados para o continente. 

 

A solução natural para este transporte até o continente é por via rodoviária. Hoje uma BR já 

saturada e em estado ruim de trafego.  As contas do numero de viagens e seu custo 

provocaram iam evoluindo e pensou em outros caminhos como o ferroviário. 

 

Veio a lembrança das viagens de vapor inglês a fazenda do meu avô e uma recente viagem a 

região amazônica com sua grande hidrovia natura, cheia de balsas ro-ro. 

 

 RO-RO é a abreviação em inglês de roll on-roll off, que significa o modo como as cargas são 

embarcadas e desembarcadas, rolando para dentro e fora das embarcações. Na Amazônia, 

RO-RO Caboclo é o nome que se dá ao transporte de carretas carregadas por balsas de fundo 

chato, proa lançada e baixo calado.  

 

A maior parte dos produtos industrializados na Zona Franca de Manaus são transportados 

pelo RO-RO Caboclo, que também responde pela fatia principal do abastecimento da capital 

amazonense, o que garante intensa movimentação de balsas.  

 

Para Manaus o embarque nas balsas é feito em Belém, depois de uma viagem rodoviária de 

2.950 km de São Paulo até lá. Esse modal se completa com uma viagem de 1.700 km pelo rio 

Amazonas. Caso a consolidação da Hidrovia Teles Pires-Tapajós ocorra, Mato Grosso se 

transformará no grande corredor para essa interligação, com a inclusão do transporte 

ferroviário num multimodal hidrorodoferroviário, que reduzirá a distância rodoviária e o 

preço do frete. 

  

Quando a navegação comercial entre Sinop e Santarém estiver em operação, o RO-RO 

Caboclo se transferirá para Mato Grosso e com uma vantagem a mais do que o modelo atual 

que utiliza a rodovia Belém-Brasília para acesso ao porto de Belém: os trilhos da ferrovia da 
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América Latina Logística (ALL) estarão em Rondonópolis. Ou seja, o transporte entre São 

Paulo e Rondonópolis será ferroviário; daquela cidade a Sinop, rodoviário; e a partir dali, por 

embarcações.  

 

O governo federal trabalha com a possibilidade de viabilizar a hidrovia até Alta Floresta, em 

quatro anos - mesmo período estipulado para a ligação ferroviária de Alto Araguaia a 

Rondonópolis – e outro projeto, complementar e viável, pretende estendê-la até Sinop.  

 

 Desde agosto de 2002, a ALL liga Alto Araguaia e Alto Taquari a Santos, via São Paulo. 

Nesse trecho, Mato Grosso escoa quase um terço de sua safra de soja. O Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC) destinará recursos para estender os trilhos a Rondonópolis.  

 

 No cenário realista, o multimodal hidrorrodoferroviário baixará o trecho rodoviário da rota 

do RO-RO Caboclo via Mato Grosso para 950 km, ou seja, 2.000 km a menos do que o atual, 

via Belém. Num cenário melhor, quando os trilhos estiverem em Rondonópolis, o trecho 

rodoviário cairá para 750 km, e no melhor dos cenários, para 500 km quando o trem apitar em 

Cuiabá.  

 

 A interligação de Manaus e São Paulo por Mato Grosso e o oeste paraense criará 

oportunidades de emprego e renda no eixo de influência do multimodal e mais 

acentuadamente nas cidades de transbordo de cargas do trem para o caminhão e nos portos 

onde acontecerão as operações do RO-RO Caboclo.  

 

 O preço médio mundial do frete fluvial é 60% menor do que o transporte rodoviário. Essa 

redução de custo terá reflexos positivos em Mato Grosso, que compra industrializados nas 

duas pontas do RO-RO Caboclo. (EG). 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. O Problema 

Paço do Lumiar é o quinto município mais antigo do Maranhão. Os primeiros registros 

datam de 1622. A histórica Vila de Paço foi fundada em 1762. Paço do Lumiar foi criado 

em 1959 e instalado em 1961.  
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Paço ado Lumiar possui a quinta maior população do Maranhão, pelo números do IBGE, 

cerca de 120mil, que com os novos limites devem pular para 150mil, sendo o Município que 

mais cresce no Estado.  

 

Paço do Lumiar é um município rico, além de uma expressiva população; um litoral farto em 

peixes e marisco; uma grande produção de hortaliças, frutas e coco verde; uma cultura 

diversificada, que se expressa no boi da Maioba, Pindoba, Maiobão, festa do divino, danças e 

outras manifestações culturais, bem como possui uma rica diversidade religiosa católica e 

evangélica.  

 

Apesar desta vasta riqueza humana, ambiental, cultural, religiosa e produtiva e da proximidade 

com a capital do Estado, Paço do Lumiar há décadas sofre com sérios problemas de 

infraestrutura. 

 

Um dos mais sérios problemas é o tratamento de seus resíduos sólidos, que já totalizam 100 

toneladas dia, pelos dados do serviço de coleta de lixo da prefeitura e da empresa que faz a 

coleta. 

 

A meta da ONU é ter um ODS-Objetivo de Desenvolvimento Siustentavel de 12,4 até 2020; 

O ODS mede o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, 

ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e 

reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus 

impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. 

 

Fórmula do ODS é  Número total, em quilos  ( kg ) , de resíduo urbano depositado em aterros 

sanitários ÷ Número total, em quilos (kg), de resíduo urbano gerado pelo município × 100. No 

caso do município, por ausência de politica pública de tratamento dos resíduos, tudo é 

coletado e depositado em aterros sanitários. 

 

Preocupado com este problema o prefeito Dutra, desde sua proposta de governo, tem 

reservado atenção a este assunto com quatro eixos (i)  organizar a coletiva seletiva em Paço do 

Lumiar, (ii) instalar usinas de reciclagem, (iii) retirar os gases gerados pelos resíduos e  (iv) depositar o 

material orgânico em aterros sanitários na cidade de Rosário.  
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2.2. A solução implantada hoje 

 

Hoje ainda é utilizado uma área dentro do município, entre os povoados de Iguaiba e do no 

Pindoba, como aterro sanitário o que já gerou ações na Justiça e existe um TAC que nos 

próximos seis meses esta solução tem que ser abandonada. 

 

Existe em Rosário, um aterro industrial, o Titara, que já recebe o lixo do município de São 

Luis. É a única opção, em curto prazo, e a prefeitura já deu inicio a um processo licitatório de 

coleta de lixo com do transporte rodoviário até Rosário. 

 

No edital consta que são 6131, 2 m3 por mês, ou seja, são 204,4 m3 por dia. Vamos necessitar 

de cerca de 35 viagens de caminhos de 6 m3, os permitidos pelo tipo de rodovia que é a 

BR135. 

 

A estimada do população do município de Paço do Lumiar, pelo IBGE, são de 120 mil 

habitantes, e ainda uma acréscimo de cerca de 20 mil com os ajustes nos limites hora em fase 

final de conclusão e mais uma população de 10mil de fora que despeja seus resíduos no  

município, em particular no Bairro do Maiobão.  

 

Fassett et al (1994), em Manassero (1997) apresentou valores de peso específico variando 

desde 3 até 9 KN/m3 por camada que tenha recebido uma pequena compactação, 5 a 8 

KN/m3 para compactação moderada, e 9 a 10,5 KN/m3 por camada com compactação boa. 

IPT (1997) obteve valores variando de 5 a 10 KN/m3. Como o transportado não recebeu 

nenhuma compactação vamos considerar considerando uma densidade media do lixo de 3 

KN/m3, ou 30 toneladas/m3 chegamos que a prefeitura estimou que cada habitante esta 

gerando 0,038 toneladas, ou 38 kg de lixo por habitante por dia. 

 

Dados da décima edição do estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, realizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), em 

2012, indicam:  

 Das 64 milhões de toneladas de resíduos gerados no ano passado, 24 milhões seguiram 

para destinos inadequados, como lixões. Isso equivale a 168 estados do Maracanã 

lotados de lixo, sendo que outras 6,2 milhões de toneladas sequer foram coletadas.  
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 Em média cada brasileiro gerou 383 kg de lixo por ano, (1,046kg/dia) um aumento de 

1,3% de resíduos por habitante em relação a 2011.  

 O Nordeste é a região que tem a maior quantidade de resíduos sem destinação 

adequada, encaminhando diariamente 65% do lixo coletado  

O numero licitado esta muito acima da média nacional. Mas vamos usa-lo como base, uma 

vez que a licitação esta usando este. 

 

2.3. A proposta para solução 

 

A proposta de solução para o transporte seria a utilização de balsas rô-rô caboclo, como a 

balsa da Bertoline, que é apresentada na figura 01, para o transporte dos resíduos sólidos do 

município de Paço do Lumiar, até o aterro em Rosário. 

 

FIGURA 01: Balsa Bertoline 

 

Fonte: AMAZONAV LTDA 

 

Este tipo de embarcação não exige atracadouros sofisticados para seu embarque e 

desembarque, como é mostrado na figura 02 e figura 03, o que reduz consideravelmente o 

custo de implantação desta solução. 
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FIGURA 02: Embarque na Balsa 

 

Fonte: AMAZONAV LTDA 

 

 

Capacidade de carga de 1 balsa, é de 30 carretas, que transportam em média 28 toneladas cada 

uma ou 90 toneladas/m3. Se for feito apenas 2 viagens dia, na maré alta, estaremos 

movimentando:  

30 x 2  = 60 carretas dia 

60 x 28 ton = 1.680 ton/dia 

            60 x 90 ton/m³ = 5.400 ton/m³/dia 
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FIGURA 03: Operação de desembarque 

 

 

Fonte: AMAZONAV LTDA 

 

A figura 08 apresenta  uma balsa em funcionamento. 

 

FIGURA 08: Comboio fluvial 

 

Fonte: AMAZONAV LTDA 
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2.4. O custo de implantação 

 

O município possui hoje 8 atracadouros, porem nenhum com sistema de rampa, que permite a 

atracação a qualquer hora do dia, independente da maré, conforme apresentado na Figura 07. 

 

FIGURA 07: Porto rampa adequada a nossa região e de baixo custo 

 

Fonte: Anaq 

 

Uma solução precária seiria o uso de balsas de desembarque, conforme apresentado na figura 

05. 

FIGURA 05: Desembarque com balsa tipo guerra 

 

Fonte: Anaq 
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Num futuro, com a ampliação das operações poderia se construir atracadoros mais 

estruturados como o apresntado na figura 06. 

 

FIGURA 06: Portos Estruturados 

 

Fonte: Anaq 

 

A figura 04 apresenta um porto operável desde os anos oitenta. 

 

FIGURA 04: Simplicidade das instalações portuárias exigidas 

 

Fonte: AMAZONAV LTDA 
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2.5. O custo de operação 

 

Analisado superficialmente, dentre os diversos modais de transporte existentes, o hidroviário 

se mostra como o de menor custo unitário como pode ser visto na Figura 07. 

 

FIGURA 07: Comparativo do custo operacional 

 

Fonte: Guia de logística (2002) 

 

Um rota inicial para estudo é apresentada na figura 09, seria aproveitar o atracadouro de 

Tibuba, que já existe acesso pavimentado e é um maceio, que o torna muito favorável a 

operação 

 

FIGURA 09: Proposta de rota´

 

Fonte O próprio autor 
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A figura 10 apresenta outras possíveis rotas: São jose de Ribamar, Índios, Itapera e Arraial, 

Todos são atracadores fora do município o que tira a autonomia sobre a solução. Mas devem 

ser analisadas. 

 

 

FIGURA 10: Proposta de outras rotas 

 

Fonte O próprio autor 
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2.6. As Vantagens 

 

Culturalmente a navegação é fator de desenvolvimento histórico de toda a região do estado do 

Maranhão e de toda a região amazônica, como: 

 Os processos de desenvolvimento, integração e manutenção da Região; 

 A navegação fluvial é de modo incontestável o principal apoio de sustentação e de 

desenvolvimento da economia em grande parte do estado; 

 Seu valor decorre da sua natureza essencial para o desenvolvimento de toda a região; 

 Seu caráter estratégico para o desenvolvimento Econômico e Social. 

 

Do ponto de vista econômico: 

 Gerar um novo arranjo produtivo no município, a construção naval. 

 Estratégico pela sua eficiência. 

 Baixo custo. 

 Competitividade no mercado interno e de fora do estado. 

 Pela sua confiabilidade. 

 Efetiva disponibilidade. 

 Pode induzir  políticas econômicas do município. 

 

Do ponto de vista social: 

 Evitar congestionamento maior e acidentes, na BR 135, retirando dela 35 viagens/dia 

de ida e volta.  

 Pessoal operacional das empresas de navegação. 

 incentivar a implantação de estaleiros de construção e reparo naval. 

 Das atividades portuárias, da pesca, e do turismo fluvial e de pesca. 
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2.7.  Desvantagens 

A navegação fluvial na região, apresenta características próprias em função a influencia da 

movimentação da maré: 

 a calha principal do rio Itapecuri, todos os demais rios que desembocam na Baia de 

São marcos sofrem seguidas alterações nos seus leitos por assoreamento. 

 A falta de sinalização e balizamento das passagens causam dificuldades, insegurança e 

restrição a navegação noturna e aumentando o tempo das viagens. 

 

A falta de políticas públicas para o transporte fluvial: 

1 - Falta de uma maior conscientização do papel das hidrovias. 

2 - Inexistência de uma legislação específica para a navegação interior que atenda as suas 

particularidades, sem os conflitos da legislação atual adaptada da navegação marítima 

totalmente inadequada a navegação interior. 

3 - Inexistência de indicadores de condições de navegabilidade nos rios, obrigando o uso de 

praticagem. 

4 - Falta de sinalização das passagens críticas, o que obriga a diminuição da velocidade, 

restringindo a transposição dessas passagens durante a noite. 

5 - Restrição de plena utilização da malha hidroviária pela deficiência de referência 

cartográfica das condições hidrográficas da maioria dos rios. 
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3. CONCLUSÃO 

A proposta apresenta-se a priori interessante, pois é uma solução que atende as principais 

necessidades do problema, todavia como já foi mencionado é importante um maior  

investimento em favor da reciclagem, cuja necessidade do envolvimento da população é de 

suma importância que diminui considerável o número de viagens do resíduo solido e ainda 

gera renda para a população. 

 

Para evoluir nos estudos é necessário uma sinalização politica e partimos para a procura de 

um parceiro privado, por exemplo uma de uma  companhias de navegação da amazonia, que 

se interesse neste serviço para fazermos uma parceira e uma troca de informações. 

 

Para o futuro enxergamos na: 

 Implementação da seleção de lixo, com implementação de venda da parte nobre do 

lixo e só envio para o aterro o que realmente não tem valor; 

 Crescimento do Pólo do porto; 

 Utilização deste caminho pelos municípios de São Luis e São José de Ribamar. 
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