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1. INTRODUÇÃO 



1. INTRODUÇÃO 

A partir do momento em que os homens começaram a se 
estabelecer em determinados locais, preferindo se fixar, com 
consequente abandono da vida nômade, novas situações, em rel~ 
ção aos resíduos sólidos produzidos pela atividade humana, ,fo 
ram criadas pela alteração introduzida em seus hábitos de 
vida. 

No entanto, somente em meados do século pa~ 

sado. decorrente de padrões de vida criados pela nova ordem 
social trazida pela civilização industrial, é que começou a 
se destacar o problema dos resíduos sólidos. dentro do con 
texto ambiental. 

O problema vem se agravando na maioria dos 
., 

palses 
e particularmente em determinadas regiões, como decorrênciado 
aumento da população e de um acentuado crescimento urbano. 
Tais fatos, associados a evolução dos costumes, criação ou 
mudança de hábitos. melhoria do nível de vida, desenvolvimen 
to industrial e outros, tem provocado crescente ampliação nos 
níveis de contribuição "per capita", e, consequentemente na 
quantidade total de resíduos sólidos produzidos particularme~ 

te nas cidades. 

A importância do problema dos resíduos sólidos resi 
de principalmente nos aspectos relacionados ã saúde da comuni 

dade. 

No entanto, ao se considerar a influência dos 
., 

reSl 
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duos sólidos na saúde pública, deve ser lembrado que outros 

fatores relacionados a deficiênci~do saneamento do meio p~ 

dem estar agindo ao mesmo tempo, o que impede que se atribua 

o agravamento do estado de saúde em uma comunidade a um 

deles especificamente. Nio hi dúvida, ent~etanto, que os 

resíduos sólidos ocupam importante papel na estrutura epid~ 

miológica de uma comunidade, e, consequentemente, na 

pública. (25) 

saúde 

Os resíduos sólidos além de se constituirem em 

problema de saúde pública, devem ser considerados seus efei-

tos sobre o conforto, estética, fatores 

ros e conservaçio de recursosnaturais. 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

econômico-financei 

A situaçio do problema dos resíduos sólidos no 

Brasil, segundo dados extraídos do Anuirio Estatístico do 

Brasil, 1971, da Fundaçio IBGE - Instituto Brasileiro de Geo 
grafia e Estatística, por OLIVEIRA, W. Engracia (28). é as 

sim descrita: 

" 81\ das sedes municipais (3.198 das 3.950) e 100% das ca 

pitais dos Estados possuem um serviço de coleta e remoçiodos 

resíduos sólidos, servindo a uma populaçio da ordem de vinte 

e oito milhões de habitantes, ou seja, 52\ da populaçio ur 

bana. As soluções adotadas para o acondicionamento dos re 
sÍduos sólidos em geral sio inadequadas. No tocante ao 

transporte, existem 17.722 (dezessete mil, setecentos e vin 
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te e dois) veículos de tração animal ou humana e 3.755 

(três mil, setecentos e cinquenta e cinco) veículos motoriza 
dos; nestes, foram encontrados desde caminhões sem compact~ 
ção, com 4 (quatro) metros cúbicos de capacidade, até cami 
nhões compactadores modernos com 30 (trinta) metros cúbicos 

de capacidade. Com respeito ao destino final, predominamas 
práticas não recomendáveis de lançamento no terreno a ... 

ceu 
aberto, bem como em cursos de água ou no mar; existem no 

país lS (quinze) incineradores e 16 (dezesseis) instalações 
de produção de composto". 

A meta aprovada na reunião dos Ministros de Saúde 
dos países das América~, realizada em Outubro de 1.972, em 
Santiago do Chile, sob os auspícios da Organização Panameri 
cana da Saúde - Organização Mundial da Saúde, retrata de uma 
forma clara a preocupação crescente com a solução do probl~ 

ma de resíduos sólidos e limpeza pública. Esta meta, a 
ser cumprida até 1.980, diz: 

"Estabelecimento de sistemas satisfatSrios e adequados para 

a coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduoss~ 
lidos em um mínimo de 70% das cidades com mais de vinte mil 
habitantes". 

De acordo com os dados do censo de 1970, existem 

528 (quinhentos e vinte e oito) cidades com população sup~ 

rior a vinte mil habitantes, sendo necessário, segundo 

OLIVEIRA, w. Engracia (28), melhorar as condições do probl~ 

ma dos resíduos sSlidos em pelo menos 370 (trezentos e seten 
ta) cidades. 

O documento Proposições Básicas para uma política de 

Limpeza Pública (32), divulgado em 1.978, apresenta informa 
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çoes que reforçam e bem caracterizam a amplitude do problema 

referente a resíduos sólidos no Brasil, o que pode ser perrel 

tamente avaliado pela representatividade da amostra trabalha 

da, de 134 (cento e trinta e quatro) municípios com uma pop~ 
lação urbana de trinta e sete milhões de habitantes, corres 

pondendo a cerca de 54% da população urbana do país, estima
da em 70 (setenta) milhões de habitantes. 

ma pode 

FONTE: 

(*) 

Uma noçao atual e projetada da dimensão do proble-
ser captada pela observação dos dados da Tabela 

TABELA 1 

População Urbana e Produção de Resíduos Sólidos 
15 omiciliares-Prolecoes 

.Sl70 'In 11180 'Il10 

OlluPOS 
Df ~.u""CI~I()S 

f-----1 PROD. 'ROD. PROD. PROD. 

'OPU~AçAo LIXO PO'ULAÇAo ~IXO POPULAÇAo LIXOS POPULAçAo PR LE~~TA 
ICH'SO, ESTIMADA ESTIMADA PREVI TA 

f/dI' tidl' tldi. l/di. 

PROPOSIÇOES Básicas para uma política Brasileira de Lim 
peza Pública. (32) 
Obtido de Sinopse Estatística do Brasil 1.977. 
IBGE. 

L 
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Os dados de proj eção da população urbana e da produção 

de resíduos sólidos domiciliares permitem o traçado 
Gráfico 1. 

GRÃFICO 1 

Projeção da População Urbana e da Produção de 
Resíduos Sólidos Domiciliares no Brasil 
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Os dados obtidos e publicados no trabalho"Proposições Básicas p~ 

ra uma política Brasileira de Limpeza Pública" (32) permi tiram 

chegar a diversas conclusões e considerações, entre as quais, 



sao destacadas aquelas mais diretamente relacionadas com 

escopo deste trabalho, ou seja, coleta e transporte (32): 

"Os ... serviços de limpeza publica sao executados 

quase totalidade dos municípios brasileiros; 

6. 

o 

na 

- A quantidade de resíduos sólidos domésticos prod~ 
duzida nos núcleos urbanos do país é estimada em 

40.400 (quarenta mil e quatrocentas) toneladaspor 

dia, das quais se coletam-cerca de 26.700 (vinte 

e seis mil e setecentas) toneladas, ou seja, 66% 

em números redondos; 

- Constatam-se acentuados desequilíbrios quanto a 

execução de serviços, entre diversos núcleos urba 

nos como pode-se observar no Gráfico 2; 

GRÁFICO 2 

Grau de Atendimento - Coleta de Resíduos 
Sólidos 

I 
( 1977) 

• I 

f . . = 
I 1. ~ & I 
I ~ • I I I li i 

li i j i i I 
5 i • r § ~ A § ~ • , 

I i I I I -, I • • • • • • • • • • . . li . . . . · OIV'OI DI~ 

FONTE: PROPOSIÇOES Básicas para uma política Brasile! 
ra de Limpeza Pública. (32) 
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- No que se refere a coleta e transporte. constato~ 

-se que a manutenção e operação dos equipamentos 

sao de modo geral, deficientes, implicando em cus 

tos elevados para reposição~ 

- Existem d~fici~ncias e deseconomias nos diversos 

serviços de limpeza pública, além da remuneração 

pelos mesmos, ser inferior aos custos de inves

timento e de operação~ 

Constatou-se grande empirismo. O grau de improvis~ 

ção e a falta de uniformidade nas técnicas em 

pregadas no desenvolvimento dos serviços de lim 

peza pública, levam à sub-utilização dos já es 

cassos recursos humanos e materiais existentes; 

- Necessidade de recursos para os municípios, de 

forma a possibilitar a melhoria dos serviços pre~ 

tados~ 

A atenção dada aos serviços de limpeza pública tem 

sido menor do que a atribuída aos demais serviços 

públicos, com reflexos diretos sobre a qualidade 

e os custos; 

- Os planos diretores existentes tem se limitado, 

na sua grande maioria, a descrever os serviços de 

limpeza pública, sem propor medidas para a melho 
u 

ria do setor. 

Em trabalho desenvolvido no Vale do Paraib~ a CETESB

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental fêz uma série 
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de constatações quanto aos serviços de coleta e transporte 

dos resíduos 56lidos domiciliares: (48) 

- Verificou-se correlação existente entre população 

urbana, eficiência de serviços e grau de 50fisti 

cação dos equipamentos, isto é, maior o . ~ mun1C1 
pio, maior eficiência, maior grau de sofistica

ção do equipamento e vice-versa; 

Quanto aos equipamentos utilizados nos serviços, 

verificou-se que na maioria dos municípios gra~ 

de parte do equipamento é ainda inadequado, es 
pecialmente nos municípios menores; 

- Os serviços de acondicionamento, coleta,transpor 

te e disposição final dos resíduos s6lidos pr~ 

cessam-se via de regra, sem atender aos precei 
tos básicos de higiene, saneamento e segurança e 

sem atentar para uma triagem de resíduos, pri~ 

cipalmente quanto a nocividade e periculosidade 

de resíduos sólidos industriais. 

A realização destes estudos evidencia uma reali

dade. 

1.2. JUSTIFICATIVA 

O conjunto de todas estas informações prop1c1a uma 

visualização maior do problema, permitindo a proposição de 
uma série de medidas entre outras, que possibilitem aos 
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órgãos responsáveis pelos serviços de limpeza pública o equ~ 
cionamento e solução de uma forma mais abrangente. 

/ 

Estas medidas estão detalhadas a seguir: 

- promoçao de análise periódica dos métodos e ser 
viços utilizados, com o objetivo de aproveitar as 

vantagens decorrentes da utilização de melhores 

técnicas; 

adequação dos órgãos responsáveis pela execução, 

operaçao, manutenção e administração dos servi 
ços, ã consecuçao de objetivos propostos; 

- a reestruturação dos órgãos de limpeza pública, 

(em determinados casos), permitindo utilização r~ 

cional dos recursoshumanos, materiais e finance! 
ros, através de um dimensionamento correto da 
demanda de serviços, frota, equipamentos e mao 

de obra necessários; 

- estruturação de política salarial e de r.eG~rsos 

humanos com implantação de programas de trei

namento, que possibilitem o desenvolvimento pr~ 

fissional dos funcionários; 

- desenvolvimento de sistema voltado à conscienti

zação da comunidade para o problema; 

- necessidade de elaboração de programas e estudos 

relativos ã coleta e transporte dos resíduos 
lidos, visando à consecução dos objetivos; 

~ 

so 

- planejamento dos serviços de forma glóbal einte 
grada. 
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A solução deste problema estã,p0rtanto,diretamente 

vinculada·ã Engenharia, especialmente bügenharia Sanitária, 

como o são os problemas relativos aos sistemas de abastecimen 
to de água, de esgotos e outros. 

Desta forma, a verificação dos problemas existentes, 

bem como a avaliação das necessidades para o s.eu equaciona~ 

to e solução, são, pela sua gravidade e magnitude, motivos que 

por si só, justificam a realização deste trabalho. 

1.3. OBJETIVOS DO TRABALHO 

o presente trabalho tem como objetivos principais: 

- Demonstrar a importância dos serviços de coleta e 

transporte em termos sanitários, econômicos, estê 

ticos e de bem estar, administrativos e de seg~ 

rança do trabalho; 

Apresentar o processo de planejamento dos servi 
ços de coleta e transporte e sua interdependência 

com o sistema de resíduos sólidos, nas diversas ~ 

reas da limpeza pública, no contexto de um muni 

cípio ou região; 

Reunir informações sobre os serviços de coleta 

e transporte para que os sistemas existentes e a 
serem implantados tenham melhores condições de 
planejar. programar, executar e avaliar a coleta 
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e transporte dos resíduos sólidos no meio urbano. 

1.4. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

o conjunto de resíduos sólidos provenientes das 

atividades humanas, é rotulado, de maneira geral, sob 

o nome de lixo; uma vez preenchida sua função ou consi-
derado sem valor, ele é destinado a ser desprezado. 

Significado semelhante é introduzido por OLIVEIRA, 

W. Engraci a (19,2 0,21), ao def in ir "os resÍ-duo8 só lido8 comu 

mente denominados lixo constituem os resíduos sólidos das ati 

vidades humanas; por outro lado, é assinalado que qualquer m~ 

terial se torna um residuo quando seu proprietário ou prod~ 

tor não o considera mais com valor suficiente para retê-lo". 

A lei japonesa n 9 137. de 1.970, mencionada por 

MACHADO (17) possui um conceito mais amplo para resíduo só 

lido, abrangendo "refugo de pequeno e grande porte, cinza, 

lama, excreções humanas, resíduos de óleo, resíduos alcali 

nos e ácidos, carcaças e outras, asquerosas e desnecessárias 

matérias, as quais estejam no estado sólido ou líquido (e! 

cluindo os resíduos radioativos que poluam pela radioativida 

de dos resíduos)". 

Mc GAUEY (18) por sua vez, assegura "que qualquer 

material se torna um resíduo quando o seu dono ou produtor 

não mais o considerar com valor suficiente para conservá-lo; 
aliás, este conceito de resíduo foi o adotado por OLIVEIRA, 
W. Engracia 

BI PUU;" :CA 
rr.::'JI.' 'i. I. , ';l:"'iCA 
U:., /,:, ,,>1,)'\'.'" U~: ~,,-,- r';':'ULO 

S p - 8 
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II " 
Também a American Public Works Association (2) con 

ceitua: 

" Li.:x:o sao todos os resíduos sólidos e semi-sólidos, putre~ 

cíveis e não putrescÍveis, excetuando as excreções humanas. 

Inclue desperdícios, despejos, cinzas, lixo de varrição de 
ruas, resíduos industriais, resíduos de hospitais ,resíduos 

de feira, residuos de mercados, residuos comerciais, etc." 

Segundo WILKEN (46), o resíduo sólido mais impo!. 
tante para o sanitarista ê o que resta de alimentos, pois, 

destaca ele, "falhas na coleta, transporte e disposição des 

sa matéria, criam sempre condições insanitárias e inestêti 
cas". 

No entendimento de SANTOS (37), "entende-se por 

lixo, "sensu 1atu" , o conjunto de resíduos originados 
mais diversificadas atividades humanas, ou seja, tudo 

que, rejeitado e qualificado de inútil, não possa ser 

mente aproveitado". 

das 
aquilo 

facil 

A expressa0 roe8{duo8 8ólido8 ê proposta por OLIVEIRA,_ 

W.Engracia (20) como substitutiva e designativa de lixo~ por 

ser "praticamente consagrada em nossa língua uma vez que, 

assim, manteríamos uma certa uniformidade de nomenclatura com 

resíduos líquidos e gasosos. Em outras línguas, inclusive,e 

xistem expressões correspondentes a resíduos sólidos: em 

espanhol, de8echo8 8olido8~ em inglês 80lid wa8te, em fran 
ces roisidu8 8olide8~ em italiano roifiuti 8olidi". 

Será adotado neste trabalho, sempre que possíve1,a 
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expressão RESIDUOS SaLIDOS. 

Após estas considerações, assinalamos o seguinte c~ 
ceito de re8{duo8 8ólidos, adotado por vários especialistas: 

Re8{duo Sólido ê o material rejeitado que nao tem 
aproveitamento econômico imediato. 

Assim, os resíduos sólidos passam a ser 
problema, exigindo solução. A solução cabe ao serviço de 
limpeza públiaa. 

OLIVEIRA. W. Engracia(42) assim conceitua limpeza 

públiaa ou urbana: "é o conjunto de atividades que permitem 
o adequado estado de limpeza de uma cidade, sem prejudicar a 

qualidade do ambiente, inclusive na região que a circunda"; 

que pode ser considerada a mais abrangente. 

Ao mesmo tempo, pode-se apresentar o conceito de 

FRANCISCONI (9), para quem, limpeza públiaa ê "um dos fato 

res que concorrem para o nível satisfatório da qualidade de 
vida urbana". 

Para limpeza públiaa, pode ser introduzido 

conceito, a seguinte definição: 

como 

- Limpeza públiaa ou urbana ê o conjunto de ativida 
des, especialmente as relacionadas aos resíduos só 

lidos, que visam a saúde da comunidade e a preser

vação do meio ambiente. 
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Na Zimpeaa púbZica destacam-se as atividades, co~ 

sideradas básicas, de remoção, tratamento e/ou disposiçio 

dos resíduos sólidos, o que permite a introduçio de um ter 

mo que as englobe: sistema de restduos sóZidos. 

~ 

Desta forma, para os efeitos deste trabalho, sera 

utilizado o termo SISTEMA DE RESfDUOS S6LIDOS. considerado 

corno, o conjunto de atividades relacionadas ao acondicionarn~ 

to, coleta, transporte e/ou disposiçio final dos resíduos só 

lidos. 



2. SISTEMA DE RESfDUOS S6LIDOS 
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2. SISTEMA DE RES!DUOS SaLIDOS 

Um serviço de limpeza pública compreende funções 
das mais diversas, dependendo de características locais, po 
dendo ser agrupadas aquelas funções básicas que, de uma 
maneira geral, devem ser desenvolvidas, em três atividades 

limpeza regular de vias públicas, 

serviços especiais e 

remoça0, tratamento e/ou disposição dos resíduos 
sólidos. 

A limpeza regular de vias públicas engloba: (27) 

varrição de vias e logradouros públicos que pode 
ser manual ou mecânica e remoção de seus resí 

duos; 

remoça0 de galhos e folhas resultantes da poda 
de parques, jardins e árvores de vias públicas, 
bem como de áreas privadas; 

remoção de resíduos de terrenos baldios; 

lavagem de vias públicas; 

conservaçao da limpeza através de medidas diver 
sas. entre elas uso de recipientes apropriados em 
locais públicos e motivação da população; 
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Os serviços especiais sao formados por funções tais 
como: (27) 

capinação e raspagem de vias e logradouros púb1i 
cos; 

desobstrução de bocas de lobo, ramais e galerias 

de águas pluviais e limpeza de córregos e valas; 

remoça0 de animais mortos e resíduos muito volu 

mosos abandonados em vias e logradouros públicos; 

limpeza geral de monumentos, escadarias ,abrigos, 

túneis, viadutos, pontes, feiras e outros locais 
públicos. 

A terceira atividade dos serviços de limpeza púb1i 
ca envolve atribuições de: 

atuação junto às comunidades para a obtenção de 

acondicionamento adequado dos resíduos sól'idos; 

desenvolvimento dos serviços de coleta; 

desenvolvimento dos serviços de transporte; 

desenvolvimento do tratamento e/ou 

final dos resíduos sólidos. 

disposição 

As atribuições atinentes à esta atividade compoem 
o Sistema de Resíduos Sólidos, terminologia que, se pretende, 

atue como agregadora das funções relacionadas, permitindo 



18. 

uma melhor e mais rápida visualização do conjunto. 

Deve ser destacado que a visão da problemática en 
volvida com o sistema de resíduos sólidos abre-se para um 
campo multidisciplinar, com aspectos sócio-econômicos, cultu 
rais, ecológicos, técnico-político-administrativos e outros, 
o que eXigirá, para o seu equacionamento e solução, a cola 

boração de toda uma equipe de profissionais. 

As atribuições do sistema de resíduos sólidos sao 
das mais importantes nos serviços de limpeza pública (15), 
sendo que seus serviços redundam em grandes benefícios para 
a comunidade. A falha de qualquer das operações pode 

induzir ao rompimento do circuito dos serviços, podendo tor 
nar o sistema, no global, ineficiente. 

No presente trabalho sao enfocadas duas fases do 
sistema de resíduos sólidos: 
pais responsáveis pela imagem 

sólidos perante a população e 

coleta e transporte, 
da problemática dos 

princ! 
resíduos 

a administração pública. 



3. SERVIÇO DE COLETA 
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3. SERVIÇO DE-COLETA 

A coleta e transporte. dos resíduos sólidos sao dos 

mais importantes fatores a serem considerados no 
dos serviços municipais. 

problema 

Caracterizam-se como a maior preocupaçao de toda e 

qualquer administração de serviços de limpeza pública. por 
diversos motivos. entre os quais podem ser destacados o seu 
alto custo operacional e. suas ligações diretas com a 
população. 

Com relação ao custo operacional. os serviços de cole 
ta e transporte exigem elevados investimentos em equipamenms 
e veículos especiais, bem como por absorver uma parcela 
apreciável dos gastos de operação e manutenção da entidade 

responsável. 

Com relação ã ligação direta com a população, estes 
serviços estão permanentemente sob os seus olhos, bastando 

pequenas deficiências para que surjam críticas e reclamaçõe~ 

Além disso, as deficiências na coleta apresentam como resul 

tado, sobrecarga de outros setores, através de lançamento 

em vias públicas, terrenos baldios, trazendo com isso conse
quências negativas para a saúde pública. 

Aspectos relacionados ã capacidade econômica da pop~ 

lação. a seu grau de escolaridade. a seu grau de educação.d~ 

vem ser observados e analisados. 
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Estudos específicos e detalhados sao exigidos, já que 

fatores diversos atentam contra a generalização de sistemas. 
Estes fatores são a diversidade de condições locais, tais co 
mo: densidade de população, urbanização, características da 

comunidade, características topográficas, plano viário, est~ 

do das vias, volume da tráfego, e variações em quantidade e 
composição dos resíduos sólidos. 

3.1. OBJETIVOS DA COLETA 

Toda coletividade deve ter por meta um serviço de co

leta dos resíduos sólidos sistemático, frequente e responsá

vel. 

o problema dos resíduos sólidos começa nos lugares o~ 

de é produzido, e, pela sua fácil decomposição, produzindo 

mau cheiro e atraindo moscas, baratas e ratos, há necessida

de de se dar desde o início urna destinação ~dequada a facili 

tar sua rápida eliminação. 

Desta forma, a coleta dos resíduos sólidos é parte e~ 

sencial de um sistema bem organizado de saneamento, e influi 

corno salientado anteriormente de maneira considerável na po

pulação local de vetores. quando urna comunidade nao conta 

com um serviço adequado de coleta. 

Com a existência de um serviço adequado e de confiabi 
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lidade sao evitados problemas diversos decorrentes de habi 

tos da população, tais como lançamento de seus resíduos em 

áreas circunvizinhas, em calçadas e vias públicas. 

Os problemas decorrentes destes procedimentos, tanto 

de importância sanitária, econômica, de segurança e sob o 

ponto de vista do bem estar, surgem e exigem soluções. 

Sanitariamente, o problema se prende aos fatores dir~ 

tos e indiretos, relacionados aos resíduos sólidos, na trans 

missão de doenças. Economicamente, além daqueles ligadosaos 

gastos com saúde, deve ser encarado o problema em função da 

necessidade de gastos adicionais para remoção destes detri

tos. Em termos de segurança, o problema criado com os ris 

cos de acidentes ligados tanto ã recreação em locais com de 

tritos acumulados, como com o pessoal responsável pela remo 

çao dos mesmos, quando dispostos inadequadamente.Finalmente, 

sob o ponto de vista do bem estar, a importância é focaliza

da sob o prisma de estética e conforto, fácilmente compree~ 

sÍvel, bastando assinalar que o aspecto físico do lixo é de 

sagradável ã vista, em geral apresentando maus odores e 

atraindo vetores, que são repulsivos ã população. 

Desta forma, um bom servIço de coleta proporciona 

maior limpeza, melhoria na higiene e contribui para a saúde 

pública, trazendo um maior bem estar ã comunidade. 

3.2. SISTEMAS DE COLETA 

A coleta, pelas suas características, ê fundamental-
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mente um problema de incumbência municipal. No entanto, a 

despeito disso, pode, por alguma razão, não ser realizada di 
retamente pela municipalidade, parcial ou totalmente. 

Ao ser tratado o problema da coleta pela administração 

municipal, um dos primeiros itens a ser focalizado é o da na 

tureza do organismo ou entidade que será responsável pe 

la sua execução. Qualquer que seja o sistema a ser utilizado, 

sera necessário realizar um estudo cuidadoso, que aponte para 

a administração, a melhor solução. 

Os sistemas de coleta podem ser caracterizados em 

tr~s tipos básicos: 

- Coleta feita pela municipalidade; 

- Coleta por contratação do serviço, mediante conces 

sao; 

- Coleta privada. 

De maneira geral, cada tipo apresenta aspectos positl 

vos e negativos. Para a coleta feita pela municipalidade ob 

serva-se a possibilidade de uma série de benefícios ã popul~ 
ção. A coleta por contratação do serviço, mediante concessão, 
passa a ser uma necessidade a medida que as cidades crescem e 

aumentam as dificuldades dos serviços públicos. A coleta pr! 

vada, solução muitas vezes encontrada para comércio e indús

tria que não possuem o serviço de coleta regular do munící 

pio. e que possuem condições econômicas de arcar com as des

pesas de custeio. leva em consideração o aspecto econômico-come!:. 
cia!, e portanto, sô coleta aqueles que pagam. 

Desta forma, os tipos de coleta feita pela municipali 

dade diretamente e o de coleta por contratação dos serviços 
são de responsabilidade da administração municipal, enquanto 



que o tipo coleta privada é de responsabilidade dos 

tantes. 
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contra 

Sendo assim, pode-se afirmar que a municipalidadepre~ 

ta melhores serviços à comunidade sob o ponto de vista sani 

tário-higiênico. Naturalmente, não existem incompatibilida 

des entre os interesses em jogo, bastando para cada caso o 

uso adequado de supervisão e fiscalização. 

Tendo em vista as características de cada tipo, por 

um estudo comparativo encontram-se vantagens e desvantagens, 

que serao expostas a seguir. 

~.2.1. Coleta Feita pela Municipalidade 

Neste caso, a coleta é feita com equipamentos, funcio 

nários e estrutura da mesma. 

Com o crescimento da cidade, devido aos problemas e 

dificuldades próprios do serviço público, o padrão do servi 

ço municipal pode decair, fazendo com que as administrações 

voltem suas vistas para os serviços contratados às empresas 

especializadas. A seguir, vantagens e desvantagens: 

3.2.1.1. Vantagens 

Entre as vantagens. destacam-se: 
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- o saneamento do meio e a proteção â saúde pública 
sao a finalidade básica; 

- nao visa lucro; 

- cooperaçao pública mais expontânea; 

- facilita a manutenção de levantamentos estatísticos 
contínuos; 

- possibilita o desenvolvimento de planos a médio e 
longo prazos . 

. L 2.1. 2· Desvantagens 

Entre as desvantagens, destacam-se: 

- dificuldades na aquisição de equipamentos; 

- dificuldade em formar corpo de pessoal; 

- redução na vida útil da frota; 

- descontinuidade administrativa; 

- possibilidades de interferência política; 

- economia de gastos afeta estrutura dos serviços. 

3 • 2 .2. Coleta por Contratação de Serviço 

A coleta por contratação tem duas modalidades básicas. 
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entre algumas variações. 

Na primeira forma, o serviço é contratado ã empreitei 

ros que recebem por viagem, volume ou peso. A taxa relativa 

ao serviço é paga diretamente ao município responsável pela 

supervisão, fiscalização e pagamento do mesmo. Nesta forma, 

o município deve possuir e manter uma equipe de pessoal téc 

nico e administrativo suficiente para a normalização, 

visão, fiscalização e demais atividades necessárias ao 
desempenho dos serviços. 

super 
bom 

Deve-se levar em consideração também a necessidade de 

se manter um serviço regular numa área da cidade pela munici 

pa1idade, para que a administração tenha parâmetros de servi 

ços e custos, que possibilitem o bom desempenho dos respons! 

veis. Além disso, deve ser lembrado o fato de que quando a 

municipalidade tiver apenas serviço contratado, pode trazer 

problemas quando da renovação de contratos. 

Na segunda forma, o poder público cria uma empresa e 
a contrata para a realização dos serviços. A taxa relativa ao 

serviço pode ser paga diretamente ao municipio e este paga a 

empresa, ou, pode ser criada uma tarifa, a ser paga diretame~ 

te na empresa. Aqui, algumas das vantagens e desvantagens 

da coleta feita pela municipalidade podem ser consideradas. 

S oportuno transcrever neste momento, a conclusão a 
que chegou uma sessão dedicada ao assunto "COLETA DO LIXO: 

POBLICA OU PARTICULAR" na Reunião Anual 00 "Institute for 

Solid Wastes" órgão da American Public Works Associa 

tion - APWA, em 1966. 
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"Com um edital e um contrato preparados consciente 

mente. é possível servir melhor ã população. utilizando ser 
viço empreitado. à vista do desembaraço que o mesmo dispõe 
para trabalhar". 

Para este sistema. de coleta por contratação do ser 
viço. tem se como vantagem a redução em grande parte. de 
interferência política e, de inconvenientes alterações no 

pessoal dirigente. 

Através da análise comparativa, este sistema aprese~ 
ta as seguintes vantagens e desvantagens em relação ao de 
coleta feita pela municipalidade. 

3.2.2.1. Vantagen8 

Entre as vantagens, destacam-se: 

- rapidez de aquisição de peças e equipamentos~ 

- formação de bom corpo de pessoal~ 

- obtenção de mão-de-obra eficiente; 

- melhores rendimento e produção~ 

- continuidade administrativa; 

- redução de interferências políticas; 

- operaçao e manutenção de equipamentos adequados; 

- possibilidade de apresentação de serviço de melhor 
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qualidade; 

o custo do trabalho pode ser calculado no começo do 
período. 

3.2.2.2. D68vantagens 

3.2.3. 

Entre as desvantagens, destacam-se: 

- dificulta a padronização e continuidade de levanta
mentos estatísticos; 

- o lucro, por ser uma necessidade da empresa pode s! 
crificar a finalidade básica de proteção ã saúde; 

- planos a longo prazo dificilmente são implantados; 

- abuso quando o controle e fiscalização não são ade
quados; 

melhoramentos técnicos nao trarão economia 

contribuinte; 

para o 

- prejuízos para o serviço quando há interferência do 

empreiteiro na política~ 

dificuldade na obtenção de dados dos serviços. 

Coleta Privada 

A coleta privada envolve cidadãos ou firmas, indivi 
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dualmente ou em grupos limitados, que contratam o serviço 

de coleta do! resíduos sólidos diretamente de empreiteiros 

ou empresas. 

Este sistema pode realizar um trabalho regular e sis 

temático, tal como o feito pela municipalidade ou por contra 

tação do serviço pelo município. No entanto, por serem seus 

negócios privados, dependentes de lucro para sobrevivência, 

seus serviços são baseados em ordens individuais, tal como 

companhias de transporte e outras, e, portanto, o atendimen

to ê dado somente aos que o pagam. 

Servem geralmente ao comércio e indüstria, produtores 

de grandes quantidades de reslduos sólidos, os quais não são 

coletados pela municipalidade, quando ultrapassam 

limites fixados pelo serviço de limpeza püblica. 

certos 

são também, usados em bairros não servidos pela cole 

ta normal, mas economicamente significativos, o que os induz 

ã contratação de seus serviços. 

A rigor, toda a coleta dos resíduos sólidos de uma ci 

dade. sao de responsabilidade da municipalidade, e, aqueles 

que ficam sem o serviço, procuram sanar esta falha da forma 

abordada acima. Entretanto, a grande desvantagem deste siste 

ma é que, com o atendimento apenas aos pagantes, são deixa 

dos sem recolhimento aqueles não pagantes, o que pode indu 

zir ao lançamento dos resíduos sólidos em terrenos circunvi 

zinhos. calçadas, vias públicas, trazendo com isso, probl! 

mas sanitários ã região. 
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3.3. MtTODO DE COLETA 

o método de coleta a ser empregado deve levar em con 

sideração cinco fatores, devidamente estudados, a saber: fre 
quência, horário, ponto, fonna é' tipo de coleta. Cada fator a 

presenta suas características, e sua análise criteriosa po~ 

sibilita a definição do método. 

3.3-. I . Frequência de Coleta 

o tempo necessário ao início do processo de fermenta
çao dos resíduos, e em consequência os problemas decorrentes 

da putrefação, é que determinará a menor frequência ou peri~ 

dicidade admissível para a coleta. Em locais onde predomina 

o clima quente e úmido é recomendável o intervalo máximo de 

72 (setenta e duas) horas. No entanto, conveniente é lembrar 

que o intervalo entre as coletas sucessivas deverá ser sufi 

cientemente pequeno, para prevenir o desenvolvimento de odo
res e moscas ou outros insetos nos resíduos sólidos. 

A frequência de coleta tem relação direta com o arma 

zenamento do lixo, e portanto, pode influir na reprodução de 

moscas, mosquitos, baratas, servindo também de alimento e 

meio de proliferação ã roedores. 

Por razões higiênico-sanitárias a frequência diária é 

a mais aconselhável. Porém, economicamente pode ser ~ pior 
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situação, já que quanto menor o intervalo, maior o custo 
operacional. Em todos os casos devem ser analisadas as fre 

quências que podem ser empregadas, seja a coleta diaria, em 

dias alternados, três, duas ou uma vez por semana, ou ainda, 
a coleta mista. 

3.3.1.1. Coleta Diária 

A coleta diária, apesar de sanitariamente indicada, é 

economicamente desfavorável, principalmente pelo elevado cus 

to operacional. a um método adotado por algumas comunidades, 

sendo realizada em dias úteis da semana, suprimindo-se domin 

gos e feriados. Nesta situação, o dimensionamento do servi 
ço de transporte para os dias posteriores aos domingos e fe 

riados precisa ser devidamente definido, em virtude da acumu 

lação resultante da produção de dois dias. Importante ê lem 

brar que esta acumulação não significa dobrar o volume, pois 

a eliminação de vazios e as características de produção de 

resíduos destes dias possibilitam urna certa redução. 

A coleta diária, nas características apontadas acima, 

exigirá viagens extras que precisam ser adequadamente previ~ 

tas e dimensionadas. 

3.3.1.2. Coleta em Dias Alternado8 

A coleta em d ias aI ternados apresenta redução no custo 
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operacional devido a uma maior economia da frota de transpo~ 

te e da mão-de-obra, além de redução do percurso de transpo~ 

te tendo em vista o volume maior de res!duos sólidos existen 

te por domicílio. 

Apresenta ainda como vantagem uma maior uniformidade 

na quantidade de resíduos a coletar. Entretanto, a defin~ão 

pelo serviço em dias alternados. leva a necessidade de cole .. 
ta aos domingos, o que traz como grandes incovenientes o nu 

mero de faltas de trabalhadores e uma certa dificuldade para 

instituir o hábito na população. 

3.3.1.3. Coleta Tr6s VeZ€8 por Semana 

A coleta feita três vezes por semana, apresenta custo 

operacional menor por motivos semelhantes ao da coleta em 

dias alternados, com a vantagem adicional de não ter serviço 

aos domingos. No entanto. por este mesmo motivo, tem-se a 

desvantagem de existir uma maior quantidade de resíduos a 

coletar nas segundas e terças feiras, em virtude da acumula

çio resultante da produção de três dias. 

Nestes dias, tornam-se necessárias viagens extras, 

exigindo muitas vezes o aumento da frota em serviço. Para a 

solução de problemas deste tipo pode-se estudar a utilização 

de parte da frota em manutenção preventiva, ou dos veículos 

de reserva, o que pode contornar o problema sem grandes gas 

tos. 
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3.3.1.4. Coleta Duas vezes pOP Semana 

A coleta feita duas vezes por semana apresenta custo 

operacional ainda mais reduzido do que os casos anteriores. 
Com este método tem-se condições de atender uma parcela maior 
;ia comunidade ,sem serem necessários custos adicionais signif! 
cativos. 

No entanto, esta aplicação deve ser cuidadosamente es 
tudada pois seu emprego depende das condições climáticas da 
região e da quantidade de material putrescível existente nos 

resíduos sólidos. 

Ao ser empregado este método, serã necessária divulg~ 
ção adequada de forma a orientar a população quanto aos dias 

de coleta, e, pelo período entre as mesmas. acentuar os pr~ 

blemas decorrentes de lançamento em locais e condições impr§ 
prias. 

3.3.1.5. Coleta Uma Vez poP Semana 

A coleta feita uma vez por semana apresenta o menor 
custo operacional de todos os métodos descritos até aqui. 

Neste caso, poder-se-ia repetir praticamente todos os 

argumentos citados no item anterior, acrescentando-se com 
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ênfase significativa que este método, para ter sucesso, 

pode ser adotado em locais em que os resíduos sólidos 
contenham material putrescível. 

3.3.1.6. CoZeta Mista 

34. 

... 
so 

nao 

Dependendo das condições locais, as cidades podem uti 

lizar a coleta diária no centro e em núcleos comerciais, a 

coleta em dias alternados em certos bairros mistos, a cole 

ta três vezes por semana em bairros residenciais, a coleta 

duas vezes por semana em bairros periféricos de acesso mais 

difícil, enfim, para cada caso, deve ser estudado o método 

possível e mais adequado. 

Assim sendo, pode-se utilizar as mais diversas varia 

çoes, sempre dependentes de critérios sociais, técnicos e 

econômicos. 

A título de exemplo, o lixo de restaurantes, hotéis e 

supermercados tem alta porcentagem de resíduos orgânicos, a 
lêm de serem produzidos em grandes quantidades, o que pode 

determinar a coleta diária. 

A frequência e o atendimento regular são imprescindí 

veis quando instituídos, pois qualquer falha no serviço, se 

não sanada com eficiência, traz consequências negativas para 

a opinião pública, possibilitando a adoção de práticas prej~ 

diciais ã saúde pública pelos próprios usuários, que podem 
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passar a lançar os seus resíduos em terrenos baldios e até 
mesmo em vias públicas. ~ portanto, um fator crítico a ser 

detalhadamente analisado, sendo governado, entre outros. p~ 

la quantidade dos resíduos sólidos. pelo clima e pela dema~ 

da de usuários. Para a coleta, o máximo período deve ser d~ 

terminado pelo mais problemático dos fatores. estudados caso 
a caso. situação a situação. 

3.3.2. Horârio de Coleta 

o horário da coleta está intimamente ligado à frequê~ 
cia. Pode ser usada a coleta diurna. matutina e vespertina 
e coleta noturna. 

o horário deve ser adequado às características da co 

munidade. A coleta diurna, nas primeiras horas da manhã p~ 

de ser utilizada para atender as áreas residenciais. reser 

vando-se para as áreas centrais. comerciais e de grande con 
centração de população, o final da tarde e a noite. 

A coleta diurna, após os serviços nos locais citados, 

pode abranger bairros mais afastados de menor movimento. Na 

realidade. o horário a ser definido para as diversas áreas e 

setores 4a cidade. dependerão sempre de fatores específicos e 
característicos das diversas comunidades envolvidas. 

Qualquer horário de coleta escolhido é válido, desde 
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que baseado em premissas realistas, e portanto, de aceita 

çao do público a ser atendido, sendo de fundamental importân 

cia a comunicação do horário pretendido à população. 

Após definido o horário de coleta para os diversos se 
tores, com divulgação aos usuários e população em geral, há 
necessidade obrigatória de cumprimento do estabelecido, de 

modo a manter e até ampliar se for o caso, a credibilidade 

do serviço. Com isso serão obtidos resultados sempre melho 

res quanto ã coleta dos resíduos sólidos, pela possibilidade 

que apresenta de melhor educar a comunidade, que passa a 

confiar na administração. 

Deve ser lembrado que, entre os fatores que intervem 

na escolha e definição do horário para a coleta dos resíduos 

sólidos, um dos principais é a condição financeira da munic! 
palidade, já que o horário depende da frota de veículos dis 

ponível. 

o estabelecimento da coleta noturna pode ser uma so 

lução econômica que visa a utilização dos mesmos veículos da 

coleta diurna, o que reduz apreciávelmente o investimento ne 

cessário. 

Outras considerações positivas da coleta noturna p~ 

dem ser citadas: 

- maior rendimento devido ao trânsito livre, seja du 
rante a coleta, seja no trajeto para as descargas; 

- maior facilidade para a conservação da limpeza das 
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ruas, pois a varrição matinal recolhe os detritos 

caídos durante a coleta noturna; 

- possibilidades de maior produtividade, em virtude 

do trabalho se desenvolver em temperatura mais ame 

na; 

- o serviço passa mais desapercebido i população, di 
minuindo desta forma possibilidades de atritos com 

a população. 

A título de curiosidade, pode-se citar um inquérito reali 
zado com 743 (setecentos e quarenta e três) domicílios na 

cidade de são Paulo no ano de 1949, onde os entrevistados, ! 
pós dois anos de experiência com serviços de coleta noturna, 

manifestaram-se na sua grande maioria como favoráveis. como 

se pode observar no quadro a seguir. 

ENTREVISTADOS OPINIÃO % DOS ENTREVISTADOS 

604 Favorável 81,3 

136 Contrária 18,3 

3 Indiferente 0,4 

743 TOTAL 100,0 
-_._--_. 

FONTE: SJ'i.O PAULO (estado). Universidade (35) 
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No entanto, a coleta noturna apresenta alguns aspe~ 

tos negativos, entre os quais pode-se citar: 

- o ruído nas zonas residenciais, pode incomodar os 
habitantes locais, trazendo repercussões negativas 
sobre o serviço; 

- em cidades em que o acondicionamento dos resíduos só 

lidos é feito em recipientes adequados, existem maio 

res possibilidades de furto dos mesmos; 

- a fiscalização, apesar de, pelas características a 

pontadas, ter condições de ser mais rapidamente de 

senvolvida, pode se tornar deficiente em virtudedas 

condições de trabalho; 

- a descarga dos veículos coletores utilizados neste 

horário deverá ser feita concomitante ao serviço, o 
que exigirá iluminação nos locais destinados à mesma; 

- o custo de operação tende a ser maior do que o da co 
leta diurna. 

No estabelecimento dos horários de coleta, deverá ser 

considerada a necessidade de manter intervalos entre os 

diversos turnos a serem adotados, de forma a possibilitar o 

desenvolvimento dos serviços de manutenção, bem como, preve 
nir eventuais atrasos, o que poderia interferir no turno 

seguinte, desorganizando os horários estabelecidos, podendo 

afetar o bom andamento dos trabalhos e a credibilidade da 

comunidade. 

Outro fator de importância no estabelecimento dos hor~ 

rios de coleta, é a entrada e saída dos funcionários, diurno 

e noturno. tendo em vista facilidades de transporte. além de 
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cuidados necessários com a conservaçao e higienização da 

frota. 

3 . 3 .3. Ponto de Coleta 

o ponto ou local de colocação dos recipientes para 

a coleta, tem sido muitas vezes, um aspecto pouco ohserva 

do. e esta situaçio apresenta certa gravidade pois a execu

çio do serviço depende desta definiçio. Além disso, a efi 

ciência e o custo da coleta tem relaçio direta com a 10cali

zaçio do recipiente. 

Os pontos comumente utilizados para a coleta podem ser 

caracterizados de duas formas básicas, o ponto direto e o pon

to indireto. 

No ponto direto, o recipiente deve ser colocado na 

calçada. no alinhamento do muro ou do meio-fio, seja em reci 

pientes rígidos do tipo "lata de lixo" (figura 02), seja em 

recipientes tipo "sem retorno". como sacos plást icos (figura 

01), devidamente padronizados. Neste ponto os coletores to 

mam os recipientes, levam aos veículos coletores, os e~aziam 

e devolvem ao mesmo local quando forem recipientes do tipo 

lata de lixo, ou, os lançam inteiramente quando recipientes 

do tipo sem retorno. 

No ponto indireto, o recipiente é colocado no pátio 

do próprio domicílio. nos recipientes citados acima. Neste 
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FIGURA 1 - Recipiente ·tipo "sem retorno" 

FIGURA 2 - Recipiente tipo . "lata de lixo" 
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ponto os coletores adentram as domicílios, recolhem os re 

cipientes ,e efetuam o lançamento nos veículos coletores. 

Existem aspectos positivos e negativos em ambos os 

pontos de coleta. Além disso, variações dos pontos citados 

tem sido adotadas em comunidades diversas, de acordo com 

peculiaridades específicas. 

Para a escolha do ponto a ser adotado~ é importante a 

discussão e análise no que diz respeito ã saúde pública e 

custos. 

Entre os aspectos positivos do ponto direto, tem-se: 

- redução do tempo de coleta por domicilio; 

- menor esforço dispendido pelo coletor; 

- velocidade de coleta maior, decorrente; 

- ~edução do tempo global de coleta; 

- nao há necessidade de adentrar a propriedade do 

usuário~ 

- maior economia resultando em menores custos. 

Entre os aspectos negativos pode-se destacar: 

- exige participação do usuário, quanto a apresentação 
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do recipiente na rua; 

- presença dos recipientes na rua, possibilitando der 

ramamento e espalhamentos de lixo pela ação de ani 

mais e desordeiros; 

- aspecto estético, quando colocados os recipientes p~ 
ra a espera fora dos horários estabelecidos; 

- ampliação das condições passíveis de reclamações p~ 
la população; 

maiores possibilidades, ainda que reduzidas, de aci 
dentes com transeuntes devido a localização e con 

teúdo dos recipientes na espera. 

Para o ponto indireto, praticamente invertem-se os 
aspectos positivos e negativos do ponto direto. Assim, os . 
aspectos positivos são, entre outros: 

- o usuário tem menor participação na coleta, quanto a 

apresentação do recipiente; 

- inexistencia de recipientes na rua, possibilitando 

maior limpeza e higiene da cidade; 

- aspecto estético favorável, facilitando instituição 

de hábitos higiênicos ã população; 

- redução de condições favoráveis ã reclamações; 

- redução de possibilidades de acidentes com transeun 
tes devido a recipientes e seus conteúdos. 

Já quanto aos aspectos negativos, destacam-se: 
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- necessidade do coletor adentrar a propriedade do 
usuário; 

- ampliação do tempo de coleta por domicílio; 

- maior esforço e trabalho dispendido pelo coletor; 

- redução da velocidade de coleta, decorrente; 

- aumento do tempo global de coleta; 

- maiores custos dos serviços~ 

Pelas características apontadas para cada ponto de 

coleta, verifica-se a necessidade de uma análise detalhada de 
todos os aspectos que possam estar envolvidos, para cada comu 

nidade, para cada cidade, enfatizando-se sempre que o que 
determinará a escolha serão as peculiaridades locais. 

De utilização mais comum em feiras, mercados, super
mercados, hotéis e estabelecimentos afins, existe o sistema 
de utilização de recipientes especiais tipo "container", co 

locados em pontos de fácil acesso aos veículos especiais de 
coleta. Para o caso de aplicação em zonas residenciais, es 
tes recipientes são colocados pela municipalidade em pontos 
estratégicos. onde os munÍcipes descarregam os resíduos, sendo 

recolhidos periodicamente para descarga. Quando empregados, 

devem ser acompanhados de orientação adequada e contínua aos 
usuários. Sua utilização pode ser justificada em locais de 

difícil acesso aos veículos coletores, o que propicia desde 
que devidamente divulgado, uma redução nos lançamentos de 
resíduos em terrenos baldios e até mesmo nas vias e logrado~ 

ros. ~ um modelo a ser seriamente estudado para aplicaçãop! 
la administração. principalmente em zonas periféricas de 
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população de baixa renda, inclusive em favela. 

3.3.4. furma de Coleta 

A forma de coleta a ser empregada dependerá dascarac

terísticas da comunidade. Basicamente, podem ser duas as 

formas empregadas, a coleta de resíduos separados e a cole 
ta de resíduos misturados. 

A coleta de resíduos separados previamente nos domici 

lios foi praticamente abandonada por ser, para a municipali

dade, anti-econômica e para o usuário, de difícil prática. 

No entanto, poderá ser interessante sua aplicação em 

determinados casos. como por exemplo. hospitais. ou quando se 
deseja melhorar as condições de reutilização de materiais. 

Esta forma de coleta necessita de veículos coletores 

específicos para cada conjunto de resíduos, o que pode one 

rar de forma acentuada a municipalidade. Entretanto sua uti 

lização sempre exigirá uma análise sanitária, social e econo 

mica. 

Já a forma em que a coleta é combinada, de resíduos 

misturados, representa o metodo, de uma maneira geral, mais 

prático e econômico. Os fatores praticidade e economia sao, 
em sua essência, praticamente determinantes para a maioria 

dos casos, e de utilização marcante no Brasil. No entanto, 



45. 

dada a velocidade com que novos condicionantes tem surgido 

na vida das comunidades e estrutura das cidades, estados e 

países, torna-se importante a análise dos diversos fatores 

que intervem na escolha do modelo mais apropriado para cada 

coletividade, fatores estes sanitários, sociais e econômic~. 

3.3.5. Tipos de Coleta 

Os resíduos sólidos de uma cidade são provenientesdas 

mais diversas atividades e precisam ser, independentemente 

de sua origem, adequadamente acondicionados e removidos. 

A coleta, portanto, deverá atender todos os resíduos 

sólidos, e, pelas características destes resíduos,permite-se 

uma divisão da coleta por classes, o que define os tipos de 

coleta. 

Basicamente sao os seguintes os tipos de coleta: 

- coleta domiciliar; 

- coleta dos resíduos de varrição; 

- coleta de resíduos hospitalares; 

- coleta de resíduos de feiras e similares; 

- coleta de resíduos industriais; 

- coleta de resíduos comerciais; 

- coleta de resíduos especiais. 
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3.3.5.1. Coleta D~miaiZiap 

A coleta domiciliar abrange os resíduos sólidos pro 
duzídos nos domicílios, bares, restaurantes, instalações se 
melhantes, incluindo-se aqui os pequenos estabelecimentos co 
merciais e industriais. 

A apresentação destes resíduos ã coleta deverá ser 
feita em recipientes apropriados, seja em recipientes do 
tipo lata de lixo seja do tipo sem retorno, porém procurand~ 
-se sempre a padronização. 

Usualmente são os resíduos desta coleta os mais hete 
rogêneos, o que exige certos cuidados quando do acondiciona
mento e coleta. 

3. 3. 5. 2. Coleta de Restduos de Vappição 

A varrição dos logradouros públicos gera uma quanti

dade apreciável de resíduos, que necessita de remoção. 

A varr ição, quando manual, deve uti! izar para apr esen 
tação dos resíduos ã coleta, acondionamento em recipientesp~ 
dronizados, colocados na calçada ou em depósitos previamente 
dimensionados e construídos pela municipalidade. 
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Ja a varrição mecanizada pode apresentar seus resi 
duos à coleta de forma mencionada no parágrafo anterior, ou, 
quando a quantidade for grande, serem depositados no solo p~ 
ra posterior transferência ou ainda, se existirem dispositi
vos, serem descarregados diretamente nos veículos coletores. 

3.3.5.3. Coleta de Reslduos Hospitalares 

A coleta destes resíduos, deve, na medida do po~ 

sÍvel ser da forma separada. Isto porque, são dos mais diver 
sos os resíduos produzidos em hospitais e semelhantes, pode~ 
do ser qualificados de modo geral em resíduos sêticos e nao 
sêticos dependendo de sua origem. 

A apresentação destes resíduos ã coleta deve ser 
feita em recipientes apropriados, devidamente padronizados e 
adequadamente caracteri~dos de acordo com sua origem. A tít~ 
lo de ilustração podem ser mencionados os sacos de polietil~ 
no. Usados como forro de recipientes ou em simples supor 
tes, são uma boa solução para qualquer tipo de resíduo, sendo 
conveniente a utilização de cores de acordo com a natureza do 
resíduo, de modo a facilitar sua identificação. Estes sacos 
podem variar de 20 (vinte) a 100 (cem) litros. 

~ importante frizar que determinados resíduos, ou 
sej a os res íduos sêticos, que provêm diretamente do trato de doenças 

hospitàlares exigem cuidados especiais para o acondicioname~ 
to, e consequentemente para a coleta, transporte e destino. 

3.3.6.4. CoZeta de Re8lduos de Feiras e Similare8 

Os resíduos de feiras, mercados e similares sao 



48. 

bastante característicos, tendo em vista o elevado perce~ 

tual de matéria orgânica contido neles. Devido a isto, acres 

cido ao fato de serem realizadas em locais públicos, e, pri~ 

cipalmente nas ruas, em frente a residências, no caso de 

feiras, a coleta deve ser feita imediatamente após o término 
das mesmas. 

Estes resíduos podem ser apresentados ã coleta em 

recipientes padronizados quando orgânicos, concentrados no 

solo quando forem caixas e materiais volumosos ou ainda, em 

recipientes especiais-containers, onde todos os resíduos p~ 

dem ser lançados. 

Em São Paulo tem sido utilizados containers em feiras 

com bastante sucesso. 

A orientação aos feirantes e usuários quanto ã limpe 

za e higiene das feiras, mercados e similares, bem como a 

consequente fiscalização devem ser bem desenvolvidas visando 

o melhor resultado possível, o que reflete, ~lem de benefí-
I 

cios ã saúde pública, uma boa imagem ã administração dos 
serviços de limpeza pública. 

3.3.6.6. Coleta de Restduos Industriais 

o resíduos sólidos de uma indústria podem, por suas 
características, ser de diversos tipos, ou seja, do tipo do 

miciliar, de varrição, e, entre os tipos, o chamado resíduo só 

lido industrial propriamente dito. 
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Dependendo do tipo, bem como da quantidade de 

resíduos produzida pelo estabelecimento, pode ser apresen

tado ã coleta em recipientes padronizados, dos modelos 

utilizados pela coleta domiciliar, sendo descarregados nor

malmente pelos operários no veículo de coleta. Entretanto, a 

medida que a quantidade aumenta, passa a haver o interesse na 

utilização de recipientes especiais de volumes variáveis de 

capacidade. Estes recipientes 

container (figura 3), que são 

especiais podem ser do tipo 

basculados diretamente nos 

veículos coletores, por meio de equipamento especial 

do nos mesmos (figura 4), ou do tipo caixa "Brooks" 
5), que são coletados por veículos especiais (figura 

levados ao local de destino para serem vazados. 

Existem certos tipos de resíduos sólidos 

adapt! 
(figura 
6) e 

iIidtis 

triais, particularmente os resíduos perigosos, tais como: os 

tóxicos, radioativos, inflamáveis, explosivos e biológicos, 

que exigem maiores estudos para o seu acondicionamento, co 

leta e transporte. 

3.3.6.6. Coleta de Re8iduo8 Comerciai8 

Os resíduos comerciais são aqueles provenientes de 
estabelecimentos comerciais em geral, de bares, hotéis, res 

taurantes, etc. 
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FIGURA 3 - Recipiente especial tipo containe r 

FIGURA 4 - Equipamento de descar ga de containe r 
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FIGURA 5 - Recipiente especial tipo caixa Brooks 

FIGURA 6 - Veículo especial para caixa Brooks 
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Quanto a apresentação destes resíduos .. 
a co 

leta, valem pra ticamente as mesmas considerações men 

cionadas para os resíduos sólidos industriais. 

3.3.5.7. CoZeta de Restduos Espeaiais 

Muitos sao os resíduos existentes numa cidade 
que merecem, numa classificação simplista, o termo 

especiais. Entre eles, aqueles que são de responsabilidade 
da municipal idade e que devem ser convenientemente tra 

tados, destacam-se os entulhos, folhagens, galhos de 

arvores, animais mortos, enfim, todos aqueles que, nao es 

tando enquadrados nos tipos anteriores, sejam provenientes 

de atividades ligados à coletividade. 

Para a remoção destes resíduos serao empregados 

os meios que estiverem disponíveis nos serviços de cole 

ta e transporte da cidade, tais como veículos com caça~ 
ba comum, caminhões com grades altas e outros. 
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3.3.5.8. AnaZise d08 Tipos de CóZeta 

Entre os tipos de coleta apresentados, aquele que ca 
nalisa as maiores preocupações das administrações municipais 

é sem dúvida, o de coleta domiciliar, seja pela quantidadere 

resíduos a ser transportada, o que constitue fator de dimen 

sionamento da frota, seja pelo contato permanente com a 

população, o que desnuda qualquer problema com a 

ção dos serviços, seja pelo custo, seja peLas 
com saúde pública. 

administra 

implicações 

Outro tipo que vem ganhando espaço em algumas cidades 

é o de coleta de resíduos industriais, o que exige das admi 

nistrações uma atenção especial pelas características que 

podem apresentar. Atualmente, em geral, vem sendo responsabilidade dos 

próprios produtores a coleta, o transporte e em certos casos 

até o destino dos seus resíduos. 

Esta situação deve ser estudada cuidadosamente, p~ 

dendo ser analisada inclusive a hipótese de uma viabilização 

da ampliação da área de coleta domiciliar às regiões de men2. 

res rendas, pela instituição de urna coleta industrial com 

taxas ou tarifas progressivas aplicadas às indústrias. Estas 

considerações valem da mesma forma para os resíduos comerciais. 

Com o aumento do número de hospitais e assemelhados~2. 
de-se ter ampliada a quantidade de resíduos hospitalares a 
níveis tais que justifiquem uma coleta especial, aos moldes 

da que foi instituída no município de São Paulo. As adminis 

trações municipais devem acompanhar a evolução destes aconte 

cimentos, tendo em vista principalmente aspectos de saúde 
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pública. 

Os demais tipos, de coleta dos resíduos de varrição, 
dos resíduos de feiras e similares e, de resíduos especIaIs, 

sao praticamente coletas "a fundo perdido", já que afetam 

a todos e por todos são produzidos ou dirigidos, sendo po~ 

tanto um serviço que deverá ser feito obrigatoriamente pela 

municipalidade, com seus custos absorvidos pelas outras á 

reas. Além do mais, mantém uma certa relação percentualper 
manente com os outros tipos de coleta. 

J. 4. VE1cULOS PARA A COLE'1'A 

A seleção do equipamento a ser utilizado para a cole 

ta dos resíduos sólidos é fator de fundamentação do serviçoe 
portanto de grande importância no seu planejamento. 

A adaptabilidade do equipamento de coleta i situações 
locais é do maior interesse para que o serviço possa ser efi 

ciente, efetivo, sanitário e ao mesmo tempo tão econômico 

quanto possível. 

são numerosos os fatores que devem ser levados em co~ 
ta na seleção dos equipamentos destinados i execução dos se~ 
viços de coleta e transporte. Além de fatores relacionados 
a um serviço de coleta, a escolha de determinado tipo de 

equipamento exige também a análise de diversas característi

cas. 
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Entre os fatores destacam-se, o tipo de resíduo cole 
tado; a frequincia. horário, ponto, forma e tipo de coleta; 
características topográficas da cidade; plano viário, carac 
terísticas e condições das ruas; locais de destino~ tamanho 
e zoneamento da cidade; velocidade de tráfego; quantidades 
e características dos resíduos sólidos produzidos: situação 

econômico-financeira da comunidade e da municipalidade; iti 
nerários de coleta, todos eles fatores específicos de 
cada comunidade, e que vão determinar as características es 
senciais dos veículos e equipamentos a serem utilizados. 

Os parâmetros básicos a serem determinados para a 
aquisição dos equipamentos incluem, o tipo. tamanho e capac! 
dade dos veículos; o tipo e capacidade da carroceria; se 

equipamento de compactação, o modelo; capacidade de armazen! 
mento do equipamento de compactação, altura da boca de car 
ga; abertura para carregamentos dos resíduos sólidos, imper 
meabilidade da carroceria; tempo de descarga dos resíduos a 
lém de diversos outros fatores de desenho ou construção. 

As características a serem analisadas na escolha do 
tipo de equipamento, bem como a apresentação e descrição dos 
mesmos serao desenvolvidas no capítulo referente ao serviço 
de transporte. Estas características são de extrema impor
tância,entre outros aspectos, para o rendimento dos se~viços. 

3.6. EQUIPE DE COLETA 

O serviço de coleta utiliza grande quantidade de 
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mão-de-obra. Para a operação do serviço de coleta o dimen 
sionamento de pessoal é muito importante, estimando-se em 

torno de 5 (cinco) os elementos necessários à formação da 

equipe. Sendo assim, existem certos requisitos administra
tivos básicos que devem ser observados para que se obtenha 

um bom desempenho na execução dos serviços. Estes requisi 
tos compreendem principalmente urna adequada política sala 

rial associada ao desenvolvimento de recursos humanos. atra 
~ 

es inclusive de treinamento contínuo do pessoal. 

o treinamento dos coletores, além dos aspectos técnl 

coso deve abordar com ênfase aqueles de relações humanas. D~ 

ve~se dar destaque aos cuidados com a propriedade alheia,aos 

cuidados nos contatos com munícipes, a apresentação ao trab! 

lho com os uniformes em ordem, a importância do trabalho que 

desenvolve. 

Desta forma, pretende-se que os elementos adequadame~ 

te treinados, com compreensão da importância de seu trabalho. 

apresentem tendências para tratar com cuidado a propriedade 

alheia. a serem mais corteses e educados para com o munící 

pe, obtendo-se com estes procedimentos uma melhoria contí 

nuada dos serviços, urna contínua aceitação pública e conse

quente aumento do respeito da população pelos funcionários e 

pela administração dos serviços. Com isso tem-se condições 

de se ter um efetivo serviço de coleta e transporte dos resi 

duos sólidos. 

Devem ainda ser ministradas às guarnições, informa~es 

referentes aos serviços de responsabilidade das entidades a 

que estão subordinados diretamente, para que possam 
der às perguntas formuladas por transeuntes, usuários 

serviços. enfim. pela população. 

respo~ 

dos 
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No entanto, tudo isto deverá ser aco~panhado de uma 

política salarial justa, já que o pagamento adequado ajudará 

no recrutamento e possibilitará a contratação de indivíduos 

de melhores condições, o que poderá facilitar e produzir um 

melhor serviço, apresentando condições mais favoráveis de 
trabalho. 

Nos casos em que tais condições não são observadas, 
verificam-se descontentamentos, tanto dos funcionários como 

da população, acarretando falta de maiores cuidados na colet~ 

com recipientes danificados. derramamentos de resfduos pelas 
ruas, com aumento da população de vetores e influindo, inclu 
sive, nos cuidados pessoais tomados com a segurança do traba 

lho, pois há riscos de acidentes com os detritos. 

A importância social e estética dos serviços de l~mp~ 
za pública, em especial os de coleta e transporte,pelas suas 

ligações diretas e permanentes com a comunidade, exige maior 

atenção dos poderes públicos para a adequação do pessoal re 

lacionado aos serviços, e fazendo com que esta.área seja uma 

aspiração dos operários pelas vantagens que vier a oferecer, 

e não como se tem verificado em alguns municípios, em que 

por vezes os quadros da limpeza pública são utilizados para 

a transferência de indisciplinados, incompetentes e ineficien 

tes de outras áreas. 

o uso de uniformes, contendo equipamento de proteção 

individual, em serviço deve ser obrigatório. possibilitando 

padronização do pessoal e reconhecimento fácil e preciso dos 

servidores pela população. No entanto, o principal aspecto 

do uso de uniforme completo é o sanitário. para que os fun 
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cionirios sejam protegidos do contato direto com osr~s{d~~ 

em virtude do manuseio do lixo se constituir um possível ris 

co para a saúde do mesmo. 

o uniforme é variável de acordo com 
vida pelo funcionário na equipe de coleta. 

sa-se a descrição das diversas unidades que 

uniformes para cada função. 

3.5.1. Uniformes da Equipe de Coleta 

a função desenvo! 
Sendo assim, pa~ 

podem compor os 

Basicamente as unidades que podem compor os uniformes 

sao a roupa; capacete, boné, luva, capa, calçado, colete re 

fletivo e plaqueta de identificação. 

Macacão, calça, blusa e guarda-pó sao designados por 

roupa. Confeccionadas em algodão, brim ou tergal, podem-se 

utilizar cores para designação de setores, hierarquia e 

outros. 

o capacete, de material rígido duro, com carneira a 

justâvel e jugular para regulagem. O símbolo ou nome da 

entidade deve ser gravada no ressalto frontal do mesmo, P2. 
dendo-se utilizar cores para designação de setores, hierar 

quia e outros, da mesma forma que a roupa. 
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Alternativa do capacete para funções que nao o exi 

gem, é o boné. Confeccionado em brim, deve ter a mesma ins

crição do capacete, podendo-se utilizar cores da forma mencib 
nada acima. 

A luva, confeccionada em raspa de couro com reforço 

interno e punho de sete centlmetros, deve ser utilizada p~ 

los coletores. 

Em dias de chuva, torna-se importante o uso de capa, 

confeccionada em nylon ou PVC com forro de brim, para prot~ 

ção dos funcioná~ios. Poderão ser utilizadas cores da for 

ma já citada. 

o calçado a ser empregado poderá ser do tipo topa-t~ 

do, ou sapato, ou bota, dependendo das condições de uso, fa 

cilidades de aquisição e praticidade para o trabalho, dis 

tribuidos por função. 

Para utilização em períodos de pouca visão e notur 

nos, deve ser previsto colete refletivo. Podem ser confecci~ 

nados em tecido plastificado e refletivo, nas cores alterna 

das branca e laranja. De utilização dirigida para os coleto 

res. 

A plaqueta de identificação deve ser utilizada à altu 

ra do peito por todos os funcionários em serviço, contendo 

os dados de registro, função e nome. Esta plaqueta, além de 

atender aos objetivos de disciplina, facilita as relações cem 

a coletividade. 



A seguir é apresentado um quadro, com a 

do uniforme por função. 

QUADRO I 
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O quadro apresentado pode ser utilizado por qualquer admini~ 

tração, variando as unidades de acordo com as peculiarida-

des locais. As indicações ali feitas servem como exemplo 

de uma equipe de coleta. 

Chama-se a atenção dos responsáveis por estes servi 

ços, que é dever social e sanitário da entidade, fornecer e 

exigir o uso de uniforme, caracterizado como vestuário esp! 
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cializado. 

3.5.2. Fiscalização de Equipe de Coleta 

A fiscalização da coleta merece cuidados especiais ten 

do em vista ter grande responsabilidade pela eficiência e 

bom andamento dos serviços. O pessoal que terá esta respon

sabilidade deverá ser criteriosamente selecionado, passar por 

uma fase de treinamento e sofrer aperfeiçoamento constante. 

Uma forma de seleção de fiscais para o serviço é o 

aproveitamento de motoristas do próprio quadro da entidade, 

que tenham demonstrado responsabilidade e espírito de lide 

rança, destacando-se na função até então desenvolvida. Desta 

maneira, e desde que tenham escolaridade aceitável, o cargo 

de fiscal passa a ser almejado dentro da evolução funcional. 

Assim, quando escolhidos, passam por um período de 

treinamento relativamente rápido e podem iniciar suas novas 

funções. 

A fiscalização exigirá uma equipe, prevendo-se 

cais para as coletas diurna e noturna, sob a orientação 
fis 

de 

um encarregado geral da fiscalização. que pode desenvolver 
também a fiscal ização em horários de maior frequ€Jlcia dos 

serviços de coleta. transporte, pesagem e descarga. 
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Serão atribuições da fiscalização os cuidados com 
as guarnições e suas atividades 

Quanto as guarnições, os fiscais deverão efetuar a 
conferência dos elementos que as compõem antes, durante e 
após a coleta, observando se estão devid~mente uniformizados 
e com seu ferramental completo. 

Os serviços devem ser efetuados sem algazarras, baru 
lho e conversas em voz alta, ao mesmo tempo que os recipien
tes devem ser colocados nos locais de origem e não jogados 
de qualquer jeito na calçada. 

A ingestão de bebidas alcoólicas durante o serviço, a 

solicitação de propinas e semelhantes pelos serviços prest! 
dos, bem como a separação de sub produtos dos resíduos cole 
tados por qualquer dos membros da guarnição devem ser ime

diatamente corrigidos. 

A observação quanto ao recolhimento da totalidade dos 
recipientes do setor, aI iada ã ver if icação se os res íduos der 
ramados durante a coleta foram removidos de forma a não dei

xar vestígios, ~ ~mportante atribuição da fiscalização p! 
ra a imagem do serviço. 

Sempre que houver acidente num setor, seja com elemen 
to da guarnição, seja com veículo, as providências de socor 
ro, preenchimento de Boletim de Ocorrência e informações aos 
responsáveis pelo serviço, serão de responsabilidade da fis
calização. Da mesma forma, toda e qualquer providência em 
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Laso de pane do equipamento deverá ser tomada pela mesma. 

As mudanças de itinerário somente poderão ser aceitas 

em caráter excepcional e devidamente justificadas. 

Sendo função da fiscalização a obtenção do cumprime~ 

to da rotina de trabalho, o atendimento aos padrões de servi 

~o estipulados, a obediência aos horários e velocidade esta 

belecidos, deverão estar em constante supervisão e prepara

dos para orientação sempre que necessário. 

Para o controle das atividades, os fiscais poderão 

utilizar formulários desenvolvidos pelos serviços, com da 

dos caracteristicos da região, contendo informações sobre o 

carro fiscalizado, horário, local, irregularidades observa 

das, providências tomadas e demais informações julgadas ne 

cessárias. 

3.5.3. Coletores e Motoristas 

Os coletores e motoristas deverão trabalhar sempre 

bem uniformizados. Seus procedimentos e responsabilidadessm 

aqueles destinados ao bom andamento dos serviços e que sao 

objeto de supervisão e fiscalização, como descritos anterior 

mente. 

Nestas equipes podem ser os motoristas os chefes de 
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equipe, cabendo a eles a responsabjlidade maior pelo desen 

volvimento dos trabalhos, possuindo. além das atribuiçõespr~ 

prias do cargo de motorista, o encargo de fiscalizar o tr~ 

balho e a conduta da equipe do veículo sob seus cuidados, o~ 

servados os tópicos abordados no item anterior para a fisca

lização. Este inclusive o motivo pelo qual se pode utilizar 
o motorista que se destaca, na equipe de fiscalização. 

A administração deverá, observadas as peculiaridades 

locais, elaborar as normas, regulamentos ou manuais de proc~ 

dimento que julgar necessirias para o melhor desempenho das 
equipes e, consequentemente melhor prestação de serviços. 

3.6 COOPERAÇÃO POPULAR, EDUCAÇÃO E RELAÇÕES POBLICAS 

A implantação de serviço de coleta em uma comunidade 

tem dependência da cooperação da população. Esta cooperaçao 

torna-se necessiria em diversas etapas do sistema de res! 

duos sólidos, desde o acondicionamento adequado no domicílio 
até o destino que é dado aos resíduos. passando pela cole 

ta e transporte dos mesmos. 

o sistema de coleta, as condições de acondicionamento 

e apresentação dos resíduos ã coleta, e o método de coleta, 
abrangendo frequência, horário, ponto, forma e tipo de cole 

- / ta, sao itens que devem ser do perfeito conhecimento do 

público. 
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Numa comunidade em que exista compreensão das ativi 

dades desenvolvidas pelo serviço de limpeza pública, bem 
como, da importância sanitária do acondicionamento adequado 
dos resíduos. da utilização de recipientes padronizados e em 

boas condições, da localização do recipiente para a coleta, 
do atendimento às n@rmas de apresentação dos resíduos em 
frequência e horário devidamente definidos, os serviços sao 

melhor prestados com resultados sanitários e econômicos si& 

nificativos. 

Para a obtenção destas condições de cooperação, muito 
significativa é a educação recebida desde os cursos de alfa
betização. No entanto, enquanto são observadas falhas no 
ensino, com frequente ausência de noções de educação sanitá 

ria nos diversos campos da atividade humana, verifica-se ta~ 

bém em alguns municípios certo desleixo pela divulgação e 
execução dos serviços de coleta de resíduos sólidos.Portanto, 
aliado ã educação escolar, deverá ser organizado um serviço 
de educação sanitária que desenvolva educação continuada ju~ 

to ã população e promova campanhas periódicas de elucidação 
pública. 

A divulgação permanente dos serviços desenvolvidos p! 
la municipalidade no campo de atuação ligado aos resíduos só 

lidos, bem como a orientação quanto às atividades de respo~ 

sabilidade da comunidade, aliada à informação de toda e 

qualquer alteração procedida, desde que necessária, dos 

horários, itinerários, e demais ítens, são tarefas que de 
vem ter caráter normal e rotineiro. 

Imperioso é,portanto, o desenvolvimento de um serviço 

de educação sanitári~.destinado a obter e ampliar a cooper~ 
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çao da população para os serviços de limpeza pública. 

Todo sistema de prestação de serviços i comunidad~ e~ 

tre eles o de limpeza pública, e, particularmente o de cole .. 
ta e transporte, pelas suas características está em constan 

te e direto contato com a população. 

Desta forma, repete-se aqui a afirmativa anteriormen

te feita de que os funcionários podem desenvolver seus 

contatos com a comunidade objetivando uma maior receptivida

de dos serviços. Aqui apresenta-se uma posição excelente p! 

ra a demonstração da capacidade de trabalho e consolidação 

das relações públicas da administração municipal. 

~ conhecimento corrente que a imagem de um serviço 

deve ser boa perante a comunidade atendida, para que haja 

maior cooperação e respeito de seus usuários. Tal situação 

pode se refletir imediatamente no custo dos serviços, além 

da possibil idade de a tuaç ão po 1 í t i c a . 

Isso posto, deverá ser estudada, pelos sistemas de 

resíduos sólidos, a necessidade de utilização de um serviço 

de relações públicas ou de comunicação social. na prestação 

de atendimento ao público, no tocante is reclamações dos 

usuários e da comunidade, bem como na divulgação e recepção 

de informações recebidas, sugeridas, tratadas e necessárias. 

A este serviço de relações públicas caberia, portant~ 

o treinamento de funcionários da coleta para o estabe1ecimen 

to de boas relações com a comunidade atendida; a utilização 
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de funcionários eficientes e agradáveis no contato pessoal 

com o público; o desenvolvimento de UlQ sistema eficaz de 

correspondência. com respostas rápidas. corteses e precisas; 
a atuação de um setor de atendimento telefônico. com pessoal 

atencioso e voz agradavel para casos de reclamações. solici 

tações de informações e contatos com outros orgãos; o desen 
volvimento de um trahalho mais profundo em comunicações so 

ciais. dando cobertura aos diversos programas e serviços de 

um sistema de limpeza pública. entre outros. 

Para a implantação de serviços desta natureza sao ne

cessários estudos específicos. averiguando-se. além de sua 

real utilidade face as características da comunidade e do 

sistema de limpeza pública. também a possibilidade de ser 

comportado pela entidade responsável. 

Importante é frisar que nenhum ato é tão pequeno ou 

tão grande que não deva ser estudado e analisado como parte 

integrante de um programa. 
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4. SERVIÇO DE TRANSPORTE 

o sistema de resíduos sólidos, responsável pela remoça0 

dos resíduos desde a origem até o seu tratamento e/ou disposl 
çao final, exige para a coleta e transporte uma determinada' 

quantidade de veículos, a ser fixada com base nas necessida 
des. 

Para que o serviço de transporte corresponda a um tra 
balho eficiente e adequado, devem ser utilizados veículos e 

equipamentos apropriados que satisfaçam determinados requisl 
tos. Sendo assim, devem ser cuidadosamente analisados os mo 

delos de veículos e equipamentos, conhecidos como veículos c~ 
letores, existentes e disponíveis no mercado, objetivando-se' 

maior rendimento dos serviços, e partindo-se de uma maneira 
geral, para aqueles que maior proveito possam trazer. 

Desta forma, devem ser verificados, estudados e analis~ 

dos os aspectos e suas implicações de ordem sanitária, econo 

mica, estética e de segurança do trabalho, para cada modelo 

existente, e dentro do contexto em que será utilizado. 

Por absorverem uma parcela ponderável do orçamento da 

entidade responsável pelos sistemas de resíduos sólidos, os 

estudos e análises dos veículos coletores existentes, a org~ 

nização, o dimensionamento, a operação e manutenção dos servi 

ços de coleta e transporte, devem, por serem tarefas eminent~ 

mente técnicas, exigir a participação de pessoal competente e 

experiente. A escolha dos veículos coletores e as dimensões ' 

dos serviços, variam de acordo com o tamanho, características 
e condições das comunidades, sendom máximo interesse a aná!! 

se das peculiaridades, vantagens e desvantagens dos veículos 
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coletores em relação às comunidades, aos serviços, aos funcio 
nários, às condições da entidade responsável. enfim, caracte 

rísticas gerais de interesse sanitário, econômico, estético e 
de segurança. 

4.1. CARACTERlsTICAS A SEREM ANALISADAS NA SELEÇÃO 

De acordo com dados estatísticos divulgados por entida 

des ligadas ao problema de resíduos sólidos, a quantidade de 

resíduos per capita vem crescendo nos últimos anos, concomi 

tantemente com a diminuição do seu peso específico. Este fe 

nômeno tem-se verificado devido ao maior consumo de papel, p! 
pelão e plástico pela comunidade, em relação aos demais com 

ponentes físicos dos resíduos sólidos de algumas cidades bra 

sileiras, como pode ser observado na Tabela 2, apresentada a 

seguir: 
TABELA 2 

Componentes Físicos dos Resíduos Sólidos de 

Algumas Cidades Brasileiras (% em Peso) , 
JRf.AS METRQE.OLITANAS E DISTRITO FEDERPJ 

COMPONENTES FORTAU:ZA SÃO PAULO 
RIO DE BEW 

JA"-:EIRO HORIZONTE 
-- f------

. PAPEL 22 S9 21 ,8 33,72 16,77 -
PAPELi\O 7,8 
MADEIRA 3,58 0,8 1,13 0,93 -- r- -
TRAlüS -- 3.52 1,5 3,30 2,19 

-"~ 0,4 0,28 CXlJRO 0,37 0,25 -----1------'--
0,09 BORRAOi"- ___ <L1L O 3 

PlfiSl1-CO DURO 8,20 2,6 3,13 1,90 
PIJISIICO MJLE r-_6,4 

-~ 
--------------
FOUiAG_E.~_!yOUlAS ---- 1-----2 8 3 79 

~6 VERDUIl..l\S E FRUTA'> 15,05 ~L 15,72 1-,--:--:,-- --- -

~ ~ ~ RESTOS DE ALIMENTOS 72-.---"-
ANIMAIS r-DRlns 0,1 

~I ~ METAIS-lATAS 7 34 52 3 32 -----
~ '""4 ~~~-fERROSOS -- 0,1 3,02 

-l METAIS NÃO FERROSOS 0,6 0,19 
VIDRO 3 32 5,0 2,67 2,07 
gJyÇA 1,63 0,38 

~-
FNruWO -
OSSOS 
MISTO-MA11:RIAL RESTANTE 31,45 69,88 ------- -1--- ---
TERRA E smIlARES 35 141 9,6 

lNIDADE 
PESO '::':E=-SP-E-cr-::-F-IC-O---K-/-1Il'r3 

FONTE: PROPOSrçOES BÃSrCAS PARA UMA POLrTICA 
DE LIMPEZA POBLICA (32) 

PCRTO DISTRITO 
ALEGRE FEDERAL 

-
24,92 22,04 

4,13 

0,55 2,50 
2,18 3,61 
0,8~ _º,35. 
0,06 0.i24 
1,00 0,48 
2,12 1,89 

4 t 19 

14,57 
0,98_ 

2,60 ~89 

0,05 0,18 
0,13 

1,68 2,83 
0,24 

1,15 
0,44 0,50 

61,52 0,09 

33,37 

49 iO 
200,00 

BRASILEIRA 
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Com base nestas características. podem ser empregados 

veículos coletores especiais, com compactação, aumentando-se 
a taxa de compressão do equipamento o que permite quando ne 
cessário, diminuir o volume da carroceria mantendo a mesma 
capacidade. Desta forma pode-se solucionar certos proble
mas com o tráfego. pela melhora na condução dos veículos em 
determinadas regiões. 

são necessários conhecimentos das condições locais das 
áreas a coletar, distribuição da população. grau de desenvo! 
vimento e industrialização, tipos de atividades industriais, 
revestimento, condições e características das vias públicas. 
topografia. condições climáticas e meteorológicas, composição 
e tipo dos resíduos sólidos. 

Cada vez maior importância é dada ao fator capacidade 
do equipamento, devido a certas características inerentes a 
ele. como poderão ser vistas quando de sua descrição. 

Certas condições deverão ser satisfeitas. portanto, p~ 
ra a escolha de um determinado equipamento destinado a cole 
ta e transporte dos resíduos. Para cada caso haverá a neces 
sidade de serem satisfeitas as condições que forem mais ad~ 
quadas. Sendo assim, toda administração deverá atentar para 
as condições para seleção, que são descritas a seguir. desta 
cando aquelas que melhor se enquadrem ~s suas possibilidades 

Estas condições podem ser listadas de acordo com suas 
características, sob o ponto de vista sanitário, econômico.e~ 
tético e de segurança. 
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4.1.1. Condições Sanitárias 

o veículo coletor deve ser constituído de material li 

S0 e fácil de lavar, não sendo recomendável a existência de 
cantos, arestas ou reentrâncias no interior da carroceria. 

Além disso, todas as partes componentes do mesmo devem ser 
~ . aceSSlvelS. 

Tais condições sao necessárias. pois, após cada 

do de coleta, devem ser lavados e desinfetados, o que 

.-
perl~ 

evita 

acúmulo de resíduos e consequente decomposição de material 

orgânico existente, impedindo exalação de odores desagrad! 

veis ã população e aos funcionários que tenham contato com 

os equipamentos. 

o equipamento de armazenamento dos resíduos deve 

de material impermeável, construído de forma a permitir 

feita vedação. Estes cuidados evitarão vazamento de 

ser 

pe!:. 
... reSI 

duos em vias públicas e demais circunstâncias, contribuindo 

para a boa imagem dos serviços e deixando de contribuir com 
alimentos para a população de vetores e para a formação de 

odores desagraJáveis. 

A construção do veículo coletor deve seguir um desenho 

que dificulte ao máximo a chamada "catação", atividade de 

senvolvida pelos coletores através da separação de resíduos 

durante a coleta visando aproveitamento econômico dos mes 
mos. Pela "catação" o operário passa a ter maior contato com 
os resíduos, o que é inconveniente do ponto de vista sanitá 

rio, possibilitando acidentes com materiais cortantes e 
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outros. 

A coleta e o transporte devem ser efetuados com o 

mínimo de barulho, exigindo de seus equipamentos o atendi 

mento a determinadas normas construtivas relativas a redução 

de ruído. Principalmente a noite, o ruído da coleta pode 

afetar a comunidade, interferindo em seu salutar direito ao 

sono, e, consequentemente seu bem estar. 

Não devem e nem podem ser negligenciados os requisitos 

de higiene para as operações de carga, armazenamento, 

porte e descarga, sendo interessante para esta última, 

sistema mecânico que evite contato do coletor com os 

duos. 

4.1.2. Condições Econômicas 

trans 

um 
~ reS1 

A constituição dos equipamentos deve ser forte e de m~ 

teria1 resistente. Esta condição está associada ao trabalho 

de descarga dos recipientes de acondicionamento, onde os 

coletores utilizam as constantes batidas na carroceria para 

obterem o desprendimento dos resíduos. 

Além desta circunstância, inclue-se aquela referente 
a existência de todo tipo de resíduo, alguns de grande resis 

tência. 

o revestimento interno da carroceria deve ser de 



74. 

material resistente ã corrosao, como chapas de 

aço. Ta~ condição deve ser observada, visto a possibilidade 

dos resíduos serem, pela sua composição, bastante corrosivos. 

Em complementação a condição sanitária quanto ao pr~ 

blema da "catação", economicamente esta situação pode trazer 

grandes prejuízos ã municipalidade. Esta possibilidade de 

corre do tempo perdido pelos operários para a separação dos 

resíduos, associado em certos casos ã redução da capacidade 

do veículo coletor. decorrente do espaço utilizado para a 
guarda do resíduo da catação. 

Os veículos coletores devem possuir ampla abertura de 

carregamento. de modo a possibilitar o esvaziamento simultâ 

neo de vários recipientes. Com esta condição obtem-se maior 
velocidade de coleta. Tal situação pode ser ampliada, uti 

lizando-se equipamento que contenha compartimento de 

com boa capacidade. 
carga 

A possibilidade de carregamento em movimento, principal 

mente para casos de grandes quantidades de resíduos pode ser 
um aspecto importante a ser considerado. 

Um sistema mecânico de descarga evita perda de tempo, 

aumentando também. desta forma. a velocidade de coleta e 

transporte. 

O fator capacidade de carga do veículo coletor tem au 

mentado de importância a medida que maiores se apresentam as 

concentrações de resíduos por área. Além disso, a possibill 
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dade de reduzir a quilometragem percorrida pelo menor número 

de viagens necessárias para descarga dos resíduos. relacio 

nada aos custos cada vez maiores de combustível, peças. ace~ 

sôrios. enfim de manutenção. tem peso apreciável na seleção 

do equipamento. 

o equipamento a ser utilizado deve ser analisado conju~ 

tamente com o veículo, em que são aspectos de grande import~ 

cia o motor, o tipo de combustível, o chassis e demais comp~ 

nentes a serem empregados, tendo em vista características de 

topografia, tipo e condições de revestimento das vias, dimen 

sões das máS condições de tráfego, entre outros. 

Para certas entidades, o custo inicial de investimento, 

pode, em certos casos. se tornar fator dos mais importantes. 

Desta forma, pode até ser fator limitante de escolha. No 

entanto deverão ser esgotados todos os recursos. seja através 

de financiamento, seja através de programas especiais. antes 

de se passar à aquisição dos veículos coletores. 

A análise econômica criteriosa, associada à análise sa 

nitária, estética e de segurança, é fator de fundamental im 

portância para o bom desempenho dos serviços. 

4.1.3. Condiç6es Est~ticas e de Bem Estar 

Na maior parte das vezes, as condições estéticas estão 
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relacionadas às condições sanitárias, como se perceberá no 

exposto, que reitera algumas recomendações já mencionadas. 

Os equipamentos de coleta deverão ser lisos em seu 

interior, sem cantos, arestas ou reentrâncias. possibilitan

do fácil acesso a todas as partes componentes. Com estes cui 

dados. evitar-se-á retenção de resíduos no equipamento, fa 

cilitando a lavação e desinfecção dos mesmos, inexistindode~ 

ta forma exalação de odores desagradáveis que prejudicam o 

bem estar da comunidade. Além disso, veículos limpos causam 

boa imagem ã população, sendo estéticamente agradáveis ã co 

letividade. 

Outro aspecto que deve ser considerado é o da e~trut~ 

ra impermeável e de perfeita vedação. Com isso evita-se o 

vazamento deresíduos em vias públicas, evitando a visão des~ 

gradável de resíduos espalhados quando s6lidos e a forma 

ção e exalação de maus odores quando líquidos. São caracte 

rísticas que, quando negativas interferem no bem estar das 

comunidades. 

Em complemento a fase de aquisição, deve-se utilizar 

uma pintura externa agradável, de fácil limpeza e conserva

ção e que permitam rápida identificação pelos usuários e fis 

calização. 

4.1.4. Condições de Segurança 

Os veículos coletores deverão ter seu compartimentode 
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carga a urna altura por volta de 01 (hum) metro do solo. Com 

este procedimento estar-se-á dando condições melhores de tr~ 

balho às guarnições, facilitando a descarga dos recipientes, 

diminuindo as possibilidades de acidentes com os mesmos, a 

lém de reduzir os riscos de alterações da saúde mais freque~ 

tes,de esforços físicos dissimétricos continuados ou intensos, 
que podem ocorrer no caso de alturas de carga elevadas. 

A localização da abertura de carregamento na parte 

traseira do veículo coletor apresenta maiores vantagens em 

cidades de maior porte ou que tenham tráfego acentuado.Nesta 

situação, a localização traseira reduz os riscos de aciden 

tes por atropelamento. quando comparada com a abertura de 

carregamento localizada na parte lateral do veículo. Esta 

localização lateral, em locais de trânsito intenso assume 
maiores riscos de atropelamento, seja por veículos em circu

lação, seja pelas rodas traseiras do próprio veículo coletor. 

o sistema de carregamento do veículo coletor deve ser 

mecânico,de forma a reduzir ao máximo o contato, da guarn! 

ção com o equipamento de carga quando em funcionamento, e 

da guarnição com os resÍdu05 sólidos, visando impedir a cata 

ção, e, consequentemente os riscos de acidentes. 

o sistema de descarga dos resíduos deve ser mecânico. 

diminuindo ao máximo a possibilidade de contato dos funcio 

nários com o equipamento em funcionamento e com os próprios 

resíduos que estão sendo descarregados. 

A pintura dos veículos coletores, aleffi de dever ser de 
cor agradável. conforme já mencionado, deve conter sinais de 

atenção e perigo que fac'i li tem a percepção dos motoristas em trânsito 
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e possibilitem a tomada de maiores cuidados nas proximidades 

dos locais onde se desenvolve a coleta, para a proteção das 

guarnições em serviço. 

De uma forma geral, grandes avanços tem se verificado 

nos últimos :IIlOS, no projeto e construção dos equipamentos de 

co 1 eta, o que pcrm it e a tua 1 meut e uma esco lha rac iona I dos 

mesmos. 

4.2. 7' I [lOS m: VldcULOD (:U"':,''l'UEíf<,,'; 

Dev ido ao aumC'nto c'rescellte dos resíduos só] idos pr2, 

duzidos pelas cOlllunidades, IW!ll como a progressiva ampliação 

dos serviços visando atender 3 um nGmero cada vez maIor de 

domicílios, tem h;IVido interl'<;se de algulIlas entidades e 

empresas, no desenvolvimento e aperfei\;o<.lmento de operaçoes 

e equipamentos de coleta e transporte. 

Existem 110 mercado, diversos modelos de veículos e 

equipamentos cspecia]iz,HJos para os serviços de coleta e 

transporte, cada llm deles com SU<lS características proprias. 

Entre os mOllelos de veículos coletores existentes no merca 

do brasileiro, pode-se fazer uma classificação geral, divi 

dindo-se em dois grupos, os veículos coletores com carrocerias 

comuns e os com carrocerias especittis. 

4.2.1. Veículos Coletores Comuns 

Os veículo:; coletores cOllluns sao os nwis d:ifundidos 



79. 

no país, sendo encontrados dois modelos em uso, o de caçamba 

aberta e o tipo Prefeitura ou convencional. 

4.2.1.1. Velculo Coletor Comum de Caçamba Aberta 

Este modelo tem como característica básica a caçamba, 
construIda em chapas de aço. com a parte superior aberta, 
com. capacidade variável, usualmente de 05 a 10 metros cúbi 
coso (figura 7). 

Podem ser utilizados como veIculos coletores para resf 
duos provenientes da varrição, entulho. poda de arvores e 
semelhantes. animais mortos. além de resíduos volumosos iner 
teso tais como restos de mudança. fogões. m6veis e gelade! 
ras velhos e outros. 

A montagem destas caçambas abertas é feita sobre cha,! 
sis equipado com tomada de força para permi tir a descarga por 

basculamento. 

Pelas características apontadas. sao veículos coleto 
res quase que restritos a resíduos inertes e volumosos. Po 

demo inclusive. ser utilizados para outros serviços da muni 
cipalidade, ap6s lavação e desinfecção quando for o caso. 

Apresentam o mais baixo custo dos veículos coletores. 
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de resíduos domésticos. 
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coleta 

Possuem ainda como aspectos positivos, resist~ncia e 

simplicidade de construção, além de ter peso relativamente 

pequeno para o volume de carga útil. 

No entanto, devem ser citados os aspectos negativos 

da utilização de um veiculo coletor deste tipo para o servi 

ço de coleta e transporte: 

A altura de carregamento excessiva~ exigência de fun 

cionário no interior da caçamha para auxiliar na descarga dos 

recipientes e na arrumação dos resíduos; facilidade para o 

desenvolvimento da catação no interior da caçamba; espalha

mento dos reslduos pela aç~0 do vento quando em circulação; 

entre outros. 

Este tipo de veículo coletor nao deve ser utilizado 

na coleta e transporte da maioria dos resfduos s6lidos. sen 

do de valia somente em casos especiais. 

4.2.1.2. VI? í cu i (l Co 1 ( f;or' Convenc'iona l 

Os veículos coletores ~onvencionais ou tipo Prefeitura 

como são também conhecidos. tem larga utilização no país. 
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FIGURA 7 - Veículo coletor comum - caçamba aberta 

FIGURA 8 - Veículo coletor convencional 
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sendo fabricados por diversas ind6strias de carrocerias. (fi 

gura 8). 

Este modelo, construído em chapas de aço, com capaci 
dade variivel, de 06 a 10 metros c6bicos, tem como caracte 

rÍstica básica a parte superior abaulada, sendo fechada u 

sualmente com tampas de correr. 

A montagem destas carrocerias é feita sobre chassis e 

quipado com tomada de força para permitir a descarga por 

basculamento. 

~ largamente difundido o seu uso devido ao seu preço 

acessível, sendo encontrado nos serviços de limpeza pública 

de muitas cidades brasileiras que possuem serviço de coleta 

e transporte mecanizado. 

Para sua utilização existem aspectos que devem ser 

analisados. 

Al~m da vantagem de custo acessiveJ, pode-se citar 

suas caracterÍsiticas de resistência e simplicidade do equi

pamento, assim como o peso relativamente pequeno para o 

volume possível de carga útil. 

A estes aspectos acrescenta-se aquele de facilidadede 

manutenção do equipamento, importante fator a ser considera

do, principalmente em cidades mais distantes de maiores re 

cursos. 
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Sendo os veículos coletores mais difundid~no país, 

ê importante a análise dos aspectos negativos que apresentam. 

A altura da abertura de carregamento, do solo, é mui 

to alta, provocando desgaste físico na guarnição, o que am 

plia as possibilidades de acidentes e de alterações na 

saúde dos trabalhadores. 

Exigem a presença e permanência de um funcionário no 

interior da carroceria para atuar na recepção e arrumação OOS 
resíduos, e prestar auxílio, quando necessário, na descarga 

dos recipientes. Esta situação obriga o trabalhador a man 

ter contato com os resíduos imundos, o que, além dos 

mas de saúde pública oriundos, facilita a "catação" 

resíduos. 

probl~ 

de 

A "catação" prejudica, além da saúde do trabalhador,a 

coleta, seja com relação ao tempo perdido com a seleção de 

resíduos, atrazando os serviços. seja com relação ao espaço 

utilizado na carroceria para o armazenamento do produto cata 

do, reduzindo a capacidade de coleta. 

Pela circulação do veículo coletor com tampas semi

-abertas, parte dos resíduos podem se espalhar pelas ruas 

do seu trajeto. por ação do vento. Este espalhamento pode 
ser agravado pela queda de material no momento da 

do recipiente, quando são necessárias batidas nos 

carroceria, para obtenção do desprendimento dos 

normalmente em posição não adequada. 

descarga 

bordos da 

resíduos, 

Considerando-se o baixo peso específico dos resíduos 
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sólidos, a simples descarga dos recipientes na carroceria, 

sem possihlidade de um tratamento de compactação, traz co 

mo consequência o não aproveitamento da capacidade total de 

carga do chassis. Esta situação influi negativamente no 

fator custo dos serviços. 

Fazendo-se um balanço geral das vantagens e desvanta 

gens deste tipo de veículo coletor, verifica-se que, para 

a coleta e transporte de resíduoss6lidos dom~sticos vem 

sendo recomendado a sua gradual substituição por veículos co 

letores especiais. 

No entanto, esta recomendação ~ vilida, como foi dit~ 

para a coleta e transporte dos resíduos s6lidos dom~sticos 

de uma forma geral, existindo certos casos em que os mais 

indicados são justamente eles. os veículos coletores conven 

cionais. 

Desta forma, verifica-se a recomendação de seu uso 

em regiões de topografia acidentada, em zonas perif~ricas de 

vias não pavimentadas e/ou em mau estado de conservaçao, e 

também para coleta e transporte de resíduos de varrição e 

certos resíduos volumosos. 

Seu uso em regiões de topografia acidentada se faz 

de forma relativamente segura, sendo defendido por nao ser 

aconselhivel a utilização de veículos coletores especiais 

devido ao desgaste mecânico e consequente custo de manuten 

ção, motivado pela existência de maior quantidade de peças 

e partes delicadas e caras. 
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em mau estado de conservação, os esforços a que podem 

85. 

e/ou 

ser 
submetidos os veículos coletores espeCIaIs, em virtude de 

sua capacidade de carga, são ampliados. aumentando os riscos 

de quebras. desgaste mecânico e consequente custo de manu 
tenção, o que os desaconselham. Aqui, portanto. os veículos 

coletores convencionais podem ser extremamente úteis. 

Determinados tipos de resrduos e os de varrição, p! 

las suas características não são ou não podem ser compact~ 

dos. Nestes casos, o uso de veículos coletores especiais e 

um desperdício, e, mesmo, em alguns casos, prejudicial e 

desnecess~riamente caro. 

Portanto, a utilização ou não de veículos coletores 

convencionais vai depender da análise detalhada dos diversos 

aspectos interferentes. 

4.2.2. Veículos Coletor~s Especiais 

Os veículos coletores especiais vem sendo utilizados 

cada vez mais por serviços de limpeza pública, onde os res 

ponsáveis já adquiriram conhecimentos e experiência suficien 

tes para poderem decidir pela realização de uma coleta e 

transporte mais correta. 

Estes veículos sao montados com carrocerias especIaIS, 
que podem ser acopladas a chassis de grande capacidade de 
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carga, sendo dotados de dispositivo de compactação dos resi 

duos. Existem modelos diversos, fabricados por empresas na 

cionais, com licença de empresas estrangeiras. 

Experiências levadas a efeito com veículos coletores 

especiais, demonstraram que o serviço de coleta e transporte 
pode ser melhor realizado quando estes são utilizados. 

Em observações feitas pelo Departamento de Limpeza 

Urbana de são Paulo verificou-se um rendimento maior dos 
especiais em relação aos convencionais. Este maior rendimen 

to foi verificado percentualmente em tr~s itens especlficos, 

a saber: por viagem realizada, por hora de trabalho e por 

quilometro rodado, como pode ser visto no quadro 2. 

QUADRO 2 

Rendimento de Veiculos Coletores Especiais em Relação a 

Veículos Coletores Convencionais, em termos Percentuais 

lTHM ANALiSADO 
----_.-----

POR VIAGEM REALIZADA 

POR HORA DE TRABALHO 

POR ~ J LCMETRO RODAm 

PERCENTUAL DE 
RENDIMENTO MAIOR (%) 

44 

80 

23 

(35) 
FONTE: SÃO PAULO. (estado).lJniversidaúe 
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Outro estudo, realizado pela ENPLAN - Engenheiros e 

Economistas consultores, analisou o custo operacional da lim 
.... - d (151

b d .. l-peza publIca de Sao Caetano o Sul, o ten o para os veICU os 

coletores especiais em relação aos veículos coletores comuns 
resultados bastante significativos~ ou seja: 

- custo 34% menor da tonelada transportada por quilômetro e 

velocidade operacional 32% maior para os veículos coleto 

res especiais. 

A análise das vantagens e desvantagens apresentadas 

pelos veículos coletores especiais, deve ser criteriosa e a 

mais completa possível, pois são inúmeros os aspectos envol 

vidos. 

A preferência por tais veículos pode se apresentar 

quando o percurso da coleta e transporte ultrapassar determ! 

nado valor, que pode ser calculado pela equação discriminada 
a se gu ir : (15 ) 

Cvcc Coc x P Cvce Coe x P 
----------- + --- = ----------- + -----
Nvc x Vcc x Vmc x Ndtc Vc Nve x Vce x Vme x Ndte Vce 

Cvcc - Custo do veículo coletor convencional; (em Cr$) 

Nvc 

Vcc 

Vmc 
Ndtc 

- N9 de viagens do convencional por jornada de trabalho; 

- Volume coletado pelo convencional por viagem; (em m3) 
- Vida média do convencional; (em anos) 
- N9 de dias de trabalho do convencional por ano; (em 

dias) 
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Cvce - Custo do veículo especial; (em Cr$) 

Nve - N9 de viagens do especial por jornada de traba 

lho; 

Vce Volume coletado pelo especial por viagem\ 

m3
) 

Vme - Vida média do especial; (em anos) 

(em 

Ndte - N9 de dias de trabalho do especial por ano; (em 

dias). 

P - Percurs o de coleta e transpor te; (em Km) 

Portanto, os veic~os coletores especiais poderio ser 

previsto~ sempre que existir percurso de coleta e transporte 

superior ã P, obtido da equação. 

Pelos dados apresentados no Quadro 2 , aliados a 

observações junto aos serviços de coleta e transporte, veri 

ficou-se que com veículos coletores especiais pode-se redu 

zir o número de funcionários do sistema, sem afetar seu 

rendimento. Al~m disso, por terem maior c~nacidade de car 

ga, e possuirem equipamento de compactação que possibilita a 
plena utilização do veículo, podem remover maior quantidade 

de resíduos. 

A dispersão de resíduos pode ser evitada, pois, sendo 

os mesmos despejados diretamente no compartimento de carga 

do compactador, são de imediato levados para o interior da 

carroceria pelo equipamento de compactação. Por este mesmo 

motivo, é reduzida a possibilidade de catação, evitando-se 
desta forma os inconvenientes de tal procedimento, já rela 

tados anteriormente. 
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Apresentam abertura do compartimento de carga a uma 

altura menor do solo, variando esta altura, entre os modelos 
de veículos coletores especiais existentes. 

Dos quatro modelos disponíveis, três possuem compart! 

mento de carga localizado na parte traseira do veículo. Esta 

característica, associada ã anterior, poupam bastante as 

guarnições, acarretando maior produção e menores riscos de 

acidentes e de alterações da saúde. 

Há redução de exalação de odores pelas vias públicas, 

devido a carroceria ser fechada. Pelo mesmo motivo, consid~ 

rando a inexistência de aberturas por onde possa circular o 

vento, diminui o espalhamento de resíduos. 

Em diversos casos pode ser interessante a utilização 

de dispositivo de carregamento e compactação de ação contí 

nua, o que ê fator de aumento do rendimento do trabalho e 

impedimento da catação de resíduos pela guarnição. 

A compactação automitica, com taxa de compressao ade

quada é importante aspecto positivo. 

Enfim, praticamente todas as desvantagens mencionadas 

para os outros tipos de veiculos coletores, deixam de exis 
tir neste. No entanto, para estes, existem certas desvanta

gens que podem interferjr 4uando da seleção do equipamento. 
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Entre as desvantagens pode-se men 
Clonar o alto custo inicial e a manutenção elevada em virtu
de da complexidade e número de elementos mecânicos e hidráu
licos dos veiculo~ coletores especiais. 

Considerando a tend~ncia i utiliz~çio cada vez maior 

dos especiais, serão apresentados e descritos em item a 

parte, a seguir, os modelos nacionais existentes e dispon! 

veis no mercado. 

4.3. MODELOS DE VE1cULOS COLETORES ESPECIAIS 

Os modelos de veiculas coletores especiais atualmente 

existentes no Brasil são em numero de quatro, fabricados no 
4' ' • paIs, porem com patentes estrangeIras. 

são apresentados usualmente em diversos modelos por 

marca, variando a capacidade por modelo, de 08 a 20 metros 

cúbicos de volume compactado. 

As carrocerias especiais podem ser montadas em chas 

sis nacionais, tracionados por motores a óleo diesel, gasol! 
na e futuramente até à álcool, tais como Alfa-Romeo, Merce 

des-Benz, Scania-Vabis, Ford, Chevrolet, Dodge. Todas as 

carrocerias especiais tem sido construídas em aço e fechadas. 

A apresentação e descrição dos modelos sera feita por 
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ordem alfabética, a saber: COLECOM, GAR WOOD, KUKA 

NINGA E SITAL PPT. 
PIRATI 

4.3.1. COLE COM 

As carrocerias COLECOM sào fabricadas pela Viaturas 

FNV-Fruehauf S.A., de são Paulo, com patente original da 

"Wayne Work~ Export~ de Riellmond. Estados Unidos da América, 
tendo sido introduzidos no Brasil em 1961. (figura 09). 

São apresentados em três modelos, a saber: CF 810, 

CF 1012 e CF 1416, correspondentes respectivamente a 10,12 e 

16 metros cúbicos de capacidade nominal, podendo ser adapt! 
vel em qualquer chassis de capacidade adequada. 

Os dados básicos do equipamento sao os constantes do 

quadro ~ abaixo. 

QUADRO 3 

Dados Básicos do Veículo Coletor. Especial COLECOM 

----
DADOS BÃSTCOS MODELO 

-
CF 810 CF 1012 CF 1416 ____ . 

-
Capacidade nominal (m3) 10 12 16 ---Volume da caixa (resíduo com- 08 10 14 
pactado - m3) 
Volume do Compartimento 
Carga (m3) 

de 02 02 02 

Peso da Caixa Coletora (Kg) 2.600 2.700 3.000 
Carga de resíduos sólidos 5.500 6.800 9.000 admissivel (Kg) 

FONTE: COLECCM-FRUEHAUF~ carrocer ias para col eta de 1 ixo. são 
Paulo, FRUEHAUF, s.d. 
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A carroceria tem formato retangular, com laterais, 

teto, portas traseiras e reforço de perfis executados em 

chapas de aço de baixa liga e alta resistência. 

o compartimento de carga tem capacidade para 02 (dois) 

metros cúbicos de resíduos não compactados, sendo localiza 

do na parte da frente da carroceria, com janelas laterais. O 

carregamento é feito por estas janelas, de ambos os lados da 

carroceria, cujos bordos estão situados a cerca de 1,50 me 

tros de altura do solo, quando baixadas. 

Por serem aberturas de ambos os lados, permitem a 

carga simultânea de recipientes em seu compartimento de 

carga. O carregamento traseiro pode ser utilizado para re 

sÍduos volumosos ou que não possam ser compactados. Isto e 

possível por ser o equipamento dotado de porta traseira com 

abertura total. 

são equipamentos dotados de sistema de compactação,c~ 
posto por uma placa compactadora , de 16 toneladas de 

pressao e acionada por cilindro hidráulico. A placa age 

em toda extensão da unidade, longitudinalmente, movendo-seno 

período de compactação da dianteira para a traseira da car 

roceria, comprimindo os resíduos contra a parte traseira a 

cada vez que é acionada, podendo manter a posição ou retor 

nar ao ponto inicial para repetir a operaçao. 

A descarga é feita em pouco menos de um minuto. As 

portas traseiras são destravadas e abertas manualmente, sen 

do então fixadas em pinos de segurança localizados nas par! 

des laterais da carroceria. Isto feito, a descarga é opera-



FIGURA 9 - Veículo coletor especial - COLECOM 

FIGlmA 10 - COLECOM - Operaçoes de carregamento, compactação e descarga 



da automaticamente por sistema de dupla açao, pelo 

mento da 'carroceria e pelo deslocamento simultâneo da 

de compactação. (figura 10). 

94. 

bascula 

placa 

Existem diversos aspectos que devem ser observados p~ 
los candidatos ã sua aquisição. 

A carroceria é fechada, sendo praticamente .elimina 

dos o espalhamento de resíduos pela ação do vento e a exala 

çao de odores desagradáveis. 

Os resíduos sao lançados no compartimento de carga sem 

necessidade de separação, sendo o compartimento de carga 
dotado de estribos e alças de ambos os lados, para facilitar 

o trabalho e o transporte da guarnição. 

O ciclo de compressao é acionado por alavanca coloc! 

da nos dois lados do equipamento, fechando-se automaticamen

te as portas corrediças verticais do compartimento de carga. 
Ao mesmo tempo que facilita o serviço, pode apresentar maio 

res riscos de acidentes por acionamento inadvertido da ala 

vanca de um dos lados. O sistema de compactação funciona sem 

produção de ruído desaconselhável. 

A localização do compartimento de carga na lateral, 
pode favorecer as condições de riscos de acidentes, 
de atropelamento por veIculos em trânsito e até mesmo 

seja 
pelas 

rodas traseiras do próprio veículo coletor,em casos de escor 

regamento de operário. 
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Em caso de altura superior a recomendável, pode haver 
• 

ne~essidade por vezes, de um elemento da guarnição para aj~ 

dar na descarga dos recipientes. Esta fato, além de ofererer 

condições para "catação" pode acidentar este auxiliar se 

for acionada inadvertidamente a placa compactadora. 

são construídos internamente sem saliencias ou can 

tos vivos, facilitando a lavação e impedindo a retenção de 

detritos que provocam maus odores. 

De uma maneira geral, o COLECOM e o veiculo coletor es 

pecial que tem apresentado o menor custo de aquisição, fa 

tor este de grande importância, porem não suficiente para 

qualquer escolha. 

4.3.2. GAR WOOD 

As carrocerias GAR WOOD sao fabricadas no Brasil pela 
USIMECA - Usina Mecânica Carioca S.A. do Rio de Janeiro, com 

" II 

patente original da GAR WOOD DIVISION SARGENT INDUSTRIES dos 

Estados Unidos da América. (figura 11). 

são apresentadas em quatro modelos, LP 716, LP 718, 

LP 720 e LP 725, correspondentes respectivamente a 10,0; 12,6; 

14,2 e 18,0 metros cúbicos de capacidade nominal, podendo ser 
montadas em qualquer tipo de chassis fabricado pela indústria 

brasileira. 
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Alguns dados dos equipamentos são apresentados a 

partir da capacidade nominal em volume por cada modelo. 

Assim, para uma relação de compactação da ordem de 1.4, em 

termos aproximados, de acordo com informações do fabricante, 

tem-se como volume máximo de carga do material solto, uma 

variação de 40 a 80 metros cúbicos. 

A carroceria tem formato trapezoidal em sua seçao 

longitudinal, com um acabamento oval na parte traseira. 

o compartimento de carga possue uma abertura ampla, 

perm~tindo o carregamento simultâneo de três a quatro reci 

pientes, sendo localizado na parte traseira da carroceria. A 

altura do bordo do mesmo, em relação ao solo, é de cerca de 
1,00 metro, normalmente ao nível da cintura de um homem co 

mum. 

Quando a camara do compartimento de carga estiverche~ 

pode ser acionado o ciclo automitico de compactação dos re 

síduos. Esta compactação é realizada por um sistema consti 
tuído de três painéis. um painel rotativo, um painel de com 

pactação e um terceiro painel de ejeção, que funcionam au 

tomática e harmônicamente como pode ser observado pela se 

quência da figura 12, o que dificulta a catação. 

A descarga dos resíduos é feita em pouco menos de 

minuto. -O conjunto do compartimento de carga, apos ser 
um 

des 
travado é basculado para cima, deixando totalmente livre a 
parte de trás da carroceria, permitindo a saída dos resíduos 

pela ação do painel de ejeção que os expulsam para fora,sem 

necessidade de basculamento da carroceria. (figura 13) 
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FIGURA 11 - Veículo coletor especial - GAR WOOD 

FIGURA 12 - GAR WOOD - Operação de carregamento 
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o retorno dos restduos à camara do compartimento de 
carga e impedido pelo trabalho conjugado dos painéis rotati 
vose de compactação. Além disso, a carroceria é fechada, 
sendo praticamente eliminados o espalhamento de resíduos p~ 
la ação do vento e a exalação de odores desagradâveis. O 
ruído produzido pelo funcionamento do sistema de compactação 

está dentro de níveis toleráveis para serviços noturnos. 

A localização do compartimento de carga na parte tra 

seira do veiculo, é fator de proteção ao trabalhador de ris 
cos de acidentes. Ao mesmo tempo, a altura do bordo de car

ga. dentro do valor médio de 1,00 metro, do solo, permite 
que os recipientes sejam fácilmente esvaziados, sem 

desgaste excessivo da guarnição e consequentemente a 
ção de maior produtividade. 

haver 
obten 

Internamente, sao construidos sem saliências ou can
tos vivos, o que facilita a lavação e impede a retenção de 

detritos que provocam maus odores. 

O aproveitamento integral da capacidade nominal atin 
ge valores de interesse, possibilitando operação mais ráp! 
da. cargas elevadas, grande aproveitamento de mão-de-obra, e 

conomia em combustível e maior produção. 

Estas carrocerias podem ser equipadas opcionalmente 
com dispositivo de basculamento hidráulico de container (fi
gura 14). 

Deve-se observar atentamente aspectos ligados 
, 
a 
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FIGURA 13 - GAR WOOD - Operação de descarga 

FIGURA 14 - GAR WOOD - Dispositivo de bascu1arnento de container 



100. 

conservação e manutenção. bem como a existgncia de assistên 
cia técnica atuante e permanente. 

o custo destes velcu10s coletores tem sido significati 
vo. o que exige análise detalhada de todos os fatores envolvi 
dos para sua seleção. 

4.3.3. KUKA-PIRATININGA 

As carrocerias KUKA-PlRATININGA são fabricadas 
Brasil por Máquinas Piratininga S.A., de são Paulo com 

" " te original da KELLER & KNAPPICH, da Alemanha. (figura 

no 

pate.!! 
15) . 

São apresentadas em cinco modelos, ou seja, C-B,4; 

C-1I,O; C-13,O; C-1S,O e C-16.0, correspondentes respectiva
mente a 8,4; 11,0; 13.0; 15,0 e 16,0 metros cúbicos de capaci 
dade nominal. podendó ser montadas em qualquer chassis de fa 
bricação nacional. 

Os dados básicos do equipamento sao apresentados no 
quadro 4 • a seguir. 

QUAD-RO 4 

Dados Básicos do Veículo Coletor Especial KUKA PlRATININGA 

DADOS B)(SICOS MODELOS 
C-8.4 C-11 ,o C-13,O 

CaE!cidade Nominal (m3) 8,4 11,0 13,0 
Vo!ume do Tambor (resíduos compactado 8.4 11,0 13,0 Cm l . 
Volume de resíduo solto admissível(~ 22,0 28,0 34,0 

Peso do tambor coletor (Kg) 3.150 3.580 3.975 
Carga de res.so1idos admissível (Kg) 5.500 7.000 8.000 
FONI'E: JCUKA-PlRATINlr-l'tA; mantendo (I cidade limpa. São Paulo, 

Máquina Piratininga, s.d. 

C-15,0 C-16,0 
15,0 16,0 

15,0 16,0 

39,0 . 41.6 
4.240 4.500 
9.800 11.000 
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o formato da carroceria ê geralmente cilíndrico execu 
tado todo em aço e soldado. 

o compartimento de carga, localizado na parte trasei 
ra da carroceria, consta de uma abertura onde aletas recebem 
os resíduos, quebram ou deformam os detritos, transportando
-os para o helicóide de compactação no interior do tambor. 

A rotação permanente do tambor, inclusive durante a operação 
de alimentação, possibilita a compactação contínua, sem 
interrupção da coleta. 

o sistema de compactação contínua, possibilitando o 

vazamento dos recipientes também continuo, além de acelerar 
os serviços ,dificulta oprocesso de catação, refletindo-se na 
velocidade de coleta e na saúde do trabalhador. 

A altura de carregamento, do bordo do compartimento de 
carga em relação ao solo está por volta de 1,00 metro, con 
siderada adequada para o trabalhador comum. 

A descarga dos resíduos é rápida, feita sem basculame~ 
to. O conjunto do compartimento de carga, através de dis 

positivo especial é levantado, deixando o tambor completame~ 
te aberto, (figura 16). Aciona-se então o conjunto, inverte~ 

do-se o sentido de rotação do tambor, auxiliado por um heli 
cóide duplo, expelindo-se desta forma os resíduos, até a 
descarga total. 

O espalhamento de resíduos e a exalação de odores de 

sagradaveis, são praticamente eliminados neste modelo de 
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FIGURA 15 - Veículo coletor especial - KUKA PIRATIN INGA 

FIGURA 16 - KUKA PIRATININGA - Operação de descarga 
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veiculo coletor, por possuir carroceria fechada. 

A parte traseira da carroceria ê dotada de estribos 
destinados a facilitar o vazamento de recipiente e ao trans 
porte da guarnição. 

Os resíduos destinados ã incineração e compostagem p~ 

dem ter neste modelo algumas vantagens. Para o caso de incin~ 

ração, os resíduos, além de serem compactados, obtém uma cer 
ta unidade uniforme, que contribuem para o melhor rendimen
to da instalação. Para o caso de compostagem, observa-se uma 
maior mistura e uma certa trituração dos resíduos. No entanm, 
para a reciclagem, pelas características apontadas, torna-se 
inconveniente. 

A forma como é efetuada a compactação, associada 
, 
a 

mistura e trituração, quando desenvolvida neste equipamento, 
produz ruído que pode incomodar a comunidade, principalmente 

quando em coleta noturna. Desta forma, para estes casos, de 
vem ser previstos equipamentos abafadores. 

Aspectos como melhor aproveitamento do chassis, melhor 

distribuição de carga no chassis, maior capacidade de carga 
útil, maior indice de compactação e carregamento contínuo ,são. 
quando obtidos, de grande importância. Eles podem possibili
tar maior velocidade de coleta, cargas elevadas,melhor aprove! 
tamento de mão-de-obra, economia de combustível e maior pr~ 

dução. 

Pode ser utilizado como equipamento opcional, o dispos! 
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tivo de basculamento hidrãulico de container do próprio fa 
bricante (figura 17). 

Não podem ser desprezados os aspectos ligados a con 
servação e manutenção dos equipamentos. bem como aqueles re 
lacionados a existência de assistência técnica atuante e per 
manente. 

Por envolver custos significativos, a decisão quanto 
a aquisição deste veículos coletores deverá estar consubstan 
ciada em criteriosa análise das diversas características en 
volvidas. 

4.3.4. SITA 6000 

As carrocerias SITA 6000 sao fabricadas no Brasil pela 
URBEL S.A. - Usinas Reunidas para Beneficiamento de Lixo, de 
são Paulo, sendo o seu projeto. resultado de experiências das 

" I1 empresas SITA e SORAIN-CECHINI SpA. respectivamente da França 
e da Itália. (figura 18). 

Sua fabricação teve início em 1975, sendo desenvolvi-
dos atualmente em cinco modelos, que podem ser montados em 
todos os tipos de chassis de fabricação nacional. 

No quadro 5 . a seguir, são apresentados os dados 
básicos do equipamento. 
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FIGURA 17 - KUKA PIRATININGA - Dispositivo de basculamento de container 

FIGURA 18 - Veículo coletor especial - SITA 6000 
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QUADRO 5 

pados Básicos do Veículo Coletor Especial SITA 6000 

DADOS BÃSICOS ~IODELOS 

9 10 13 

C apacidade nominal (m3 ) 10,5 12 lS 
VO!ume da Caixa (resíduo compactado) 
(m ) 10,5 12 15 

Volume de resíduo solto admissível - 32 36 45 (m3) 

Peso da caixa coletora (Kg) 3.450 3.600 3.900 

~r de resíduos Sólidos admissível 8.000 9.000 11.250 

FONTE: SITA 6000; considerações técnicas. São Paulo, 
Vega-Sopave S.A. - Divisão URBEL, s.d. 

15 18 

17 20 

17 20 

50 60 

4.050 4.350 

12.500 lSJlOO 

A carroceria possui formato trapezoidal. em sua seçao 

longitudinal. sendo construída em aço. 

O compartimento de carga é localizado na parte trasei
ra da carroceria. possuindo abertura compatível com vazamento 
simultâneo de recipientes. 

A compactação se dá por meio de um dispositivo em 
forma de leme. acionado por pistões. que gira alternadamente 
meia volta em cada sentido no interior do compartimento de 
carga. deslocando, empurrando e comprimindo os resíduos para 
dentro da carroceria. (figura 19). 

Este movimento pode ser contínuo, propiciando a conti

nuidade de compactação. sem necessidade de paralizaçao do 
equipamento para o vazamento dos resíduos o que. possibilita 
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maior produtividade e evita o processo de catação, com refle 
xos na velocidade de coleta e na saúde do operário. 

A altura do compartimento de carga em relação ao 50 

lo ê variável conforme o chassis adotado, estando num valor 
médio de 1,00 metro. 

A descarga dos resíduos é feita em menos de 1 (hum)m! 
nuto, sem basculamento, por simples comando do motorista. 
Sem necessidade de destravar manualmente a tampa traseira, a 
mesma é basculada, deixando aberta a parte de trás da car 
roceria. permitindo a livre saída dos resíduos pela ação do 
painel de ejeção acoplado a um pistão telescópico. (figura 
20). O equipamento é provido de um interruptor que nao per 
mite o acionamento do painel ejetor com a tampa traseira fe 
chada. 

O nível de ruído produzido pelo equipamento ê satisfa 
tório, nao sendo fator limitante para utilização em 
noturna. 

coleta 

Sendo carroceria fechada, evita exalação de odores 
desagradáveis. além de praticamente eliminar o espalhamento 
de resíduos por ação do vento. 

A altura de carregamento do compartimento de carga, 
dentro de limites recomendáveis. associada à sua localização 
traseira, são fatores de conforto e segurança para a guarni
ção. complementados pela existência de dispositivos es~iais 

de segurança que paralisam o leme compactador. 
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Compactaçao i ~ ~- -'~ ._-: -' -.-~'~. ~- -- :.-. 

FIGURA 19 - SITA 6000 - Operaçoes de carregamento e compactaçao 

FIGURA 20 - SITA 6000 - Operação de descarga 
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Inteiramente liso e sem cantos ou arestas, o interior 
da carroceria facilita as operações de lavação e limpeza,não 
se prestando ã retenção de resíduos que provoquem mau cheiro. 

Da mesma forma que o GAR WOOD, o SITA 6000 nao tritu 
ra os resíduos, permitindo seu eventual aproveitamento em 
usinas de reciclagem. 

são equipamentos que possibilitam o integral aprovei
tamento da capacidade de carga, propiciando grande aproveit! 
mento da mão-de-obra, economia em combustível, cargas eleva
das, e, consequentemente maior produção. 

Opcionalmente podem ser equipados com dispositivo uni 
versal de basculamento hidraúlico de containers, que funcio
nam tanto com containers PPT como com cantainers similares. 
(figura 21). 

Os custos de aquisição operação e manutenção exigem a 
nálise cuidadosa de todos os fatores envolvidos no sistema, 
inclusive aqueles de existência de assistência técnica atuan 

te e permanente. 

4.4. VEIcULOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE 

No sistema de resíduos sólidos existem situações 
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que exigem deteminados procedimentos. como os exemplos a 
seguir. 

Os resíduos sólidos, provenientes de atividades come! 
ciais e industriais que possuam determinado volume, podem ser 

acondicionados em recipientes especiais ou containers, de 
maior capacidade de armazenamento, necessitando condições es 
peciais de coleta e transporte. 

Outra situação especial é aquela em que os pontos de 
disposição dos resíduos sólidos se deslocam para locais cada 
vez mais distantes dos centros de massa das áreas de coleta, 
exigindo atenção dos administradores para a utilização de 
condições especiais de transporte, através de estações de 
transferência ou transbordo. 

Uma terceira situação refere-se principalmente a 
pequenos municípios que nâo dispõem de recursos suficientes 
para aquisição de veículos coletores comuns e especiais. 

No primeiro caso, estão os dispositivos de bascularen 
to hidráulico de containers, adaptados aos veículos coletores 
especiais, apresentados no item 4.3., quando os containers 
são do tipo basculável, e os veículos para transporte de 

containers tipo caixa Brooks. 

No segundo caso estão os veículos de elevada capaci
dade de carga, tais como trens, barcaças ou carretas tracio
nadas por cavalos mecânicos de grande potência, úteis para 
transporte a grandes distâncias. 
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FIGURA 21 - SITAL 600 - Dispositivo para basculamento de container 

FIGURA 22 - Veículo para coleta e transporte de caixa tipo Brooks 
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No terceiro caso estão os veículos de pequena capac! 
dade de carga. tais como os veículos de tração animal ou 
adaptados à tração mecânica. propiciada por trator agrícola 
ou utilitário. 

4.4. la Veículos para Transporte de Caixas tipo Brooks 

Estes veículos sao usualmente caminhões equipados com 
carroceria e dispositivo de carga, para transporte de cai 
xas. com volume de até 7 (sete) metros cúbicos. (figura 22) 

A utilização destes recipientes é conveniente em 
muitos casos, possibilitando um acondicionamento adequadodos 
resíduos e uma compatibilização de custos, devido a facilid~ 
de de seu uso e a praticidade de sua remoção e transporte a 
té o ponto de disposição. 

o dispositivo de carga, em forma de guindastes. pr~ 

porciona um carregamento rápido. efetua o transporte de for 
ma segura, despeja os resíduos através de basculamento do 
recipiente e deposita o recipiente nos locais desejados (f! 
gira 23). 

são equipamentos de fabricação nacional, podendo ser 
acoplados em qualquer tipo de chassis. 

Entre os equipamentos existentes podem ser citados, 
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o Poli-Guindaste "Multibend", fabricado pela Indústrias Mecã 

nicas KABI S.A., do Rio de Janeiro, o Gancho Hidráulico tipo 
"Brooks", fabricado pela Massari S.A. Indústria de Viaturas, 

de são Paulo e o basculante "Brooks", fabricado pela Trivellato 
S.A. Engenharia, Indústria e Comércio. 

4.4.2. Veículos para Transporte a Grandes Distâncias 

A medida em que os locais para disposição dos 

duos sólidos ficam mais distantes do centro de massa 

<li 
reSl'-

das 
áreas de coleta, o transporte destes resíduos com os próprios 
veículos coletores utilizados na coleta passa a ser question~ 
do, fundamentalmente, em termos econômicos. 

Urna análise de custos poderá sugerir a necessida-
de de utilização de veículos de maior capacidade de 

carga para vencer estas distâncias. Neste caso, será neces 
sária a transferência da carga dos veículos coletores para 
estes veiculos de transporte, o que exigirá providências para 
a instalação de estação de transferência, também conhecida por 
estação de transbordo, conforme já mencionado. 

Considerando-se o reduzido peso específico dos 
duos sólidos, deve ser dedicada atenção especial às 
çoes de transferência equipadas ou nao com mecanismos 
compactação e/ou enfardamento, visando a obtenção 
maiores cargas para os veículos de transporte, (trens, 
ças ou carretas), e consequentemente redução de custos 
transporte. 

..,. 
reSl 

esta 
de 
de 

barca 

de 
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FIGURA 23 - Veículo para coleta e transporte de caixa tipo 
Brooks - Operações 

AI ----__ j 1I<L ____ ~ ______ ---+ 

,'.'0 

FIGURA 24 - Veículo para transporte a grandes distâncias 

Carreta com compactação USIMECA 
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Os serviços de limpeza pública das cidades de São 
Paulo e Rio de Janeiro, onde existem estações de transferên
cia. utilizam/principalmente/carretas tracionadas por cavalo 
mecânico. Essas carretas podem ser com compactação, caso em 
que são fechadas na parte superior, ou sem compactação, caso 
em que a parte superior ê aberta. 

Os modelos com compactação sao fabricados pela 
USIMECA - Usina Mecânica Carioca S.A., do Rio de Janeiro. 
Estes modelos possuem uma porta traseira, por onde os 
duos são introduzidos e compactados contra um painel 
recua com o esforço do equipamento de carregamento. O 
necessário para o carregamento ê de aproximadamente 20 
te) minutos. possuindo uma capacidade nominal de carga 
volta de 26 (vinte e seis) toneladas.(flBura~ 24 e 25) 

~ 

reS1 

que 
tempo 

(vin
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A descarga é efetuada pelo acionamento do painel de 
ejeção. acoplado a pistão telescópico, após abertura das 
portas traseiras, o que permite a livre saída dos resíduos, 
sem necessidade de basculamento. Esta operação é realizada em 
cerca de 5 (cinco) minutos. 

Os modelos sem compactação sao fabricados pela RANDON 
S.A. - veículos e implementos, do Rio Grande do Sul. A car 
roceria ê formada em duas caçambas independentes, com a par 
te superior aberta. por onde ê efetuado o carregamento, atra 
vês de simples lançamento. O tempo necessário para o carrega
mento ê de aproximadamente 30 (trinta) minutos, possuindo uma 
capacidade nominal de carga por volta de 70 (setenta) metros 
cúbicos de resíduo solto. (figura 26). 

~ 

A descarga e processada por basculamento das duas 



FIGURA 25 - Veículos para transporte a grandes distâncias 

Carreta em compactador estacionário 

FIGURA 26 - Veículo para transporte a grandes distâncias 

Carreta sem compactaçao RANDON 

116. 
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caçambas, a de traz por basculamento longitudinal e a da freE 
te por basculamento transversal, sendo o tempo necessário p! 
ra a operação de pouco menos de 5 (cinco) minutos. 

Ambos os modelos de carreta, pela alta capacidade de 
carga, exigem cavalo mecânico com tração compatível, podendo 
utilizar qualquer marca nacional, seja Mercedes Benz, Alfa 
Romeo, Scânia, desde que atenda aos requisitos de tração exi 
gidos. 

Os custos destas carretas sao elevados, havendo di 
ferença. significativas entre os modelos, o que exigirá. p! 
ra sua seleção, estudo detalhado dos fatores intervenientes. 
De uma maneira geral, o modelo sem compactação. com abertura 
na parte superior da carroceria. por ser e exigir instalações 
mais simples de operação, apresenta custos de implantação me 

nores. 

Assim como existem modelos diferentes de carretasp! 
ra transporte de resíduos sólidos, existem também sistemas di 
ferentes de transferência dos mesmos. que podem ser empre
gados nas chamadas estações de transferência. 

4.4.2.1. Estação de TFansfeFênoia 

No momento que for tomada a decisão de utilizar 
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veículos de maior capacidade de carga para o transporte de 

resíduos sólidos, esta decisão, por enquanto, na maioria das 

cidades do Brasil, deverá recair, pelas características de 

transporte, sobre a utilização de carretas tracionadas por 

cavalo mecãnico. Haverá necessidade então, da instalação de 

estação de transferência, considerada equipamento básico ne 

cessário para o caso. 

Indiscutivelmente o fator decisivo para a escolha 

desta alternativa de transporte é o custo de investimento e 

operacional. A medida que sistemas mais sofisticados sao 

utilizados,os custos de investimento são maiores. No momento 

em que os fatores tempo de transporte e distância aumentam,os 

custos operacionais também aumentam, evoluindo de urna for 

ma tal que tende a inverter a situação. corno pode ser verifi-

cado no gráfico 3 (8) . 

GR~FICO 

Cus:;v 
A"onelada 

3 - DIAGRAMA DE CUSTOS PARA ALTERNATIVAS DE 

TRANSPORTE 

I 

I veiculo coletor sem compactação 

11 veículo coletor com compactação 

111 estação de transferência 

____ -->-1-___________ .-1 ________________ •• 

A b Km 
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Pela análise do gráfico. pode-se concluir; 

- que os veículos coletores sem compactação (Reta I). sao 

mais econômicos para percursos pequenos (até o ponto A); 

que os veículos coletores com compactação (Reta 11), sao 
mais econômicos para percursos maiores. até um certo limfte 
(do ponto A até o ponto B); 

- os veículos para transporte de grandes cargas, utilizando

se de estação de transferência (Reta 111). são mais eco
nômicos para grandes percursos (do ponto B em diante). 

Para a determinação do ponto econômico para utiliza 
çao de veículos para transporte de grandes cargas,associados 

a estação de transferência, devem ser feitas comparações en 

tre os dimensionamentos técnicos das três opções citadas. le 
vando-se em conta. nos dimensionamentos, elementos que devem 
ser conhecidos, tais como quantidade total de resíduos sóli 
dos produzidos no dia. pique de carga por hora. capacidade 

máxima de carga do veículo, peso específico dos resíduos sol 

tos, tempo total de viagem, tempo perdido pela guarnição e 

jornada de trabalho. No dimensionamento da terceira opção 
devem ser considerados ainda o peso específico dos resíduos 

compactados e a capacidade de carregamento e de estocagem 
da estação de transferência. 

Determinado o número de veículos para cada opção,bem 
como o equipamento necessário para a estação, aplicam-se os 

custos de investimento e operacionais para uma vida média 
estimada em 5 (cinco) anos, obtendo-se os custos de investi
mento e operacionais por tonelada, que, somados. dão o cus
to por tonelada coletada. 

Repetidos estes cálculos para diversos valores de 
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percursos, obtem-se os seus custos por tonelada, permitindo 
o traçado do diagrama. 

No entanto, além de preocupaçoes com custo, a admi 
nistração dos serviços deverá atender condições de estética 
e higiene para a instalação e operação de estação de transfe 
rência. 

Paraa local~ação de urna estação de transferência de 
vem ser observados basicamente os seguintes itens: 

localização mais próxima possível do centro de 

massa da área coletada; 

localização conveniente em relação as vias de 
transporte 

- construção em local que traga o rnínboo de objeção 
da comunidade em relação às operações de transfe
rência; 

- localização em ponto onde a construção e operação 
sejam mais econômicas; 

- possibilidades de adoção de solução conjunta, agr~ 
pando comunidades, no que concerne ã disposição fi 
nal dos resíduos sólidos. 

Enfim, deve-se ressaltar que, o aumento dos custos 
gerais de transporte, aliado ã disponibilidade cada vez me 
nor de locais próximos. para disposição de resíduos sólidos, 
exigirá estudos constantes quanto a utilização dos velculos 
e estação de transfer~ncia. 



121. 

4.4.3. Outros tipos de Veículos de Coleta 

Dependendo das dimensões das comunidades e de suas 
características, podem ser utilizados veículos que sejam ma~ 
apropriados. são usualmente veículos de pequena capacidade, 

que merecem citação, devido aos serviços que podem prestar, 

tanto para pequenas cidades, como para determinadas ativida
des do tipo industrial, comercial, agrícola e outras. 

Estes veículos de coleta e transporte, produzidos 

com carroceria aberta ou fechada, de tração animal ou adapt! 
dos ã tração mecânica, geralmente trator agrícola, oferecem 

possibilidades de execução dos serviços a custos reduzidos. 

Enquanto os percursos totais de coleta e transporte 

e a produção de resíduos forem reduzidos, pode ser justific! 
do o emprego de tração animal, utilizando-se veículos com 

chassis de aço, rodas pneumáticas e carrocerias em geral 
com capacidades para 1,5 e 3,0 metros cúbicos, construídos 
respectivamente com 2 e 4 rodas. 

Os veículo~ de 2 rodas sao tracionados geralmente por 

um animal, enquanto que os de 4 rodas empregam 2 ou mais, sen 

do um problema os esforços e a falta de cuidados a que sao 
submetidos. 

Podem ser relacionados outros inconvenientes. tais 

como, o peso da carroceria em relação ao volume de resíduos 
que é transportado, o espalhamento de resíduos pela ação do 
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vento, a exalação de odores desagradáveis, a possibilidade 
de catação e a dificuldade de descarga quando nao existir o 
dispositivo de basculamento, que pode ser ,manual. 

No caso de utilização de tração mecânica, por tra 

tor agrícola ou jipe, adaptada às carrocerias de tração animal, 
pode ser utilizado o sistema de execução da coleta com tração 
animal e transporte ao local de disposição tracionados por 
trator agrícola ou até mesmo utilitários. Este sistema per
mite o uso dos tratores ou utilitários em outros serviços da 
municipalidade após realizaua sua tarefa junto ao serviço de 
limpeza pública. 

Um outro tipo que pode ser empregado é o de car 
roceria construída especificamente para tração mecânica, por 
trator ou utilitário, montada em chassis de aço, com formato 
do veículo coletor convencional, porém de menor capa~idade. 

De uma forma geral, este equipamento poderá ser 
constituído de uma caçamba montada sobre chassis de utilitário. 
tipo camionete, de tamanho médio, com dois eixos, equipados 
com feixes de mola, devidamente engastados. A caçamba, fabri
cada com capacidade por volta de 5 metros cúbicos, em aço, 
deverá ser coberta, utilizando formato semelhante ao veículo 
coletor convencional, com placas de correr na frente supermr. 

o vazamento dos recipientes se faz pelas janelas, 
obtidas do deslocamento das placas de correr. A descarga 
dos resíduos se faz por basculamento da caçamba, através do 
acionamento de um macaco hidráulico. 
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Carrocerias deste tipo permitem, desde que possivel. 
a realização da coleta de forma individual. conduzindo-se os 
veículos já carregados para um determinado ponto. de onde 
podem ser levados acoplados um ao outro. por um único tra 
tor. ao local de disposição final. 

Além de sua utilização em pequenas comunidades. pre~ 
tam-se para a remoção de resíduos sólidos de atividades do 
tipo industrial. comercial e agrícola. podendo ainda ser uma 
solução para casos de regiões com problemas de acesso para 
os veículos coletores convencionais. 

Os aspectos positivos e negativos dos tipos aqui a 
bordados merecem análise e cuidados. ressaltando-se no entan
to sua grande utilidade naqueles municípios carentes de 
recursos e de saúde econômica precária. tendo em vista princi 
palmente seus custos reduzidos. de aquisição e operacionais. 

4.5. HIGIENE DOS vEIcULaS COLETORES 

A lavagem e desinfecção dos equipamentos de coleta 
deve ser constante e obedecer a escalas previamente estabele
cidas, visando a utilização adequada dos mesmos nos serviços 
de coleta e transporte. 

A higiene dos veículos coletores é de grande impor-
tância. em virtude de que. quando ausente pode produzir 
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condições inadequadas sob os pontos de vista sanitário, eco 

nômico, estético e de bem estar, além do de segurança. 

Sanitariamente, esta prática é necessária para evitar 
criadouros de moscas, ratos e baratas nos estacionamentos dos 

veículos coletores, possíveis quando os detritos permanecem a 

deridos ã carroceria, o que propicia condições favoráveis ã 
sua proliferação, devido a associação odor - alimento. 

A situação pode ser ainda mais grave no caso de veÍcu 

los para coleta de resíduos sólidos hospitalares, o que, além 

da lavagem, exige desinfecção constante. 

Economicamente, a permanência de resíduos nos equ! 

pamentos, pode provocar desgaste prematuro de suas peças, pa! 

tes e estrutura, devido a ação destrutiva que os mesmos podem 

desenvolver. O acúmulo de resíduos pode também prejudicar o 

funcionamento do equipamento. Desta forma, a limpeza consta~ 
te e bem feita dos veículos atua de forma positiva no aumento 

da vida média dos mesmos, além de dar melhores condições de 

operaçao e manutenção, refletindo-se nos custos dos serviços. 

Em termos est~ticos e de bem estar, a limpeza e hi-
-giene e essencial para a boa imagem dos serviços, seja pela 

apresentação de veículos coletores limpos, seja pela inexis

tência de odores desagradáveis provenientes de decomposiçãode 

detritos acumulados. 

Por serem condições indispensáveis para a execução de 

uma adequada operação e manutenção dos equipamentos, a limpe

za e higiene quando nao forem observadas, oferecem condições 

insatisfatórias para sua realização, transferindo desta for 

ma condições inseguras para os equipamentos e seus operadores. 

De qualquer forma. na prática, pode ser observada 
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uma certa associação entre cuidados com a higiene dos veÍcu 
los coletores e atuaçã~ dos serviços de coleta e transporte. 

Além disso. sendo veículos utilizados para a limpe
za da cidade. seria um contra-senso não terem apresentação~ 
giênica adequada. 

4.6. CONSERVAÇÃO E RENOVAÇÃO DE VElcULOS COLETORES 

~ A tarefa desempenhada pelos veículos coletores e 

árdua. provocando desgaste em seus componentes. A açao do 
tempo também afeta o equipamento • levando a um desgaste natu 
ralo Por si só, são efeitos que exigem conservação, constitui 
da basicamente de cuidados de limpeza. higiene e manuten
ção. eficaz e contínua. de modo a manter os veículos coletores 
em perfeito estado e consequentemente em plena produção. 

Maus cuidados com o equipamento e desleixo em sua 
conservação reduzem a vida útil do mesmo. exigindo reforma ou 

até mesmo substituição, afetando de forma acentuada, os cus 
tos dos serviços de coleta e transporte. 

Ao mesmo tempo. a utilização de veículos coletores em 
más condições. interfere diretamente na operaçao de coleta 
e transporte. afetando a imagem dos serviços, provocando di 
minuição do rendimento e podendo até desestruturar os servi 

ços. Esta interferência pode-se dar em consequência de pr~ 
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blemas mecânicos diversos surgidos quando em serviço, pro 

vocando atrasos, associados ou não ã derrames de resíduos 
sólidos ou vazamentos de líquidos provenientes dos mesmos p~ 
las vias públicas. 

Estes acontecimentos, quando frequentes oneram de 
forma apreciável os custos do sistema, e produzem situações 
que levam a população ao descrédito dos serviços, passando 
a ter má vontade quanto às solicitações dos responsáveis, e 
o que é pior, por não terem mais confiança nos mesmos, podem 
ser induzidos ao lançamento de resíduos em locais inadequados. 

Entre as desvantagens em termos sanitários, econ~ 

micos, estéticos e de bem estar, e de segurança podem ser 
acrescentadas aquelas de, destruição da boa imagem dos serviços 
e formação de uma negativa, refletindo-se politicamente sobre 
a administração do sistema. recaindo, em última análise,sobre 
a administração municipal. 

Desta forma é fundamental que se crie e mantenha um 
sistema de conservação e renovaçao dos veículos coletores. 

-A conservaçao do equipamento, deve ser desenvolvida 
até um certo ponto, em que, através de uma análise de custo

-benefício, verifica-se a necessidade da sua substituição. 
Portanto, deverá existir um programa de renovação periódica 
dos equipamentos, que, associado à conservação eficaz e 
constante, garantirá a boa execução dos serviços, com todas 
as suas consequências positivas, bem como o consequente equi
líbrio desejado, em termos econômicos. 
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4.7. MANUTENÇ10 DE VEIcULOS COLETORES 

A manutenção tem como objetivo manter oveÍcu10 em 
boas condições de uso, observando limites econômicos, de 
modo a reduzir ao mínimo sua imobilização. Assim, pode-se 
conceituar manutenção como sendo o conjunto de operações e 
providências necessárias para manter os veículos em boas con
dições de uso, reduzindo ao mínimo sua imobilização. 

A boa manutenção de um determinado equipamento pr~ 

porciona sua boa produção. Assim, toda frota de veículos,que 
não esteja com seu sistema de manutenção bem organizado, ten
de a ter problemas, deteriorando o serviço e tendo seus cus 
tos aumentados consideravelmente. 

Na realidade, os resultados que podem ser obti-
dos por um sistema de manutenção bem dimensionado, podem dar 
uma nova dimensão para a operação da frota. 

Para a eficiência de um sistema de manutenção devem 
ser atendidas três condições básicas, ou seja. qualidade de 
serviço, menor custo e menor imobilização do veículo. 

o serviço de limpeza pública, em particular o de 
leta e transporte. é de significativa utilidade pública, 
gindo rigoroso cumprimento do programado, o que, por si 
caracteriza a importância de um bom sistema de manutenção 

ra o seu equipamento. 

co 
exi 
~ 

so, 

p! 
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As dificuldades que podem surgir para os equipamen
tos, quando não existe uma manutenção apropriada da frota p~ 
dem tornar inviável a execução dos serviços de limpeza públi 
ca. 

Uma questão que se impõe é a da decisão quanto a 
execuçao da manutenção: se própria ou com terceiros. 

A decisão nao pode ser aleatória. A escolha deve 
ser profundamente analisada, objetivando-se aquela que me 
lhor satisfaça o problema logístico. Se, por um lado, a ma 
nutenção própria requer mais mão-de-obra direta, inclusive 
especializada, por outro lado, a contratação de serviços de 
terceiros exige maiores controles e, portanto, mais mão-de
obra administrativa. 

Diversos outros fatores deverão ser analisados, en 
tre os quais podem ser mencionados aqueles referentes a ce! 
tas dificuldades dos serviços públicos, tais como dificulda
des de contratação, principalmente de pessoal especializado, 
devido ao nível de vencimentos; dificuldade de dispensa de 
pessoal não qualificado; maiores entraves burocráticos para 
a aquisição de peças e equipamentos necessários; podendo-se 
incluir ainda as interferências políticas. 

Com relação ao serviço contratado com terceiros, p~ 
dem ser destacados. à necessidade de fiscalização constante 
e o controle rigoroso e preciso para obtenção de qualidade 
dos serviços a custos compatíveis. 

Entretanto. qualquer que seja a opçao, o serviço 
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de manutenção exige a instituição de um sistema de controle. 

4.7.1. Sistema de Manutenção 

Um sistema de manutenção deve compreender quatro 
divisões, a saher: manutenção de operação, manutenção pr! 
ventiva, manutenção corretiva e reforma. 

4.'1.1.1. Manutenção de Operação 

A manutenção começa com a seleção do motorista,pois, 
em última análise, está sustentada no seu trabalho e consciên 
cia profissional. 

~ a primeira manutenção e compreende os cuidados que 
o bom operador do veículo precisa ter com seu equipamento,tais 
como: na direção, freagem, embreagem, bateria, pneus, limpeza, 
esforços e outros. 

A seleção do 
sível, verificando-se 
cia e outros, também 

motorista deve ser a mais rigorosa po~ 
além de sua capacidade física, experiê~ 

suas condições intelectuais e morais. 
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4.7.1.8. Manutenção Preventiva 

Seu objetivo maior ê colocar em circulação o maior 

número de veículos em boas condições e evitar suas paraliza
çoes para manutenção corretiva. 

Esta manutenção deve obedecer a uma programaçao, em 
função de horas trabalhadas, pois os componentes de um ver 
culo coletor, principalmente motor e agregados, geralmente 
são submetidos a um grande número de horas de trabalho por 

dia, em condições adversas, sem que façam grande quilometra
gem. 

Cada serviço de manutenção preventiva obedece a um 

determinado número de horas trabalhadas. As peças de repos! 
ção a serem empregadas devem ser originais ou de comprovada 

qualidade, sendo desaconselhável o uso de peças não credenci! 
das pelos fabricantes dos equipamentos, para que nao haja 
comprometimento dos resultados. 

Os cuidados preventivos de imagem, tais como, reto 
ques de pintura, lavagem e desinfecção dos veículos, sao 

muito importantes para a comunidade e não importam em custos 
elevados. 

Pode-se afirmar, ser este o serviço de manutenção 
mais técnico, racional e, no computo geral, barato, entre 

os que compoem o sistema de manutenção. 
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4.7.1.3. Manutenção Corretiva 

A manutenção corretiva. ê aquela necessária para r~ 
paro do equipamento. feita em um ou mais componentes, sem 
que estivesse programada. 

o desenvolvimento de uma manutenção corretiva ade

quada exige. mão-de-obra competente, peças de reposição de 
boa qualidade. material e ferramental adequados e suficien 
tes, normas de trabalho firmes e precisas e controle técnico 
e de custos. 

Cuidados devem ser tomados para evitar um dimensio
namento maior do que o necessário destes serviços. destacan
do-se que quanto melhores forem os serviços de manutenção de 
operação e manunentação preventiva, maior redução será obti
da na manutenção corretiva. 

4.7.1.4. Reforma 

A reforma é a manutenção aplicada ao veículo para 
conservação geral ou por acidente. Tem por objetivo recupe
rar o equipamento. tentando dar condições para o prolongame~ 
to da vida útil do mesmo. 

A aplicação da reforma exige estudo detalhado do 
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equipamento que se pretende recuperar, especialmente no 

caso de veículos coletores especiais, pelo fato de seus e 

quipamentos serem formados por diversos fatores mecânicos e 

hidráulicos, que podem desaconselhar sua recuperação quando 

muito estragados. 

A análise custo benefício terá condições de equaci~ 

nar os casos surgidos. 

4.7.2. Oficina de Manutenção 

Para o funcionamento do sistema de manutenção, im 

poe-se a disponibilidade de oficinas dotadas de material e 

ferramental adequados e pessoal qualificado. A preocupação 

sempre deverá ser a de obtenção de níveis de qualidade acei 

táveis, econômica e tecnicamente. 

No caso de oficinas próprias, pela influência que 

podem exercer sobre a qualidade e o custo do serviço execut! 

do, devem ser mencionados os cuidados quanto ao dimensiona

mento, adequação e qualidade do ferramental a ser utilizado . 

. 
O projeto da oficina deve determinar a area neces 

sária para o atendimento do volume de trabalho. programaçao 

de serviço e controle de manutenção. 

Quanto a pessoal, deve ser previsto um quadro 
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mínimo. que garanta a execução dos serviços com qualidade 
e custos aceitáveis. Basicamente pode-se considerar sete 
setores, a saber, de mecânica, eletricidade, funilaria, pint~ 
ra, borracharia, montagem e de posto a serem desenvolvidos de 
acordo com as necessidades, e uma chefia. 

o dimensionamento de pessoal poderá ser estimado, uti 
lizando-se critérios, de acordo com o quadro 6 abaixo. 

QUADRO 6 

Estimativa de Pessoal por Categoria Funcional 
para Conjunto de Veículos 

CATEGORIA N9 DE N9 DE 
FUNCIONAL FUNCION~RIOS VEIcULOS 

" 

Borracheiro 01 20 

Eletricistas 01 20 

Funileiros 01 08 

Lavadores 02 10 ----
Lubrificadores 01 20 

Mecânicos 01 08 

Pintores 01 20 

R etocadores de Pin- 01 08 turas 

FONTE: FEDERICI, R. - (7) 

RTRTlOTf.TA 
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De qualquer forma. o tamanho da frota e o número de 

veículo~ disponíveis é que irão determinar a estrutura neces 

sária a cada caso. 

4 . 7 • 3 . Padronização de Veículos Coletores 

Dependendo das condições técnicas. econômicas. finan 

ceiras e políticas locais. deve-se equacionar o estabelecimento 

de uma padronização da frota. 

Esta padronização de equipamento de mesma origem 

deve ser baseada na qualidade do produto. no tipo de serviço 

a realizar e nas condições de uso. Nunca deverão ser conside

radas as facilidades de momento para sua aquisição como fato 

res determinantes de seleção. 

A padronização. entre 05 aspectos envolvidos. apr~ 

senta condições favoráveis a uma melhor manutenção. caracter! 
zada por. maior especialização da mão-de-obra empregada com 

consequente redução de tempo e custo dos serviços; assistên 

cia técnica do fabricante e representante mais atuante~ esto 

que mais reduzido de peças. com custos unitários menores por 

serem adquiridas em maior quantidade e menor variação; redu 
ção de ferramental especializado e maior racionalização na 

organização dos serviço~. 

4.7.4. Classificação de Frotas para Manutenção 

As frotas podem ser classificadas em quatro categ~ 
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rias. função do número de veículos existentes e disponíveis. 

como ~ apresentado no quadro 7 

QUADRO 7 

Classificação de Frotas em Função do Número de Veículos 

em Operação e dos Serviços que podem ser efetuados por 

Oficinas de Manutenção 

CLASSIF I CAÇÃO 
N9 DE SERVIÇOS QJE PODEM OFICINA DE 

VEfaJWS SE EXEOITPOOS POR CONCESSIONÃRIA 
OFICINA P~IRIA 

A N <...30 ~nutenção de Oper~ Manutenção Corretiva 
çao 
Manutenção Preventi Reforma 
va 

B N L.so ~nutenção de Oper~ Manutenção Corretiva 
çao 

Manutenção Preventi (reparos de duração 
va superior a 2 horas) 

Manutenção Corretiva Reforma 
(pequenos reparos de 
até 2 horas de dura-
ção -

C SO< N<:: 150 ~nutenção de Oper~ Reforma (casos maio-
çao res). 

Manutenção Preventi 
va 
Manutenção COrret~a 
Reforma (casos pecpe '-

---f-.nos) --
D N>lSO ~nutenção de Oper~ Reforma (apenas gran 

çao des casos) -

Manutenção Preventi 
va 

I 
Manutenção COrreti-
va 
Reforma 

FONTE: BETARELW, J.P.B. (3) 
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Cabe aqui o registro de que. qualquer que seja o 
número de veículos em operação pelos serviços de limpeza pQ 
blica. deverá ser analisado atentamente quanto ã instalação 
de oficina própria de manutenção. 

Deve ser destacado neste momento que um bom sistema 
de manutenção proporciona vida mais longa. melhor desemp~ 

nho e maior utilização do equipamento. com repercussões posi 
tivas e diretas sobre os custos operacionais, além de ofere 
cer condições para urna melhor imagem dos serviços de coleta 
e transporte. 

4.8 TRANSPORTE POR VIA H!DRICA 

Não se pode deixar de mencionar a forma de transpor 
te dos resíduos sólidos por via hídrica, empregada em alg~ 

mas partes do mundo, entre elas l,o~ Angeles, Ca. E.U.A.( 6 ) 
e até no Brasil onde é insipiente. Oprocesso consiste em 
lançar os resíduos sólidos triturados (no domicílio ou em 
trituradores públicos) nos coletores de esgoto. sendo esta o 
peração precedida ou seguida de separação de materiais incon 
venientes ou de materiais que possam ser reciclados e 
comercialização possa reduzir os gastos com a operação. 

cuja 

Deve ser assinalado que este processo tem sido uti 
lizado para restos de alimentos. na sua quase totalidade. 

Os aparelhos de trituração doméstica jã sao 
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fabricados no Brasil e sua instalação geralmente é feita ·no 
local onde se encontra o sifão da pia. se interpondo entre 
esta e o cano dos esgotos. 

A maior utilização destes aparelhos no Brasil tem 
como obstáculos mais imediatos o custo e o fato dos sistemas 
de esgotos não estarem devidamente dimensionados para a 
sobrecarga decorrente de seu uso. 

DAL FABBRO (6), a respeito da utilização de tritu 
radores domiciliares, observou que"os serviços de limpeza pg 
blica em grandes cidades não sofreriam sensíveis reduções de 
seus custos. ao contrário de pequenas comunidades que. cert! 
mente, teriam gastos com serviços de eoleta 
reduzidos. 

sensivelmente 

Há evidência de que as redes coletoras de 
sofreriam obstruções em consequência do aumento de 
e detergentes nos esgotos. O consumo de água nas 

esgotos 
gorduras 

habita 
ções equipadas com trituradores não seria ponderavelmente 
alterado. Não se observou, também. relação muito clara 
entre o uso do triturador e a eliminação de moscas e roedo 
res. Há, todavia, indicações mais precisas com referência 
às sobrecargas nas estações de tratamento de esgotos. Con 
clui. em vista das controvérsias sobre o assunto, serem 
necessárias outras abordagens mais detalhadas, mormente para 

" as condições locais. 

4.9 TRANSPORTE PNEUMATICO 

A título de ilustração menciona-se que tem sido 
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empregado o transporte por via pneumática. em caráter res 
trito. em conjuntos habitacionais na Suécia, em alguns hospi 
tais nos Estados Unidos e, ainda. na Disneyworld em Orlan 
do.- Flórida, USA (27). 



5. PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE 
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5. PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE 

Todo planejamento envolve aspectos físicos, adminis 
trativos, sociais e econômicos. 

O sistema de resíduos sólidos envolve aspectos de 

ordem sanitária, econômica, de organização e administração. 
exigindo para o seu equacionamento e solução. o desenvdvimen 
to de um planejamento adequado. 

O planejamento exige uma visão panorâmica, global e 
integrada dos problemas, de modo a dar condições para este 

equacionamento e solução. Sendo assim. ao ser atacado o 
sistema de resíduos sólidos, automáticamente estará sendo 

também o do serviço de coleta e transporte, parte integrante 
e de fundamental importância do sistema. 

Desta forma. o planejamento de um serviço de coleta 
e transporte dos resíduos sólidos. como parte integrante da 
quele sistema, será desenvolvido com base em dados, informa
ções e estudos que devem ser determinados com a maior preci

são possível. 

O planejamento é realizado em fases, devidamente C! 
racterizadas. Para o desenvolvimento de algumas destas fa 
ses são empregadas equações matemáticas, podendo-se inclusi 
ve lançar mão de modelos matemáticos e/ou físicos, que ofe 

recem condições para a obtenção de melhores resultados. 
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Entre as diversas determinações necessárias num 

processo de planejamento para os serviços de coleta e trans 
porte, ser~o apr$sentados aqueles elementos destinados ao 
conhecimento da capacidade do equipamento. à escolha de 
itinerários de coleta. ao dimensionamento da frota de 
culos, e, finalmente, à obtenção de custos unitários~ 

... ve1 

Outrossim merece ser destacado que o processo de 
planejamento. deve ser dinâmico e flexível. permitindo rea 
justes quando necessários. e, pela sua interação com outros 
orgaos e áreas. exigirá a participaç~o de todos para a obten 
ção de um trabalho integrado. 

Tal processo, adaptável a qualquer caso de cidade ou 
metrópole, tem sua utilização garantida até para as situa 
çoes mais comuns, principalmente aquelas em que a ci 
dade cresceu sem maiores preocupações. com o serviço de 
limpeza pública e principalmente com o sistema de resíduos 
sólidos. 

A obtenção de respostas positivas e soluções racio 
nais para o problema merecem todos os cuidados dos respons! 

veis pelos trabalhos. 

6. lo FASES DE PLANE.TAMENTO 

A caracterização das fases do planejamento, eclosão. 
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pl"ojeto e execuçao, claramente definidas, tem como objetivo, 

apresentar uma sequência de raciocínio a ser empregada qua~ 

do do seu desenvolvimento. 

Basicamente. pode ser adotada uma metodologia de 

trabalho. definida por um modelo, que, pelas suas caracterÍ! 

tlcas, permite flexibilidade e é adaptável às condições mais 

d I versas, 'como pode ser observado a segu ir. 

r DENT r F I CAÇÃO 00 PROBLEMA 

Técnicas de comunicação 
social e educação sani-
tária a ser aplicado às ~ __ -, 
comunidades visando criar I 
e manter c1bna propício. I 

ECLOSÃO I 
r-------- --. 

I 
t 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
~etorno de informa
~ões que permi t a m 
reformulações e/ 
ou adaptações éD 
plano 

I 
~ 

I 
I 
I 
I 

Estudo preliminar. Pesquisa, 
análise e crítica dos dados, 
obtendo-se o diagnóstico da 
situação. 

Faz-se previsões de 
são e de evolução. 

expa~ 

Estabelecimento de diretri
zes, considerando-se alterna 
tivas tendo em vista cr i::
térios técnicos e poli 
ticos. 
Definição do Plano Diretor. 

PROJETO 

I Implantação do Plano Dire-
I tor, considerando-se priori-
L ______ dades e recursos ~ selecionan 

do e programando planos a me 
dio e curto prazo. -

EXECUÇÃO 

~--l 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~--J 
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5.1.1. Eclosão 

A fase de eclosão tem como objetivo a criação de 

um clima propício ao desenvolvimento de um processo de pla

nejamento. através de técnicas de comunicação social e educ~ 

çao sanitária. que demonstrem e levem a população a compree~ 

der as vantagens do planejamento. 

Esta fase, pelas suas características, deverá estar 

presente durante todo o desenvolver dos trabalhos, tendo ~ 

funções básicas, a obtenção de. motivação da comunidade pa

ra os aspectos sanitários envolvidos ,e motivação da população 

para o processo de planejamento pelo estabelecimento de diá 

logo, através de meios de comunicação, campanhas publicitá

rias e palestras em associações de bairro, de classe, etc., 

locais. 

5.1.2. Projeto 

Esta fase envolve três etapas, a saber; estudo prell 

minar, diagnóstico e prognóstico e plano diretor. 

A cada etapa corresponde uma série de atividades, em 

que SRO envolvidos inúmeros fatores, todos interferentes na 

obtenção do produto final. o plano diretor. 
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Sendo assim, devem ser conhecidas. para cada eta 
pa, as atividades envolvidas. 

5. Z.2. Z. E8tudo PreZiminar 

g atraves do estudo preliminar que se tem condições 
de estabelecer a política de planejamento. 

Portanto, é a partir desta etapa, com os dados aqui 

obtidos, que se definem as etapas posteriores, e, consequen

temente, a fase de execução. Desta forma, é de suma import~ 

cia a obtenção do maior número de dados, associados a sua 

confiabilidade. 

A listagem de fatores relacionados ao problema, de 

ve ser a mais completa possível, de modo a permitir que o 

levantamento de dados seja feito de forma mais rápida e seg~ 

ra. 

Esta listagem, que pode ser considerada como um mo 

de10 de levantamento, engloba informações sobre o município. 

tais como, características físicas e funcionais, de popu1açãq 

climatológicas, de estrutura do poder público, característi-

cas econômico-financeiras, 

1em de estudo de mercado e 

tipo de resíduos sólidos. 

dos serviços de limpeza pública, a 

levantamentos técnicos sobre o 
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5.1.2.1.1. Informações Primárias (30 ) 

são as informações referentes às características fi 
sicas, funcionais, populacionais, climatológicas e aquelas ne 
cessárias como complementação. 

a) Características Físicas 

Envolvem dados de: 

- área da malha urbana em quilômetros quadrados; 

- extensão e largura de ruas e avenidas; 

- tipo de revestimento e estado de conservação das 
ruas; 

- topografia. 

b) Características Funcionais 

Com a finalidade de se conhecer as características dos 

resíduos sólidos produzidos nas diferentes áreas torna-se ne 

cessário estabelecer as diferenças funcionais. Devem ser 

levantados dados como: 

- áreas residenciais mistas e puras; 

- áreas comerciais mistas e puras; 

- áreas industriais mistas e puras; 

- áreas verdes; 

- demais áreas como: hospitais. escolas, centros edu 
cacionais, recreativos e militares. 
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c) Antecedentes Populacionais e Climatológicos 

Na coleta dos antecedentes populacionais devem ser 

levantados os seguintes aspectos: 

- população residente; 

- população flutuante; 

- nivel sócio-econômico da população; 

- estrutura da população por zonas de trabalho; 

- hábitos e costumes locais como: festas religiosas. 

solenidades cívicas e esportivas. 

Para se conhecer os antecedentes climatológicos de 

vem ser pesquisados: 

- temperatura média por estação do ano; 

- regimes pluviométricos; 

- ventos predominantes; 

- umidade relativa. 

d) Outras Informações 

Para o planejamento da varrição e coleta dos resi 

duos sólidos são necessárias outras informações complementa

res como: 

- volume de tráfego; 

- mão das ruas; 

- horários e locais de estacionamento permitido; 

disponibilidade de outros possíveis meios para o 

transporte dos resíduos sólidos (ferroviário, flu 
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vial e marítimo) 

5.1.2.1.2. Informações Secundárias 

Constituem as informações secundárias dados referen 
tes a estrutura do poder municipal. levantamento dos recursos 
financeiros.despesas e receita do sistema de limpeza pública 
existente. A seguir a discriminação de cada um dos aspecto~ 

necessários: 

a) Estrutura do Poder Municipal 

A estrutura do poder municipal deve ser conhecida 
bem como a legislação do município. Deve ser indica 

da a posição em que se encontra o orgão responsável pelos 
resíduos sólidos em relação aos demais orgãos da 

municipalidade no respectivo organograma. 

b) Levantamento dos Recursos Financeiros e Despesas 
Atuais e Projetadas 

Devem ser analisados para o conhecimento das caract! 
rísticas financeiras da municipalidade os seguintes aspectos: 

arrecadação total: fontes principais. distribui
çao. por espécie. tipo, destino. Deve ser detalli! 
da a forma de cobrança das taxas de limpeza públl 
ca, o tempo gasto na arrecadação e as fontes de 
arrecadação ou seja. as indústriais. comerciais e 

residenciais; 
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- despesas atuais e projetadas, bem como as perce~ 

tagens destinadas ao serviço de limpeza pGblica 

Levantamento do serviço existente de limpeza pGbl! 

ca. 

Os aspectos obtidos a partir deste levantamento sao 

de importância capital para o planejamento do sis 

tema a ser implantado. Dentre os ítens a serem es 

tudados destacam-se aqueles referentes a: 

- pessoal: tem a finalidade de obter informações 

relativas aos cargos, funções, horas efetivas de 

trabalho, aspectos jurídicos~ 

- acondicionamento dos resíduos. 

Devem ser conhecidos tópicos como: tipo e capaci

dade dos recipientes~ conservação e limpeza dos 

locais de colocação dos recipientes~ padronizá~ 

ção; utilização de bases ou prateleiras. Na medi 

da do possível relacionar com os níveis sócio-eco 

nômicos da áreas a serem beneficiadas. 

- Coleta: 

A verificação dos sistemas e métodos de coleta, 

bem como, os tempos e percursos empregados para 

o serviço, é muito importante. Com relação à cole 

ta devem ser levantados os seguintes fatores en 

tre outros: 

-quantidade de resíduos a coletar, verificando den 
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sidades, valores unitários, vo1ume~ 

-relação entre resíduos sólidos realmente produz! 

dos e efetivamente co1etados; 

-variação nas quantidades produzidas, diária e 
-semanal por area, 

-variações na quantidade e qualidade dos resíduos, 

devido as estações do ano; 

-volume de varrição de ruas; 

-quantidade de resíduos sólidos industriais, comer 

ciais, hospitalares; 

·serviços especiais; 

-relação existentes entre tipo de coleta e pessoal 

disponível; 

-i tinerárics de coleta. 

- Transporte: 

Neste tópico devem ser levantados aspectos de 

tempo, distância, existência de estação de transfe 

rência e as condições de transporte. 

- Destino: 

Com relação ao destino os itens relacionados ao 
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ao tratamento e/ou disposição final devem ser ob
servados, quanto ao método empregado. 

- Máquinas e Equipamentos 

Devem ser levantados dados relacionados aos veícu 
los e equipamentos existentes e suas necessidades, 
tais como: tipo~quantidade, capacidade, combustÍwl. 
consumo médio e vida útil. 

- Custos dos Serviços 

5.1.2.1.3. 

Os custos podem ser levantados para cada tipo de 
trabalho: coleta domiciliar,varredura, destino. 

Os seguintes aspectos devem ser do conhecimento ro 
planejador: salários e gratificações, contratos 
de serviço, leis sociais e extraordinárias,custos 
operacionais e de investimento. 

Estudo de Mercado 
(30) 

o estudo de mercado é indicador de possíveis solu 

çoes para o destino final dos resíduos sólidos, o que poderá 
em última análise influenciar sua localização. Deve ser 
fei to o estudo para os sub-produtos dos resíduos para conhecer 

a possibilidade de utilização junto ã agricultura, ã munici
palidade em áreas verdes, às indústrias (sucata metálica). 



Deve ser pesquisada a utilização de energia seja 

ou de gãs,obtido através de aterro sanitário. 
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elétrica 

L1.2.1.4. Levantamento8 Téaniao8 80bre o tipo de Re8{duo8 

Sólido8 

Deve-se considerar a procedência dos resíduos sóli 
dos em relação aos antecedentes econômicos da população e 

em relação às fontes de produção, para determinar suas carac 
terísticas físico-químicas. 

Com uma amostragem correta e a caracterização das 

zonas típicas de produção pode-se determinar: a composição 

qualitativa e quantitativa dos resíduos sólidos; o poder 
calorífico; peso específico; grau de umidade, grau de compressão; 

N (nitrogênio), P (fósforo), K (potássio) e relação C (carb~ 
no N (nitrogênio) de interesse, quando se estuda o emprego 
dos resíduos sólidos como adubo na agricultura. 

Merecem um estudo mais detalhado e específico os 

resíduos sólidos de caractt>rÍsticas especiais. provenientes 

de hospitais e atjvidades industriais, alimentos condenados, 

animais mortos, explosivos, radioativos, materiais bélicos. 

etc •• porque poderão ser necessárias normas e equipamentos 

diferentes dos empregados usualmente. 
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6.1.8.8. Diagnóstico/Prognóstico 

De posse das informações co1etadas e obtidas,passa

-se a uma análise crítica dos elementos, que permita o esta

belecimento de um diagnóstico. 

Esta análise crítica poderá ser feita sobre o co~ 

junto de informações, devidamente trabalhadas e categorizadas. 

Desta forma, ter-se-á aqueles elementos que mos 

tram a estrutura municipal, os diversos aspectos financeiros, 

as matérias jurídicas, os dados climatológicos, etc... que 

constituem os elementos descritivos. Estes elementos dão am 
plitude e profundidade ao problema e o enquadram dentro de 

aspectos econômicos, sanitários e populacionais. 

Os elementos que interessam de forma qua1itativa,c~ 
mo por exemplo idade dos equipamentos, estado da pavimenta

ção, acidente~. topográficos e outros, constituem os elementos 

explicativos, sendo possível através deles e~ender as anoma 

lias do sistema. 

Os elementos computáveis também chamados parâmetros 

computáveis formam a base concreta e específica da análise e 

da comparação de eficiência. São usados diretamente nas co~ 

parações e são suscetíveis de serem obtidos aritméticamente, 

dando origem a indicadores de grande significado, como por 

exemplo a quantidade de lixo coletada, a população, etc ... 
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Para o estabelecimento do Prognóstico sao neces 
sários os seguintes itens: proposição de alternativas. se 

leção de alternativas viáveis. avaliação das alternativas se 

lecionadas com os elementos de custos e receita. 

As várias alternativas devem ser analisadas e com 

paradas. para obtenção de soluções eficientes, econõmicas e 

sanitárias. Devem ser pesquisadas alternativas quanto ao 

sistema de resíduos sólidos, ou seja. dos serviços de acondi 
cionamento, coleta. transporte, destino e estrutura do 

órgão. Após detalhada e minuciosa análise. as alternativas de 

vem ser selecionadas, ou seja aquelas viáveis em função d~ 

antecedentes gerais da área estudada. 

Após a seleção das alternativas técnicas deve ser 

feita a avaliação. com a finalidade de se verificar quais 
alternativas apresentam maiores vantagens. Devem ser conside 

rados os seguintes fatores: higiene. segurança, estética e 

serviço ao contribuinte. 

A avaliação de cada alternativa deve ser constitui 

da de partes necessárias ao funcionamento de todo o sistema.a 

saber: acondicionamento, coleta, transporte. destino dos re 

sÍduos sólidos e a estrutura administrativa. 

Com relação aos Elementos de Custos a serem avalia-

dos pode-se citar o custo do acondicionamento; o custo da 
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coleta e do transporte (capital. operaçao e manutenção dos 

equipamentos e custo do pessoal); o custo do destino adotado 

para os resíduos sólidos; e os custos com a estrutura do 

orgão (capital, manutenção e conservação e pessoal). 

Com relação aos Elementos de Receita, estes perm! 

tirão avaliar a rentabilidade da solução proposta. Para exe~ 

plificar,os elementos de receita pode-se citar o pagamento 

dos contribuintes pela coleta dos resíduos sólidos domiciliar 

e o arrecadado pela venda dos sub-produtos oriundos dos resí 

duos sólidos. Também devem ser incluídas as receitas nao 

financeiras como efeitos sanitários, estética, controle de 
poluição, etc ... 

Para a seleção das alternativas mais convenientes 

deve-se utilizar o critério do mínimo custo atualizado. 

5.1.2.3. Plano Diroetol' 

Consiste na apresentação da melhor alternativa 

técnica compatibilizando-a com o sistema existente, 
nos aspectos referentes a pessoal, equipamentos ,etc. 

Por vezes é mais conveniente deixar ao poder público local a 

tomada de decisão no que diz respeito às alternativas mais 

adequadas. O planejador atua como assessor e o poder públ! 

co define sua melhor solução. 
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5 1.3. Execução 

Na fase de execuçao j á se tem a implantação do Plano 
Diretor. Nesta fase são necessários ajustes periódicos tendo em vista 

por exemplo o crescimento populacional e modificações na 

vida da população. Não deve ser esquecido que os serviçosde 

comunicação, relações públicas e educação sanitária também 

são importantes para a implantação do plano diretor obter 

sucesso e receptividade junto a população beneficiada. 

No quadro 11 é apresentado um fluxograma do plane

jamento para o sistema de resíduos sólidos - coleta e trans
porte com as fases descritas anteriormente, para uma melhor 

compreensão e visualização do sistema como um todo. 

5.2. DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO 

Para a determinação da capacidade de um veículo cole 

tor, deverão ser estabelecidos certos fatores, que podem ser 

desdobrados em fixos e variáveis, para uma melhor compreensão. 

Os fatores que podem ser considerados fixos sao: 

- estabelecimento do rendimento, em termos de velocl 
dade de coleta, que se pretende obter das unidades 

a serem utilizadas no serviço; 

- determinação do peso específico aparente médio dos 



QUADRO 11 

FLUXOGRAMA DO ?LA~'EJAME!'.10 DE SISTEMA DE REStDUOS SOLIDOS - SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE 
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resíduos sólidos, necessário dev·ido a relação di 

reta com a capacidade do veículo coletor. 

Os fatores variáveis sao aqueles considerados do 

arbítrio dos administradores dos serviços. quais sejam: 

- horário de trabalho dos funcionários da coleta; 

necessidade de ser realizada uma ou mais viagens 

para a coleta diária. estudando-se suas conveniên 

cias; 

tempo de trajeto, computado aqui o tempo 

pelo veículo para se deslocar do ponto de 

ao local de coleta, ã descarga, e ao ponto 

gasto 

origem 

de 
origem ou retorno ao local de coleta, incluindo

-se no valor as paradas para descanso. 

A manipulação adequada destes elementos permite a 

correta determinação da capacidade do equipamento a ser uti 

lizado. 

Pode-se ter uma melhor visão do problema pela apr~ 

sentação de urna situação. em que tais fatores sejam manipul! 

dos: 

Exemplo: 

Numa cidade com quarenta e cinco mil habitantes, e 

produção estimada (Q) de 36 (trinta e seis) toneladas de re 

síduos sólidos por dia, supondo a existência de um serviço 

de coleta e transporte, em que a velocidade de coleta (Vc) é 
30 (trinta) quilos por minuto. o tempo de trajeto (tI) de 
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60 (sessenta) minutos e a jornada de trabalho (Jt) de 8 ~ito) 
horas, calcular qual seria a capacidade ideal para o veículo 
coletor. 

O peso específico dos resíduos sólidos (d) ê de 250 Kg/m3 . 

Dados: 

Solução: 

P la 45.000 habitantes 
Q .. 36.000 Kg 
Vc .. 30 Kg/min 
t' .. 60 mino 
Jt .. 8 h 

d 250 3 
c Kg/m 

- tempo total de coleta: 8-1" 7 h 

- quantidade de resíduos coletada por jornada de tra 
balho, com urna viagem: 
em peso m 12.600 Kg 

em volume = 50,4 m 3 

Para a realização da coleta e transporte com urna 
viagem diária, serão necessários para o serviço, veículos co 
letores especiais, com compactação, com capacidade de carga 

para 12.600 Kg, num total de 3 (três) unidades. 

De posse desses dados, pode-se então relacionar en 
tre os equipamentos existentes, aquele que tenha a capacidade 
de carga mais adequada para a melhor alternativa, em função 
da quantidade de residuos s5lidos produzida. 

Merecem destaque determinadas recomendações referen 
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tes ã capacidade dos veículos coletores, a saber: 

- Em época de chuvas, com períodos prolongados, ê 
verificado um aumento da densidade dos resíduos, o que exige 

uma certa margem de segurança quanto ã sua capacidade de 
carga; 

- A carga máxima dos veículos coletores é atingida 

somente ao final do período de trahalho e por pequena faixa 

de tempo, fato que pode ser utilizado como equilíbrio de 

carga e margem de segurança; 

- O custo e peso de carrocerias especiais compacta

doras recomendam sua montagem em chassis compatível, deven 

do-se tomar o cuidado de não montá-las em chassis de pequ~ 

na capacidade de carga (7 toneladas, por exemplo), que indu 

zirjam ao seu mal aproveitamento. 

5.3. DETERMINAÇÃO DE ITINERARIOS 

Na determinação da capacidade de trabalho diário, 

o tempo necessário para a coleta e o transporte pode ser di 

vidido em tempo produtivo e tempo não produtivo. 

Tempo produtivo ê o tempo empregado efetivamente na 

coleta. Neste tempo ê considerado o tempo gasto pelo cami 

nhão percorrendo os diversos pontos de coleta que varia com 

o número de pontos de coleta, e ê independente do tipo de 

veículo. assim como o tempo de espera para a descarga de 
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cada recipiente, que depende do tipo de recipiente, da densidade 
dos resíduos e das características mecânicas ce carga do veÍ 

lo. 

Tempo nao produtivo é aquele gasto para alcançar o 

local do inIcio da coleta, mais o tempo de transporte até 

o ponto de descarga, o tempo de descarga, o retorno e even

tuais. 

Sob o ponto de vista econômico, deve-se ter por me 

ta o menor tempo não produtivo. 

Além da extensão do percurso de coleta, tem grande 

importância também a velocidade dos veículos. 

Tendo-se em vista a redução do tempo nao produtivo, 

deve-se ter as vias de acesso aos locais de destino em boas 

condições de tráfego. 

Para uma boa escolha do itinerário de coleta é na 

cessário seguir algumas regras básiaas. Esta escolha é· fei 

ta com base em estudos das ruas, devendo ser observad~ como 

já mencionado. o grau de intensidade do tráfego, tipo de 

pavimentação, acidentes da área, declividades existentes e 

outros. Necessár io se faz, portanto, a existência de uma 

planta da cidade, contendo a densidade demográfica de cada 

quadra. Com base na densidade demográfica das quadras, p~ 

de-se calcular, juntamente com outros fatores, o tempo gasto 

na coleta. Um minuto por coleta por turma ê uma base satis 

fat6ria para uma análise inicial, devendo se~ no 

reajustado após experiências "in loco", em áreas 

entanto, 

residen 
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ciais. 

Quatro minutos por coleta por turma é base para 
área comercial, devendo também ser ajustado em função das 

grandes variações existentes na quantidade dos resíduos de 

diferentes tipos de estabelecimentos comerciais. 

o itinerário de coleta deve iniciar o mais próximo 

possível da garagem ou local de agrupamento de pessoal, evi 

tando-se 
letadas 

ruas de tráfego intenso, que não devem ser co 
nas horas de maior movimento, e ruas de mão única. 

Deve-se fazer esforços para iniciar itinerários nos 

pontos altos. A coleta em ruas com declividade deve ser fei 

ta em ambos os lados da rua com o veículo se deslocando no 

sentido do ponto mais alto para o mais baixo. 

Quarteirões não convencionais devem possuir 

rários específicos, sempre que necessário. 

itine 

Na existência de mais de um local para destino final, 

deve-se tentar situar os pontos o mais próximo possível do 

centro das áreas servidas pela coleta. Na impossibilidade,a 

meta é diminuir o máximo possível a distância de transporte, 

já que o tempo gasto na descarga é incluído no tempo nao 

produtivo, que deve ser reduzido ao máximo. 

Com base na planta da cidade, devem-se fixar as 

áreas de atuação do serviço de coleta. A seguir, o encar 
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regado da área deve acompanhar o caminhão durante dois ou 
três dias, escolhendo o trajeto mais razoável/usando de pr~ 

ferência os declives de rua no caminhamento normal visan , 
do completar a carga no horário previsto, e tendo o menor p~ 
ríodo improdutivo possível. 

Nestes dias de percurso, o encarregado deverá ano 
tar dados, tais como: número de residências servidas, tempo 
necessário ao atendimento das áreas do distrito, verificação 

da carga do veículo ao final da coleta e extensão dos pe! 
cursos de coleta. 

e fundamental que/após traçados, os itinerários se 
jam testados, revistos e ajustados periodicamente. 

5.4. DIMENSIONAMENTO DA FROTA 

No dimensionamento das necessidades em termos 

frota, podem ser utilizadas equações matemáticas. que 
sibilitam a determinação, com bastante aproximação. do 
mero e tipo de veículos necessários para a realização 

~ 

nu 
dos 

serviços, com base em certos dados e informações existentes. 

5.4.1. Dados a serem Considerados 

De acordo com JOULOT (12), que apresenta relações 
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simples que possibilitam o dimensionamento de uma frota, de 
vem ser considerados: 

Q - quantidade de resíduos sólidos a coletar por dia; 
em toneladas (t) 

L - comprimento de ruas a servir; 
em quilômetros (Km) 

D - distância média do centro de massa da área cole 
tada, ao local de disposição dos resíduos; 
em quilômetros (Km) 

T - tempo total utilizado para a coleta; 
em horas (h) 

c - capacidade de carga útil de cada veículo; 
em toneladas (t) 

n - número médio de viagens de cada veículo; 

m - número total de viagens por dia; 
t'- tempo de trajeto (ida e volta ao destino, incl~ 

sive descarga); 
em horas (h) 

t"- tempo de descarga; 
em horas (h) 

v - velocidade de viagem (ou de transporte); 
em quilômetros por hora (Km/h) 

Z - velocidade média em coleta; 

em quilômetros por hora (Km/h) 
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N - número de veículos necessários para serviço, su 

postos todos iguais. 

Equações 

As relações que podem ser estabelecidas partem da 

premissa de que todos os veículos são iguais, e que fazem o 

mesmo número de viagens (40). Desta forma, tem-se: 

m & N.n (5.4.2.1) 

A velocidade média do coletor, I. durante o trajeto, 
depende do trânsito mais do que da própria capacidade de car 

ga do veículo coletor. devendo sua determinação ser 

experimentalmente. 

obtida 

A quantidade de resíduos sólidos a coletar por 

dia, 9. poderá ser prevista em função do que já é atendido. 
acrescida de dados estimados de áreas ainda não integradas ao 

serviço. desde que disponíveis estatisticamente. 

, 
De qualquer maneira o valor de º obedece a seguin 

te equaçao: 

Q - mc (5.4.2.2) 

Com o conhecimento da velocidade de viagem.!, e o 
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tempo de descarga. 

de traj eto !..~_; 

t' , 
-' do veÍculo.pode-se calcular o tempo 

t' 2D t' , 
=--+ (5.4.2.3) 

V 

o tempo necessário a um veículo para fazer uma via 
gem obtem-se da expressão: 

T L t' 
~ 

(5.4.2.4) 
n ml 

De uma forma geral, as variáveis podem ser ~,~,~,~. 
T, das quais duas no mínimo devem ser fixadas. 

Os resultados de ~, ~ e ~ devem ser expressos em 
números inteiros. devendo ser arredondados para o número ime 
diatamente superior. 

Sendo fixados T e ~, isto é, o tempo total para a 
coleta e a capacidade de carga útil do veículo, ter-se-â: 

n .. __ gl} __ (5.4.2.5) 
Lc + Qlt' 

Pela aplicação das equaçoes (5.4.2.2) e (5.4.2.5) 
obtem-se. para determinação do número de veículos. nas condi 
ções mencionadas: 

N '" 1 (h + Q. • t') 
T l c (5.4.2.6) 
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Exemplo: 

Como ilustração, para aplicação das formulas, 
utilizado o mesmo exemplo do item 5.2. 

Solução: 

São conhecidos, portanto, os seguintes dados: 

Q • 36 t 

t'''' 1 h 

T.. 8 h 

Sabe-se ainda que: 

L c: 85 Km 

Z .. 4 Km 

... 
sera 

Inicialmente será determinado o número de viagens de 
cada veículo, pela aplicação da fórmula (5.4.2.5) 

n = ()[T 
~-------

Lc + QZt' 

n • 36x4x8 :O,9~l 

85 x 13 + 36 x 4 x 1 

Das equaçoes (5.4.2.1) e (5.4.2.2) obtem-se: 

N -.5L nc 

N '" 
36 

... 2,8 • 3 
1 x 13 
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Serão, portanto, necessários quatro veículos coleto 
res compactadores, de 13 (treze) toneladas de capacidade de 
carga cada um; destes. três estarão em serviço e um estará 
de reserva. 

Pela análise das equaçoes. podem ser traçadas alg~ 

mas considerações (40); 

Desejando-se obter economia deve-se utilizar melhor 
o equipamento. o que implica no aumento do número de viagens 
de cada veículo e consequente diminuição do número de veÍcu 
los. 

o aumento da velocidade média da coleta bem com a 
diminuição do tempo de trajeto repercutem ambos positivamen
te nos custos dos serviços. 

A coleta é função direta do número de veículos uti 
1izados, o que é caracterizado pelo encarecimento dos ser 

viços à medida que se reduz a duração da mesma. 

SENG~S (40). com base em dados empíricos, confirma
dos experimentalmente em municípios brasileiros. obteve cer 
tos resultados que podem ser aplicados com pequena margem de 
erro para a obtenção de uma estimativa prévia das necessida 
des "de veículos coletores para os serviços de coleta e trans 
porte. São eles: 

" - Número de residências de uma cidade 
. população dividida por 5 (cinco) 
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- Número de casas comerciais 

· 10\ do número de residências 

- Densidade da população 

· média admitida de SO (cinquenta) habitantes por 
hectare 

- Ãrea da cidade 

· população dividida por SO (cinquenta) 

- Extensão de ruas a coletar 

· 200 (duzentos) metros por hectare". 

~ aconselhável a avaliação preliminar com estes ele 

mentos, o que dará alguns números que servirão de base para 
o estudo detalhado da implantação de um serviço de coleta e 

transporte dos resíduos sólidos. 

5.5. DETERMINAÇ10 DE CUSTOS 

são diversos os fatores que entram na composição dos 
custos da coleta e transporte. Basicamente, pode-se citar: 

- custos de investimento; 

- custos operacionais; 

- custos de mão-de-obra. 
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A manipulação adequada destes dados permite 
minar os custos de coleta e transporte a saber: 

deter 

a) Calculo do custo do quilômetro rodado - CKm 

Este cálculo leva em conta quatro elementos: 

- Depreciação - D 

D - Ci x d, 

Vm 

- Manut~nção - M 

M "" Dv x ms 

Dv "" 

Vm 

Vm , 
d 

onde: 

Ci = custo do veículo coleto~ 
em Cr$; 

d "" depreciação , (taxa). 
Vm = vida média do mesmo; em Km. 

onde: 

Dv = tempo de duração do 
lo, em meses; 

~ 

velCU 

d - distância percorrida por 
dia. em Km; 

ms = custo de manutenção mensal. 

- Combustível e lubrificantes - L 

Considera-se gasolina. óleo diesel, óleo hidráuli

co, graxa e derivados. devendo ser calculado o L para 
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L • Dv x q x uc. onde: 

q • quantidade gasta por meSI 

uc ... custo por unidade de compra. 

- Pneus e Câmaras - P 

Nj • Vm 
Vj 

p ... Nj x Cj. 
Vm 

onde: 

Nj • n 9 de jogos por caminhão; 
, 

Vj • vida media do jogo de pneu 
(e câmara); 

Cj • custo do jogo de pneu. 

Com Q,M.~ e P pode-se determinar o custo do 
metro rodado. CKm; 

qui1§. 

CKm ... D + M + L + P 

b) custo diário do equipamento rodado - CD 

CD • N x d x CKm.onde: 

N • n9 de 'caminhões rodando (di! 
poníveish 

d • distância percorrida por 

dia, em Km. 
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custo da hora rodada - CH 

CH • CD 
• 

N x hc 

custo da hora do 

CP = iD+M) x Vm 
hp x CH 

onde: 

hc ::: horas de coleta por 
dia. 

equipamento parado - CP 

onde: 

hp • horas paradas por dia. 

e) custo mensal do caminhão trabalhando - CTR 

CTR = C' + C" 

- Rodando C' 

C' • CH x dt x hc, onde: 
dt z dias de trabalho por 

A 

mes. 

- Parado C t , 

C" • CP x (dt x hpt + dd x hpd), onde: 

dd - dias de domingo por 
mes, 

hpt = horas paradas por dia 
de trabalho\ 

hpd • horas paradas por dia 
de domingo. 

f) custo mensal do caminhão de reserva - CR 

CR • CP x m x hp. onde: 
m • média do n 9 de dias 

por mes. 
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g) custo mensal do pessoal do caminhão - CMP 

CMP • N x (n' + n' ') x LS, onde: 

n' • custo do motorista. 

n" • custo dos coletores; 

N - n 9 de caminhões rodando; 

LS • leis sociais. 

h) custo mensal da coleta - ~ 

cc • N x CTR + No x CR. onde: 

No = n 9 de caminhões de reser 

va. 

Para o câlculo do preço do metro cúbico de resíduos 
sólidos coletados. efetua-se a seguinte operaçao: 

c = cc 
Vc 

onde: 

Vc = volume coletado por mes. 

E assim pode-se fixar critérios econômico-financei

ros para a escolh~ bem como para o controle dos veículos co 

letores e, consequentemente, do serviço de coleta e transpor

te. 
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6 . CONCLUSÃO 

Como ficou demonstrado no início deste trabalho, o 
problema dos resíduos sólidos é grave e de grandes dimen 
sões, exigindo soluções. 

A adoção de uma política global, em termos govern~ 

mentais, é imperiosa. 

Para o equacionamento e solução do problema sao 
necessárias medidas em todos os níveis de governo: federal, 
estadual e municipal, de modo a dar condições ~os municípios 
para utilização de técnicas e tecnologia adequadas. 

Uma das medidas é a divulgação das técnicas e tecn~ 

logia existentes e disponíveis, seguidas por suporte financei 

ro que forneça condições para sua efetiva utilização. 

E necessário o desenvolvimento de mais estudos para 
o aprimoramento de técnicas e tecnologias sobre o assunto. 
Técnicos e interessados no assunto se ressentem de 
fia, ao mesmo tempo que mais ampla, também mais 

bibliogr~ 

detalhada 

em assuntos específicos; desta forma a elaboração deste tra 
balho pretendeu contribuir de urna forma prática, simples e 
objetiva com informações técnicas que, reunidas, possibilitem 
um maior entendimento do problema da coleta e transporte, e 
ofereçam, ao mesmo tempo, condições para sua aplicação. 
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RESUMO 

Este trabalho pretendeu abordar o tema "Coleta e 

Transporte dos Resíduos Sólidos no Meio Urbano", principais 

responsáveis pela imagem da problemática dos resíduos sóli 

dos perante a população e a administração pública. 

Apresentou-se a importância dos serviços de coleta 

e transPOrte em seus múltiplos aspectos, o processo de plan! 

jamento destes serviços e sua interdependência com o Sistema 

de Resíduos Sólidos, terminologia esta agregadora das fun

ções relacionadas no trabalho. 

Após as colocações efetuadas concluiu-se que com 

as informações reunidas neste trabalho há melhores condições 

de que, principalmente os técnicos e administradores públ! 

cos possam planejar, programar, executar e avaliar a coleta 

e transporte dos resíduos sólidos no meio urbano. 
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SUMMARY 

The rnain objective of this paper is to study how 

solid wastes are co11ected and transported and its influence 

on the environrnent, since these two operations constitute, 

both for the popu1ation and for the public adrninistration 

the origin of rnany of the problerns ascribed to solid wastes. 

The rnultiple aspects of the services related to 

the collection and transportation of solid wastes are 

discussed, as well as how such services shou1d be planned . 

The interdependence between these services and the other 

parts of the structure of the services of public cleansing 
are also studied. 

It is concluded that the this paper's rnultiple 

informations will help the public adrninistration to plan, to 

programme, to execute and to evaluate the collection and 
transportation of solid wastes in urban comrnunities. 
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