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COLETA de LIXO 

Conceituação: 

 Recolher e transportar resíduos acondicionados 

e encaminhá-lo: 

 1. A uma estação de transbordo ou  

 2. A uma usina de triagem ou 

 3. Sítio de destinação final. 

 



 Deve ser efetuada SEMPRE nos mesmos dias da semana 

em horários regulares. 

  Tempo MAX. GERAÇÃO / DESTINO FINAL: 2 ou 3 dias:   

 Frequência mínima de coleta: 3  X por semana. 

Coleta 
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Objetivos e Observações: 

  Evitar problemas de Saúde Pública / enchentes 

 

   Estética e qualidade de vida. 

 

    BASE para demais atividades do SLU 

  

     Uma das atividades MAIS caras do SLU.  
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O que influencia a Coleta?: 

  Volume/Densidade dos Resíduos 

 

  Mão de obra disponível e Recursos para 

investimento 

 

  Distância de Transporte após Coleta 
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Componentes a Considerar: 

  Capacidade de armazenamento em domicílios 

 e comércio  Define a Frequência; 

  Cobertura no município. (Média brasileira: 85%); 

  Frequência: Organização das atividades; 

  Veículos Disponíveis; 

  Provedores do serviço: Prefeit.  / Terceirizado? 

  Custos intervenientes / Disponibilidade 

 Financeira. 
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REGULARIDADE DA COLETA: 

   FUNDAMENTAL: ALTO DESEMPENHO 

  Efetuada SEMPRE no MESMO horário; 

   Cidadão disponibiliza o resíduo sempre em 

 horários DEFINIDOS; 

   EVITA LIXO NA RUA; 
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Geração percapita (ABRELPE – 2014) 
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Total Coletado – ABRELPE 2014 



Total coletado: % por regiões - 2014 



Distribuição por regiões: ABRELPE 2014 



12 

  Número de garis por 1000 habitantes:  

 0,2 e 0,4  

 

  Média coletada por agente: 2 a 5 t/jornada 

 

  Caminhão compactador de 10 a 15 m3 com 

média de 4 a 8 t/por turno de trabalho  

 

 Indicadores da América Latina: 
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Metas a alcançar 

 Universalidade e regularidade dos serviços; 

 Participação da comunidade. 



Eficiência da coleta depende: 

 Bom planejamento técnico; 

 Equipamentos específicos; 

 Participação comunitária e 

 Parceria entre e população e o órgão responsável   

   pelo serviço 

Terceirização: torna a coleta eficiente – Prefeitura: 

órgão fiscalizador. 



Tipos de Coleta 

Coleta domiciliar ou regular; 
 
Coleta de feiras livres, praias, calçadas e estabelecimentos 
públicos; 
 
Coleta especial:  resíduos não recolhidos pela coleta 
regular, (podas de árvores, bocas de lobo, animais mortos, 
RSS, pequenos volumes de entulhos,...);  
 
Coleta seletiva Recolhe resíduos segregados na fonte (Lei 
12305-PNRS); 
 
Coleta dos estabelecimentos industriais, deve ser 
diferenciada da regular e especial. 
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Coleta RSS 

   Segregação na origem, acondicionamento correto, 

transporte interno de resíduos, armazenamento 

adequado (PGRSS)  redução do índice de infecções 

hospitalares 

    Município pode coletar RSS Classe D e A4 (não 

necessitam de tratamento e podem ser dispostos em AS) 
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Geração: função do número de leitos 

 

Local 
Geração média 

(kg/leito/dia) 
  Chile 0,97 – 1,21 

Venezuela 3,1 

Argentina 1,85 – 3,65 

Peru 2,93 

Paraguai 3,8 

BRASIL 2,63 

RIO DE JANEIRO 3,98 
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Viaturas para coleta / transporte de RSS  

• Sem compactação; 

• Dispositivos de captação de chorume; 

• Dispositivos para basculamento de contêineres.  

 

 Freqüência de coleta  (RSS): DIÁRIA  
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Viaturas para coleta / transporte de RSS  
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Viaturas para coleta / transporte de RSS  
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Coleta Seletiva – ABRELPE 2012. 
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Coleta Seletiva – ABRELPE 2014. 
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Coleta Seletiva – ABRELPE 2014. 
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Freqüência de Coleta: Resíduos 

Domiciliares. 

Coleta diária: áreas comerciais e centrais  

(mais cara)   

 

 Três vezes / semana: áreas residenciais mais 

adensadas e/ou centrais 

  (Melhor relação Custo X Benefício) 
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Horário de Coleta 

 Noturna  

    Função do porte do município; 

    Maior produtividade; 

    Maior velocidade média de transporte; 

    Menor interferência nas áreas de circulação 

 intensa; 

    Ruído; 

    Riscos de acidentes. 
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Horário de Coleta 

 

Diurna: 

      É mais econômica, 

      Melhor fiscalização dos serviços 

      Preferencialmente em bairros residenciais, 

    Interfere no trânsito, 

    Menor produtividade do trabalhador. 



 Coleta 

Mapa do município: escala – 1:5000 ou 1:10000; 

Veículos disponíveis; 

Localização de pontos importantes de coleta; 

Volume, peso total e peso específico do lixo; 

Definição dos setores de coleta: regiões homogêneas 
do município em termos de geração/densidade 
populacional e ocupação do solo: zonas residenciais, 
comerciais, favelas,...  “bairros contíguos” 

Definir horários e frequências de coleta; 

Estimativa da quantidade total (Q) de resíduos do setor; 

Parâmetros Operacionais: Dd, Dg, Vc, Vt, L. 

Dados Relevantes 



 Coleta 

Dados levantados: planejamento dos roteiros de 

coleta: os itinerários por onde os veículos coletores 

deverão passar para efetuar a coleta.     (CUSTOS...) 

O itinerário (trajeto dentro de um setor) é implantado de 

forma que o veículo coletor esgote sua capacidade de 

carga, percorra todas as ruas e, finalmente dirija-se ao 

sítio de destinação final. 

Rotas de coleta 



Coleta Rotas/Itinerário de coleta 

Percurso improdutivo 

Trechos percorridos em que o veículo não realiza coleta, 

servindo apenas para deslocamento de um ponto a outro. 

Regras práticas: 

• Início da coleta: próximo à garagem; 

• Término da coleta: próximo à área de descarga; 

• Coleta sentido descendente quando feita em vias 
íngremes; 

• Percurso contínuo: coleta nos dois lados da rua. 



Coleta Rotas/Itinerários de coleta 

Deve-se elaborar para cada itinerário de coleta: 

Roteiro gráfico de área, em mapa ou croqui (início/término); 

OTIMIZAR PERCURSOS: mínimo percurso morto (sem 

coleta), sentido descendente prioritário (??? sentido do 

trânsito), evitar manobras à esquerda (cruzamento de ruas),  

 Pontos de coleta manual (sem acesso a veículos:  lixo      

   conduzido pelos coletores);  

 Trechos com percurso morto e manobras especiais, marcha     

    ré, retorno. 



Itinerário de coleta 



Itinerário de coleta 



Itinerário de coleta 
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Rota: São Dimas 



Rota: Centro 



Rota: Centro 2 


