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Estação de Transbordo 

Conceituação: 

 É o local intermediário onde se faz o traslado 

dos resíduos recolhidos pelos caminhões 

coletores para outro veículo de maior 

capacidade que transporta o lixo para seu sítio 

de destinação final  

Geralmente localizam-se “próximo” aos centros 

geradores 
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Estação de Transbordo 

 

 

 

 

 
 

   Destino Final: AS 
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Estação de Transbordo: Objetivos 

 Reduzir custos do sistema de coleta; 

 Aumentar produtividade da coleta. 

 

 

 

 

 
 

    

Sistemas de redução de impactos locais: 

 Paredes/teto acústicos; 

 Aspersores de água; 

 Sistemas de circulação e filtragem de ar. 

   



 Distâncias acima de 20/25 km entre centros de coleta e 

Destino Final  problemas ambientais/desequilíbrio 

financeiro  (custo do transporte).  

Justificativa das ET: 

 Atraso nos roteiros de coleta  Maior tempo de exposição de 

lixo nas ruas;  

 Aumento do tempo improdutivo de caminhões  e  

trabalhadores; 

  Aumento do custo de transporte;  

  Redução da produtividade dos caminhões de coleta. 
 

 Criação de Estações de Transferência ou Transbordo. 
 

 CONTRA ARGUMENTO: Disponibilidade de áreas inclui 

manobras de caminhões, aumento dos investimentos,... 

Justificativas: Estação de Transbordo 



  Capacidade da ET  Área requerida 

      (t/8h jornada)    (ha) 

   100           1 - 2 

  500           1,5 - 3 

  1000           3 – 6,5 

  1500           4 – 8 
 

(Fonte: BARROS,RTV, Elementos de Gestão de RS, 2012) 

ET: Áreas Mínimas 

Impactos Estação de Transbordo Porto Alegre 

(Vídeo:https/m.youtube.com/watch?v=khwm5ywu3qg) 



 1 – “A Meio caminho das rotas” e do Destino Final; 
 2 –  Próximas de vias de trânsito rápido; 

 3 – Custos do terreno; 

 4 – Oficinas + estacionamentos + vestiários +             

       administração + sanitários +...; 

 5 – Zoneamento: zonas comerciais ou industriais; 

 6 – Condições de acesso; 

 7 – Opinião pública; 

 8 – Custos do terreno.  

Critérios para Seleção de Área  de ET 
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Classificação das Estações de Transbordo: 

  Quanto a Modalidade de Transporte 
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Utilização: 

      FERROVIÁRIA:  

 Grandes distância e cobertura ferroviária adequada. Exige 
outro veículo para vazar o lixo no aterro.  

 

  Possibilidade de transporte de ENORMES quantidades de 
lixo; 

 

  Sem problema com o trânsito; 

 

 Custo elevado; 

 

 Viabilidade: GRANDES QUANTIDADES DE RESÍDUOS. 
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Utilização 

  RODOVIÁRIA:  

   Mais utilizada. Cobre distâncias médias. 

   Resíduos podem ser transportados a qq momento; 

   DESVANTAGENS:  

  Atrasos e congestionamento do trânsito. (???) 

   

 HIDROVIÁRIA:  

 Requer rios navegáveis e outro veículo para conduzir os 
rejeitos ao sítio final 

 Sem problema com o trânsito; 

 

 Custo elevado e só é viável para transporte de grande 
quantidade de lixo 
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Tipos de ET: 

  Transbordo Direto 

 

  Estações com ARMAZENAMENTO. 
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Tipos de ET: 
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Tipos de ET: Transbordo direto 

  Apresentam desnível entre os pavimentos, para que 

os caminhões de coleta que, posicionados em uma 

cota mais elevada descarreguem  lixo diretamente no 

veículo de transferência.  

 Necessitam de maior frota de veículos de 

transferência para assegurar a continuidade do 

processo de transporte do lixo sem retenções na ET. 
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OPERAÇÃO DA ET  
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Problemas sanitários 

causados pelo lixo exposto 

nas frestas do muro de 

arrimo  

E. Transbordo: s/ armazenamento. 
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ET com ARMAZENAMENTO 

 É função da quantidade de resíduos coletados;  

 O local de armazenagem absorve os chamados 

"picos" de vazamento  CHEGADA 

SIMULTÂNEA DE CAMINHÕES.  

Torna possível a operação do sistema com um 

menor número de CARRETAS  que transportam 

PARA O ATERRO.  

 ATENÇÃO: Tempo de armazenamento 

(ANAEROBIOSE MAU CHEIRO) 
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Tipos de ET (cont) 

  

 Sem compactação prévia: VELOCIDADE de 
carregamento (pás carregadeira e escavadeira 
hidráulica) 

 

 Com compactação: aumenta a densidade e 
volumes do lixo transportado  REDUÇÃO 
DE CUSTOS. 



 Sem compactação 
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Tipos de ET (cont) 
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Sem compactação: desnível de 5 m  
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Pá Carregadeira (Fonte: PSP – ET – Ponte Pequena)   
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Pá carregadeira (Fonte: PSP – ET – Ponte Pequena)  
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Tipos de ET: Com compactação 

Unidade de 

transbordo 

com sistema 

de 

compactação 

em caixa 

estacionária  



Estação de Transbordo - SP 

 

Estação de Transbordo de Ponte 

Pequena. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=u78aDNxMSZ

I  



Viaturas e Equipamentos das ET 

  Caminhões devem transportar pelo 

menos três vezes o volume dos 

caminhões de coleta  

 (30 m3 ; até 40 toneladas) 



Viaturas e Equipamentos das ET 



VANTAGENS da Estação de Transbordo  

  Redução custos de transporte até Destino Final: de trabalho 
(1 motorista), energia (consumo de combustível), 
manutenções  

 

 Redução do tempo ocioso de coleta (veiculo coletor e mão 
de obra)  

 

 Aumenta a produtividade dos veículos de coleta e dos 
trabalhadores;  

 

  Possibilidade de término do serviço mais cedo (!!!) (o 
resíduo permanece menos tempo na via pública); 

 Maior flexibilidade na programação de coleta; 

 Versatilidade: Mudança do local de Destinação Final  

            pouco impacto sobre a COLETA; 

 Possibilidade de reciclagem. 



Cuidados Especiais no transporte: 

  Proteger a carga da carreta com LONA; 

 

 Atenção à possibilidade de vazamento de chorume na 
carreta 

 

 Limpeza adequada da carroceria. 

 

 



Transbordo de VERGUEIRO (SP) (1978) 

 

 



DESCARGA no AS. 

 

 


