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RESUMO 

A prestação do serviço público de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos é uma das 

principais atividades exercida pela administração pública municipal. A gestão deste serviço engloba 

variadas esferas da sociedade, sendo relacionada a aspectos políticos, econômicos, ambientais, 

culturais, dentre outros. Esse caráter transversal foi ratificado pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que traz em seu texto o conceito de gestão integrada de resíduos sólidos. 

A coleta de resíduos sólidos responde por grande parcela do conjunto operacional de atividades de 

gerenciamento de resíduos sólidos num município. É, portanto, ponto central para o 

desenvolvimento de melhoria contínua no setor. Neste sentido, entende-se assim que a coleta 

mecanizada de resíduos sólidos seja um sistema de coleta que pode proporcionar ganhos de 

qualidade significativos à gestão de resíduos sólidos num município. 

O presente trabalho apresenta uma revisão bibliográfica acerca da legislação pertinente à gestão de 

resíduos sólidos e dos modelos de coleta de resíduos, porta-a-porta e mecanizada, discutindo os 

principais pontos destes temas.  Sob tais assuntos é desenvolvido o dimensionamento de um sistema 

de coleta mecanizada como sugestão à implantação de um projeto-piloto no município de Juiz de 

Fora. 

Palavras-chave: resíduos sólidos, coleta mecanizada, gestão pública. 
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1. Introdução 

O panorama brasileiro dos serviços públicos de limpeza urbana e gerenciamento dos resíduos 

sólidos indica a necessidade de grandes avanços para o cumprimento de uma gestão eficiente e 

equilibrada com os princípios da sustentabilidade no que compete aos municípios.  A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS estabeleceu em seu artigo 54 que a disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos deveria estar implantada em todo o país, sob a 

responsabilidade dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e gerenciamento dos 

resíduos sólidos, até o dia 2 de agosto de 2014. Assim os resíduos estão impedidos de serem 

encaminhados aos aterros sob a ótica da lei. Entretanto findada essa data mais da metade dos 

municípios realizam a disposição final ambientalmente inadequada de seus resíduos. Segundo 

levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – 

ABRELPE, no ano de 2013, dos 5.570 municípios brasileiros, 3.344 ainda destinam seus resíduos 

para disposição final em lixões ou aterros controlados (ABRELPE, 2014). E, com o intuito de 

remover as administrações municipais da ilegalidade devido a este descumprimento, o Senado 

Federal aprovou o Projeto de Lei nº 425, de 2014, que prorrogou estes prazos. No entanto, essa 

carência observada favorece a inserção de novas tecnologias que beneficiem o sistema atual e 

colaborem com o atendimento à PNRS. Nesse sentido a coleta mecanizada de resíduos sólidos, que 

é entendida como o estabelecimento de locais onde podem ser encontrados recipientes (contentores) 

para entrega voluntária de resíduos é uma alternativa pouco utilizada no conjunto das cidades 

brasileiras que se mostra eficiente em diversas cidades globais como Barcelona e Buenos Aires, 

dentre outras. Técnica essa que vem ganhando espaço como referência eficiente para modelos de 

gestão dos serviços de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos. Num modelo mais 

elaborado o acondicionamento dos resíduos deve ser feito de maneira segregada, destinando-os para 

a coleta seletiva. No Brasil cidades como Caxias do Sul, Porto Alegre, Campinas e São Paulo já 

estão implantando o sistema de coleta mecanizada de resíduos sólidos; essa última com uma adoção 

operacional ainda relativamente pouco abrangente à totalidade dos habitantes do município. A 

coleta mecanizada como alternativa à coleta direta, porta-a-porta, promove ganhos operacionais ao 

sistema de coleta que contribuem tanto para a coleta regular quanto à coleta seletiva de resíduos 

sólidos. Tal fato também está aliado ao ganho social relativo à saúde dos trabalhadores, quando 

comparada as duas formas de coleta, devido às condições de trabalho a que se submetem os 

profissionais diante da coleta porta-a-porta, realizada através de atividades pouco ergonômicas. Tais 

atividades proporcionam potencial contato com resíduos perfurocortantes, ou contaminados. São 

tarefas realizadas sob condições meteorológicas adversas, como calor intenso e chuva, sem 
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desconsiderar potenciais riscos mecânicos, ergonômicos, biológicos e químicos a que o trabalhador 

nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas está submetido.  

Diante desse panorama que engloba a gestão dos resíduos sólidos no Brasil faz-se necessário 

reavaliar as metodologias de planejamento ortodoxas que as municipalidades atualmente empregam 

no que tange à coleta de resíduos sólidos urbanos observando, dessa forma, os hábitos da população 

e considerando as características sociais no planejamento dos programas de gerenciamento de 

resíduos sólidos: trata-se a questão do consumo como uma variável a ser contabilizada. A 

consciência ambiental como princípio das ações do cidadão é ponto central para a eficiência da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de gerenciamento de resíduos sólidos. 

Apresenta-se neste trabalho, portanto, o arcabouço legal no que tange a gestão dos resíduos sólidos, 

mencionando as legislações federal, estadual e municipal, um breve panorama da questão dos 

resíduos sólidos no município de Juiz de Fora e as características do sistema de coleta mecanizada.  

2. Objetivos 

2.1. Objetivo geral 

A finalidade do trabalho é apresentar subsídios que analisem as vantagens da coleta mecanizada de 

resíduos sólidos diante da coleta porta-a-porta, comparando-se casos de cidades onde aquela 

mostra-se mais efetiva e eficaz do que esta. Adicionalmente, pretende-se correlacionar as potenciais 

vantagens a uma efetiva melhora na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e 

gerenciamento dos resíduos sólidos. Entendendo-se ainda que a coleta mecanizada apresentar-se-á 

como ferramenta de incentivo para o cumprimento da PNRS, sob a perspectiva nacional. 

Simultaneamente a esse levantamento, será desenvolvido um projeto-piloto que prevê a 

implantação da coleta mecanizada para parte do município de Juiz de Fora, em parceria com o 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana, DEMLURB. O projeto levará em conta critérios 

técnicos de dimensionamento além de critérios sociais, ambientais e econômicos, objetivando, ao 

final do trabalho, apresentar um projeto-piloto com coerência operacional. Dessa forma, pretende-se 

articular as vantagens da coleta mecanizada de resíduos sólidos urbanos e o desenvolvimento do 

projeto-piloto a ser implantado no município de Juiz de Fora. 

2.2. Objetivos específicos 

 Apresentar cenário da coleta de resíduos sólidos urbanos do município de Juiz de Fora – 

MG; 
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 Descrever as características da coleta mecanizada de resíduos sólidos e as principais 

vantagens deste sistema em relação à coleta porta-a-porta; 

 Desenvolver projeto-piloto para implementação da coleta mecanizada no município de Juiz 

de Fora – MG que abrange parte das regiões de planejamento, norte, nordeste e leste.  

3. Revisão da Literatura 

3.1. Marco legal 

Os serviços públicos de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos são exercidos pelas 

municipalidades e representam parte significativa da operação de uma administração pública 

municipal. Sendo tais serviços relacionados à toda cadeia que compõe as fases da gestão de resíduos 

sólidos urbanos num município, tais como: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e 

destinação final adequados. A seguir são apresentados alguns dos principais instrumentos jurídicos 

aprovados no país que mudaram os paradigmas de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos no 

Brasil e que passaram a nortear as ações dos gestores públicos sobre o tema. 

3.1.1. Âmbito Federal 

Em âmbito federal existem legislações voltadas ao meio ambiente que se relacionam e dialogam 

entre si. No que tange aos serviços de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos o 

principal texto-base é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que se relaciona diretamente com a 

Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico, a Lei dos Consórcios Públicos, a Política 

Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Educação Ambiental e a Política Nacional de 

Recursos Hídricos. 

3.1.1.1. Lei nº 12.305 - PNRS  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS é instituída pela Lei nº 12.305, sancionada em 2 

de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Ela atribui 

responsabilidades ao Poder Público e aos geradores de resíduos sólidos ao apresentar princípios, 

objetivos e instrumentos que colaboram para o cumprimento das obrigações ali previstas. A PNRS 

prevê uma série de dispositivos que colaboram com a adoção de padrões sustentáveis quanto ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos. Também prevê instrumentos econômicos que visam a 

recuperação dos custos dos serviços prestados, de forma a garantir a sustentabilidade financeira e 

operacional do ente municipal responsável pela implementação das ações de limpeza urbana e 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 
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A lei preconiza no artigo 25, O Poder Público, o setor empresarial e a coletividade são 

responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, atribuindo, portanto, a responsabilidade compartilhada sobre a gestão 

dos resíduos sólidos. O gerador do resíduo sólido é o responsável imediato pelo mesmo, seja pessoa 

física ou jurídica. O princípio da responsabilidade compartilhada é o que norteia essa atribuição. O 

gerador de resíduos sólidos domiciliar responde, igualmente a tal princípio: sua responsabilidade só 

é cessada após a disponibilização adequada (acondicionamento) para coleta ou, quando tratar-se de 

resíduos de logística reversa, com sua devolução. 

Quanto à disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a PNRS estabeleceu que até o dia 

2 de agosto de 2014 todos os municípios brasileiros deveriam estabelecer áreas providas com 

infraestruturas apropriadas de engenharia que possibilitassem tal destinação do rejeito. Da não 

observância desse dispositivo as administrações públicas municipais poderão sofrer penalidades sob 

a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). As sanções podem inclusive 

recair sob a pessoa do chefe do executivo. Contudo, a realidade notória é que tal obrigação 

estabelecida na PNRS não foi cumprida pela maioria dos municípios brasileiros, que ainda 

executam a disposição final ambientalmente inadequada de resíduos em lixões ou aterros 

controlados. Sob esta circunstância o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 425, de 2014, que 

prorroga o prazo para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos de que trata o artigo 

54 da Lei nº 12.305. 

O cumprimento do estabelecido, desde a criação da lei, seria de distinta aplicação frente à 

diversidade da situação econômica dos 5.570 municípios brasileiros. É evidente o fato de que 

municípios menores não possuem recursos humanos qualificados nem mesmo financeiros na 

mesma escala que municípios maiores, o que gera, portanto, dificuldades peculiares para que todos 

os municípios se adequem. Nesse sentido o PLS nº 425 de 2014 prorroga o prazo para as 

municipalidades se adequarem ao artigo 14 da PNRS de acordo com o porte do município. 

Estendendo o prazo da seguinte forma: 

i) Até 31 de julho de 2018, para capitais de estados e municípios integrantes de Região 

Metropolitana (RM) ou de Região Integrada de Desenvolvimento (RIDE) de 

capitais; 

ii) Até 31 de julho de 2019, para municípios com população superior a 100.000 (cem 

mil) habitantes no Censo 2010, bem como para municípios cuja mancha urbana da 

sede municipal esteja situada a menos de 20 (vinte) quilômetros da fronteira com 

outros países limítrofes; 
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iii) Até 31 de julho de 2020, para municípios com população entre 50.000 (cinquenta 

mil) e 100.000 (cem mil) habitantes no Censo 2010; 

iv) Até 31 de julho de 2021, para municípios com população inferior a 50.000 

(cinquenta mil) habitantes no Censo 2010. 

Nessa questão ainda há outra inobservância a ser considerada, pois os municípios utilizam a 

disposição final de resíduos e não de rejeitos, contrariando o que está previsto em lei.  Um resíduo 

só é considerado rejeito depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis e que não apresentem outra 

possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.  Tal diferenciação sugere o 

reaproveitamento do resíduo sólido, seja através do reuso, da utilização como subproduto de outros 

processos ou visando sua recuperação energética.  

Nessa cadeia de otimização da destinação dos resíduos há uma ordem de prioridade a ser 

considerada na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos: a não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos – Figura 1.  

Figura 1. Sequência de prioridade a ser considerada na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos. Fonte: 

PNRS, 2010. 

 

A matriz representada na Figura 2 explicita o esquema de modelo de gestão de resíduos sólidos 

previsto na PNRS, atendendo à ordem de prioridades apresentada na Figura 1. O primeiro item 

considerado é a não geração do resíduo que interfere igualmente sobre a redução do consumo. 

Configurado o consumo, diversos processos podem ser estabelecidos que tomem o resíduo como 

matéria prima ou que, após tratamento, tornam-no rejeito. O rejeito somente é eliminado com sua 

disposição final ambientalmente adequada. O que separa esses dois opostos, não geração e 

eliminação, são as alternativas de reuso, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, que 

dependem da ação dos atores atuantes na responsabilidade compartilhada.  
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A questão do consumo é muito relevante para a execução de políticas de resíduos sólidos, pois a 

não geração do resíduo é o cenário mais favorável em relação à minimização dos impactos 

negativos ao meio ambiente e àqueles referentes à operação dos sistemas de gerenciamento de 

resíduos sólidos. A ação da coletividade está inserida no contexto global da situação e é o grupo 

determinante no que tange às modificações sociais necessárias para o cumprimento da PNRS; 

alterando padrões de consumo e assim exercendo seu papel na responsabilidade compartilhada. É 

importante ressaltar que o consumo é direito do cidadão e certamente há a impossibilidade de ser 

reduzido a zero. Todavia, o consumo sustentável precisa ser considerado seu dever, em função dos 

contextos de modernidade, escassez de recursos naturais e crescimento populacional do planeta.  

Figura 2. Esquema de modelo de gestão de resíduos sólidos previsto na PNRS. Fonte: Próprio autor. 

 

Os instrumentos de planejamento dos serviços públicos de limpeza urbana e gerenciamento de 

resíduos sólidos previstos em lei são os planos de gestão de resíduos sólidos, sejam eles de caráter 

nacional, estadual, intermunicipal, municipal ou ainda formulados por associações em consórcios 

públicos. Em nível de cidades o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS é o 

documento referência. A elaboração de dito plano é condição necessária para municípios terem 

acesso a recursos da União - ou serem beneficiados com incentivos ou financiamento de entidades 

federais - no que se refere a serviços relacionados à limpeza urbana e ao gerenciamento de resíduos 

sólidos. 



7 
 

O PGIRS define um conteúdo mínimo que o integra, segundo o artigo 19 da Lei nº 12.305. Tal 

simplificação delimita aspectos básicos e essenciais aos planos, como: 

i) Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos, contendo origem, volume, 

caracterização dos resíduos e as formas de destinação e disposição final adotadas; 

ii) Identificação de potenciais áreas para construção de aterros sanitários; 

iii) Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de gerenciamento de resíduos sólidos; 

iv) Definição de responsabilidades e fomento de programas de capacitação técnica para 

implementação e operacionalização do PGIRS; 

v) Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, redução, 

reutilização e reciclagem; 

vi) Desenvolvimento de mecanismos de geração de fonte de negócios, emprego e renda, 

mediante a valorização dos resíduos sólidos; 

vii) Sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana 

e de gerenciamento de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança dos 

mesmos; 

viii) Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com vistas 

a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada; 

ix) Periodicidade da sua revisão, observando prioritariamente o período de vigência do 

plano plurianual municipal. 

Para além do conteúdo simplificado, o plano ainda prevê incentivo a soluções consorciadas entre 

municípios e o fomento de programas e ações voltados às cooperativas e outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis compostas de pessoas físicas de 

baixa renda. Essa é uma característica que preserva o direito do catador a obter emprego e renda e 

proporciona sua inclusão social. O plano também prevê a distinção de responsabilidade entre 

diferentes classes de geradores, programas de monitoramento, ações no âmbito dos órgãos da 

administração pública e o acesso à informação, instaurando transparência dos processos. 

3.1.2. Âmbito Estadual 
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A Lei nº 18.031, de 12 de janeiro de 2009, mais conhecida como Lei 18, é o principal texto-base 

referente aos resíduos sólidos em nível estadual e dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos. Regulamentada pelo Decreto nº 45.181, de 25 de setembro de 2009. Tal legislação é 

pregressa à Política Nacional de Resíduos Sólidos, contanto sua publicação ocorreu num momento 

em que as discussões da PNRS se encontravam avançadas, uma vez que é um tema debatido desde 

1989. Nesse sentido, ressalta-se que a Lei nº 18.031 foi sendo modificada ao longo todos e 

contempla os instrumentos previstos na PNRS. 

O consumo sustentável é uma definição contemplada na Lei 18 que é interessante à formulação de 

políticas públicas que visam a conscientização ambiental do cidadão, pois tal conceito é abordado 

na lei de maneira a que sua efetivação se relaciona diretamente com a qualidade de vida população. 

É definido como consumo sustentável o consumo de bens e serviços de forma a atender as 

necessidades das atuais gerações e permitir melhor qualidade de vida, sem comprometer o 

atendimento das necessidades e aspirações das gerações futuras. 

3.1.3. Âmbito Municipal 

Existem, atualmente, poucas legislações de âmbito municipal referentes à coleta mecanizada de 

resíduos sólidos. Tais textos são referência para municípios que visam implantar a coleta 

mecanizada e que não possuem tais dispositivos jurídicos.  Por meio do Decreto nº 54.819, de 6 de 

fevereiro de 2014, o município de São Paulo implantou o Sistema de Coleta Mecanizada na cidade. 

O decreto mencionado decreto regulou a instalação de contentores de coleta de resíduos sólidos de 

superfície, onde consta o procedimento técnico e burocrático para sua instalação, indicando assim 

as medidas necessárias para adequação do contentor no espaço urbano. Nesse sentido o decreto 

estabeleceu as responsabilidades institucionais, atribuindo as competências de cada ente municipal, 

como no caso da Companhia de Engenharia e Tráfego – CET, que efetivará a aprovação de 

qualquer projeto neste sentido.  

É previsto como variável para licença de instalação dos contentores a paisagem urbanística que 

deve ser preservada ao máximo quando da sua potencial modificação. O decreto define 

características para instalação dos contentores tanto em vias quanto no passeio público, prevendo a 

readequação do entorno urbanístico após a modificação de seus aspectos, de forma a não degradar 

estruturas de sinalização de trânsito ou obstruir a circulação de pedestres. 

3.2. Panorama dos RS no município de Juiz de Fora 
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O serviço público de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos é de titularidade da 

administração pública municipal. Ao município, como ente governamental, segundo o artigo 30 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete organizar e prestar, diretamente 

ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, no qual se inclui 

o gerenciamento de resíduos sólidos. No município de Juiz de Fora o serviço de limpeza urbana e 

gerenciamento de resíduos sólidos é prestado pela autarquia municipal intitulada Departamento 

Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB. A autarquia foi criada pela Lei municipal nº 5.517, de 

28 de novembro de 1978 (DEMLURB, 2015). Atualmente a estrutura da coleta de resíduos sólidos 

feita pelo departamento pode ser pormenorizada em quatro tipos, sendo organizada por meio da 

tipologia dos resíduos coletados. 

3.2.1. A coleta de resíduos sólidos em Juiz de Fora 

A coleta de resíduos sólidos realizada pelo município é organizada institucionalmente nos tipos: 

 Coleta Resíduos Sólidos Urbanos (coleta domiciliar); 

 Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Coleta seletiva; 

 Coleta de Grandes geradores.  

Os diferentes geradores são agrupados de forma que o conjunto das atividades prestadas pelo 

DEMLURB prevejam capacidade de atendimento operacional e também a autossuficiência 

econômica da autarquia. Nesse sentido, dentre os quatro grupos distintos de coleta há normativas 

diferenciadas que os regulam.  

3.2.1.1. Coleta de Resíduos sólidos urbanos (coleta domiciliar) 

A prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos no 

município de Juiz de Fora é de atribuição do DEMLURB. A coleta de RSU abrange a coleta de 

resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana, e resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços. Entretanto pela classificação própria do departamento tais resíduos se 

inserem na classe RDD – Resíduo domiciliar. Essa classificação para os resíduos sólidos urbanos de 

Juiz de Fora foi realizada com vistas a traçar a composição gravimétrica por origem dos resíduos 

coletados, portanto, a autarquia classifica os resíduos sólidos urbanos em: 

 RAM: resíduo de carcaça de animais mortos; 
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 RBI: resíduo de poda/corte de árvores; 

 RCA: resíduo de restos de capina; 

 RCC: resíduo de construção civil;  

 RDD: resíduo domiciliar; 

 RGG: resíduo de grandes geradores; 

 RLD: resíduo de lodo desidratado/ETE; 

 RMA: resíduo de mercadoria apreendida; 

 RSS: resíduo de serviços de saúde; 

 RVA: resíduo de restos de varrição; 

 ROT: outros resíduos; 

O serviço prestado é cobrado ao munícipe como taxa específica no mesmo boleto de IPTU, 

conforme a Lei municipal nº 11.232, de 11 de outubro de 2006, que institui a Taxa de Coleta de 

Resíduos Sólidos (TCRS). 

A Lei municipal nº 11.232, que institui a TCRS, dispõe sobre geradores de resíduos sólidos os quais 

incidem o tributo. Os resíduos aos quais não incidem o tributo da TCRS são de atribuição dos 

grandes geradores. Está previsto na lei em seu artigo 3º: 

Consideram-se resíduos sólidos, para efeito de quantificação do tributo de que se trata o 

artigo 1º desta lei, aqueles cujo volume por coleta não ultrapassem 200 litros ou 100 

quilogramas, ficando excluídos dessa classificação: 

I - os resíduos sólidos urbanos que excedam o volume de 200 (duzentos) litros ou 100 

(cem) quilogramas; 

II – o mobiliário inservível como: móveis, colchões, utensílios de mudanças e outros 

similares, eletrodomésticos ou assemelhados; 

III – resíduos de oficinas e indústrias; 

IV – entulhos, terras e resto de materiais de construção; 

V – restos de limpeza e poda de jardins, pomares, hortas e quintais particulares; 
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§ 1º Os geradores dos resíduos relacionados nos incisos I a V deste artigo, são 

considerados grandes geradores e poderão os resíduos ser transportados pelos 

interessados para local previamente designado pelo ente gerenciador dos serviços 

públicos de coleta de resíduos da municipalidade ou coletados por este ente, mediante a 

cobrança de Preço Público específico, fixado por ato do Poder Executivo. 

3.2.1.2. Coleta de Resíduos de serviços de saúde (RSS) 

No município de Juiz de Fora os resíduos de serviços de saúde são regulamentados pela Lei 

municipal nº 12.192, de 23 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a coleta, transporte, 

armazenagem, tratamento e destinação final de resíduos dos serviços de saúde no município de Juiz 

de Fora e dá outras providências. O instrumento de gestão dos RSS em Juiz de Fora é o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde Simplificado (PGRSS), a ser desenvolvido 

obrigatoriamente PELOS estabelecimentos geradores de RSS, conforme a resolução da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária RDC ANVISA nº 306 DE 2004. O 

DEMLURB realiza a coleta dos RSS do Grupo A (A1 e A2, após tratamento prévio na unidade 

geradora, e A4), Grupo B, que não apresente característica de periculosidade segundo NBR 

10.004:2004, Grupo D e Grupo E, que não apresentem característica de periculosidade e que 

quando pertencerem também ao Grupo A que recebam tratamento prévio na unidade geradora. Os 

RSS coletados pelo departamento devem possuir quantidade total igual ou inferior a 80 quilogramas 

por mês, segundo Deliberação Normativa nº 27/2006 do Conselho Municipal de Meio Ambiente.  

As quantidades de RSS já destinadas à Central de Tratamento de Resíduos de Juiz de Fora – CTR 

constam no Gráfico 1. 
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Gráfico 1. RSS destinados à CTR (t). Fonte: SNIS, 2016. 

 

3.2.1.3. Coleta seletiva 

A coleta seletiva de resíduos sólidos foi implantada no município no ano de 1992 com frequência de 

uma vez por semana em determinados bairros – o bairro Granbery foi escolhido para ser o piloto, 

com a promoção de uma campanha de educação ambiental (JUIZ DE FORA, 2014). Ao longo dos 

anos ocorreram modificações na estrutura de prestação do serviço e, em 2012 um projeto 

reformulado foi implantado. Em 2013 houve nova reformulação e o serviço de coleta seletiva 

passou a ser prestado a aproximadamente 50% da população urbana do município. Atualmente, a 

coleta ocorre uma vez por semana em cada localidade, em dias distintos à passagem da coleta 

regular (JUIZ DE FORA, 2014). Acessando-se site do DEMLURB é possível verificar a rota dos 

caminhões que informa ao munícipe o dia em que a coleta seletiva passa em sua localidade.  Os 

resíduos coletados através deste sistema são destinados para a Usina de Triagem em Nova Benfica, 

onde é triado pela Associação de Catadores de Juiz de Fora – ASCAJUF (JUIZ DE FORA, 2014). 

O serviço prestado não é cobrado diferenciadamente ao munícipe e seus custos estão embutidos na 

TCRS.  

A segregação dos resíduos para a coleta seletiva pode ser realizada pelo munícipe apenas pela 

separação do resíduo úmido e do resíduo seco, devendo este último SER acondicionado 

separadamente para a coleta seletiva e para triagem posterior. No ano de 2015 três caminhões 

adaptados eram utilizados para a coleta seletiva, que é dividida em três rotas semanais. Na Tabela 1 

estão descritas as rotas mencionadas e suas respectivas quantidades de domicílios e munícipes 
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atendidos. A tabela é composta ainda pelo número de bairros e condomínios atingidos. Em 

condomínios residenciais e comerciais a implantação de sistemas de coleta seletiva é singularmente 

eficaz, pois a concentração de domicílios e estabelecimentos comerciais auxiliam a 

operacionalidade da coleta, reunindo em um local uma grande quantidade de resíduos. Um plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos implantado em condomínio promove bons resultados quando 

atribui responsabilidade aos geradores dos resíduos pela correta segregação e estabelece regras 

claras para o acondicionamento e coleta dos resíduos. No entanto, a conscientização popular acerca 

da importância do descarte adequado dos resíduos sólidos sugere ações de mobilização e educação 

ambiental que abordem esse tema aos atores envolvidos na gestão do resíduo. 

Tabela 1. Descritivo de Rotas da Coleta Seletiva. Fonte: DEMLURB, 2015. 

*dados de população e domicílios referentes à base de dados do CENSO 2010.  

Como mencionado anteriormente, o número de munícipes atendidos pela coleta seletiva abrange 

aproximadamente 50% da população urbana juiz-forana, o que é significativo e relevante para que a 

administração municipal possa planejar e alcançar a universalização do serviço. Entretanto a adesão 

à coleta seletiva é muito baixa. No ano de 2013 foram coletados 624 t pelo DEMLURB, o que 

corresponde a 0,5% em relação ao total de resíduos sólidos destinados à CTR pelo município. No 

ano de 2013, de 194.341,6 t (SNIS, 2016). Tal cenário sugere que exista uma melhor forma de 

diálogo entre a população e o serviço público municipal. No caso, ações de educação ambiental 

podem auxiliar a ampliar a adesão da população à coleta seletiva, divulgando aos cidadãos o serviço 

que é oferecido, a forma correta de segregar os resíduos e a contribuição social que é fomentada 

através da adesão à coleta. Na Tabela 2 estão descritos os bairros que são atendidos pela coleta 

seletiva. 

 

 

 

Rota População* Domicílios* Bairros Condomínios 

Rota 1 125.726 45.086 38 4 

Rota 2 120.445 47.174 29 0 

Rota 3 13.859 5.312 3 27 

Total 260.030 97.572 70 31 



14 
 

Tabela 2. Bairros atendidos pela coleta seletiva. Fonte: JUIZ DE FORA, 2014. 

1. Aeroporto 2. Alto dos Passos 3. Araújo  

4. Bairro Industrial 5. Bairu 6. Bandeirantes 

7. Barbosa Lage 8. Benfica  9. Boa Vista 

10. Bom Clima  11. Bom Pastor 12. Borboleta  

13. Carlos Chagas 14. Cascatinha 15. Cerâmica 

16. Chalés do Imperador 17. Cidade do Sol 18. Democrata 

19. Dom Orione  20. Eldorado  21. Encosta do Sol 

22. Esplanada 23. Estrela Sul 24. Fábrica 

25. Fontesville I  26. Fontesville II 27. Francisco Bernardino 

28. Graminha 29. Granbery 30. Jardim de Alá  

31. Jardim dos Alfineiros 32. Jardim Glória 33. Jardim Guadalajara 

34. Jardim Imperial 35. Jardim Isabel  36. Jardim Natal 

37. Jóquei Clube I (em parte) 38. Jóquei Clube II 39. Mariano Procópio  

40. Monte Castelo  41. Morro da Glória 42. Mundo Novo  

43. Nossa Senhora das 

Graças 

44. Nova Benfica  45. Nova Era  

46. Nova Era II  47. Paineiras  48. Parque das Águas 

49. Parque Guaruá 50. Parque Imperial 51. Quintas da Avenida 

52. Santa Amélia 53. Santa Catarina 54. Santa Cecília 

55. Santa Clara  56. Santa Cruz  57. Santa Helena 

58. Santa Lúcia 59. Santa Luzia 60. Santa Maria 

61. Santa Terezinha 62. São Damião 63. São Dimas 

64. São Francisco de Paula 65. São Judas Tadeu 66. Teixeiras 

67. Vale do Ipê  68. Verbo Divino  69. Vivendas da Serra 

70. Manoel Honório (em 

parte) 

71. São Mateus (em parte) 72. Centenário (em parte) 

 

3.2.1.4. Coleta de Grandes geradores 

Além da Lei municipal nº 11.232, de 2006, o Código de Posturas de Juiz de Fora do ano de 2007 

estabelece critérios que definem quais geradores de resíduos se enquadram na tipologia de grandes 

geradores. A coleta de resíduos dessa categoria não é de responsabilidade do poder público 

municipal, que cabe à iniciativa privada devidamente credenciada junto ao município. O 

DEMLURB também presta este serviço mediante a cobrança de preço público específico.  

O artigo 10 do Código de Posturas insere a tipologia de lixo especial, que basicamente abrange 

classes de resíduos que não são objeto da coleta regular, onde se inserem os grandes geradores. Os 

geradores de resíduos sólidos especiais discriminados no Código de Posturas são responsáveis 

exclusivos por seus resíduos, incluindo a gestão, manuseio, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final, ficando sujeitos às normas dos órgãos municipais, estaduais e federais envolvidos. 
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Estão inseridos nesse código também os RCC – Resíduos da Construção Civil, resíduos perigosos 

produzidos em unidades industriais, resíduos radioativos compostos ou contaminados com 

substâncias radioativas, resíduos como lodos e lamas e materiais de embalagens que apresentem 

riscos de contaminação ao meio ambiente.  

3.2.1.5.Central de Tratamento de Resíduos (CTR) 

A CTR foi viabilizada através da Concorrência Pública nº 002/2006, onde a Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora, por meio do DEMLURB, ofertou a concessão dos serviços de implantação e operação 

do sistema de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos do município de Juiz de 

Fora – MG, para o período de 25 (vinte e cinco) anos. O objeto do edital foi a Contratação de 

empresa de engenharia especializada, para a outorga de concessão, em caráter de exclusividade, 

dos Serviços de Implantação e Operação do Sistema de Tratamento e Destinação Final de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Município de Juiz de Fora – MG, aí incluídos: aquisição de imóvel, 

construção, operação, conservação, manutenção, modernização, ampliação e exploração dos 

serviços, abrangendo ainda estudos técnicos, serviços, obras e aquisição de equipamentos 

necessários à consecução desse objeto ao longo do período de Concessão. No edital fica 

explicitado que ao DEMLURB competirá fiscalizar tal concessão. 

O aterro sanitário, também conhecido como CTR, começou a operar no dia 12 de abril de 2010 e 

está localizado no bairro de Dias Tavares, situado a aproximadamente 25 km do centro urbano de 

Juiz de Fora. O terreno no qual está inserida a CTR possui 321 ha, sendo que 40 ha correspondem à 

área do empreendimento. A CTR é composta de aterro sanitário para resíduos sólidos urbanos 

(RSU) e resíduos de serviços de saúde (RSS), aterro de inertes, estação de tratamento de efluentes, 

centro de educação ambiental, viveiro de mudas e instalações físicas de apoio para a administração 

da CTR (DEMLURB, 2015).  A Figura 3 apresenta uma vista da localização da CTR no município 

de Juiz de Fora. 
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Figura 3. Localização da CTR. Fonte: Google Earth, 2016. 

 

3.2.1.6.Usina de Triagem 

A Usina de Triagem está localizada no bairro Nova Benfica, próxima à BR-040, situada à rua 

Bartolomeu dos Santos, s/ nº - Figura 4. A estrutura atualmente existente foi projetada em 1988. O 

terreno que abriga a usina possui 13.933,00 m² e as benfeitorias (edificação) possuem 1.159,84 m². 

Atualmente a Associação Municipal dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis 

de Juiz de Fora - ASCAJUF opera a usina. Em 05 de outubro de 2008 a Prefeitura Municipal de 

Juiz de Fora, através do DEMLURB, transferiu a atividade operacional da usina à ASCAJUF. A 

associação tornou-se responsável pelo uso dos equipamentos instalados na unidade de triagem para 

processamento de resíduos sólidos. Tal convênio foi estabelecido através do Decreto nº 9.858, de 30 

de julho de 2008, onde foi concedido à associação a outorga de Permissão de uso de bem público 

municipal. A outorga de permissão foi estabelecida a título gratuito, a prazo de 10 anos, sob a 

premissa de a usina prestar os serviços de recebimento, seleção e comercialização dos materiais 

recicláveis oriundos da coleta seletiva. Além do decreto, também foram assinados os termos de 

compromisso e responsabilidade entre o município e a ASCAJUF, de permissão de uso dos 

equipamentos instalados na usina e o convênio de recuperação mútua entre DEMLURB, ASCAJUF 

e Prefeitura.  
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Figura 4. Localização Usina de Triagem e do Ecopotnto. Fonte: Google Earth, 2016. 

 

3.2.1.7.Ecoponto 

O Ecoponto é situado adjacente à usina de triagem e funciona como um Posto de Entrega 

Voluntária – PEV de pneumáticos inservíveis. O Ecoponto é operado pelo DEMLURB em parceria 

com a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP). Todos os pneumáticos recebidos 

na instalação são destinados à ANIP que procede com o tratamento dos resíduos. Essa parceria 

configura a operação do sistema de logística reversa de pneus no município de Juiz de Fora, 

atendendo à PNRS. Essa unidade de processamento de resíduos está localizada na zona norte de 

Juiz de Fora, no bairro Nova Benfica, no mesmo terreno da Usina de Triagem.  

Tal parceria entre a ANIP e as entidades públicas é operada pela Reciclanip, empresa sem fins 

lucrativos formada por fabricantes de pneus novos, que coleta os pneus inservíveis e procede com a 

destinação ambientalmente adequada dos mesmos. A Reciclanip foi criada em março de 2007 e até 

dezembro de 2013 já existiam 824 pontos de coleta de pneus em todos o país. Essa iniciativa 

contribui ao atendimento da Resolução CONAMA nº 416, de 30 de setembro de 2009, que dispõe 

sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 

ambientalmente adequada, e dá outras providências. 

3.3. Coleta mecanizada de resíduos sólidos 
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O serviço de coleta de resíduos sólidos é uma das atividades operacionais inseridas no serviço de 

limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos. Tal operação responde por grande parte dos 

custos relacionados a esses serviços públicos. Consequentemente a otimização da atividade impacta 

no desempenho operacional e financeiro de seus prestadores. A coleta mecanizada de resíduos 

sólidos emerge nesse cenário de forma a diversificar a prestação do serviço, atendendo com eficácia 

os labores pretendidos. Em termos gerais o que difere a coleta mecanizada da coleta tradicional, 

feita porta a porta, é a utilização de dois elementos básicos, o contentor e o caminhão adaptado. Os 

resíduos sólidos são acondicionados em contentores para sua posterior coleta e destinação. 

3.3.1. Características da coleta mecanizada 

Na coleta mecanizada, os resíduos sólidos são depositados em contentores pelos próprios geradores. 

Após acondicionamento, o veículo operacional realiza a coleta do resíduo - os elementos básicos da 

coleta são: o contentor e o caminhão adaptado. Os caminhões que operam na coleta mecanizada de 

resíduos sólidos possuem um sistema que possibilita o acoplamento de um braço mecânico ao 

contentor disposto na rua e realizam sua elevação para a deposição do resíduo no compartimento 

compactador do veículo. Em tal caso, o profissional trabalhador no serviço de coleta de resíduos 

não tem contato direto com os resíduos. Uma grande vantagem é que a coleta pode ser 

operacionalizada por apenas uma pessoa. Em determinados sistemas o caminhão está adaptado para 

realizar a coleta dos resíduos de maneira automatizada, de forma que somente o motorista, por meio 

de um controle remoto, realiza a ação. Já em sistemas que prevejam que o contentor seja acoplado 

ao caminhão de forma manual o contato entre resíduo e trabalhador é também omitido, uma vez que 

o trabalhador apenas realiza o transporte do contentor de sua posição de origem até o braço 

mecânico de elevação.  As Figuras 5, 6 e 7 ilustram o sistema composto pelo acondicionamento do 

resíduo e sua posterior coleta. 
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Figura 5.  Sistema de visualização, comando e controle do braço hidráulico. Fonte: THEMAC, 2015. 

 

Figura 6. Modelo de contentor de carga lateral. Fonte: CONTENUR, 2015. 
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Figura 7. Modelo de caminhão compactador de carga lateral. Fonte: ECONOVO, 2015. 

 

3.3.1.1. Comparação de características operacionais entre os modelos de coleta  

As características da coleta porta-a-porta e da coleta mecanizada distinguem-se em relação aos 

aspectos operacionais. Nessa última o resíduo deve ser acondicionado num contentor para posterior 

coleta mecânica. Já no modelo porta-a-porta o acondicionamento pode ser feito incluso no passeio 

público e a coleta é realizada por um trabalhador que recolhe o resíduo e o lança ao caminhão. Esta 

distinção atribui uma série de características às coletas onde podemos listá-las em fatores vantajosos 

e inconvenientes, que são apresentados nas Tabela 3 e 4.  

 Tabela 3. Atributos da coleta mecanizada. Adaptado de: Agència de Resídus de Catalunya, 2015.  

Vantagens Inconvenientes 

- Horários flexíveis para o depósito dos resíduos - Alocação de espaço urbano 

- Facilita a organização e o controle da coleta 

- A inserção dos contentores em locais de topografia 

acentuada pode ser uma tarefa difícil 
- Pequeno impacto no trânsito advindo do fluxo de 

veículos coletores, devido à maior facilidade no 

planejamento de rotas 

- Resíduo protegido de variações climáticas 
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Tabela 4. Atributos da coleta porta-a-porta. Adaptado de: Agència de Resídus de Catalunya, 2015. 

Vantagens Inconvenientes 

- Coleta relativamente mais acessível em áreas de 

topografia acidentada 
- Horário restrito para o depósito de resíduos  

- Alocação de espaço urbano muito inferior 

quando comparado a outros sistemas 

- Acondicionamento feito de forma inadequada pelos 

munícipes 

- Eventuais ocorrências relacionadas a mal odores e 

transbordamento de resíduos 

- Poluição visual devido à disposição dos resíduos 

para coleta 

- Atividades insalubres desenvolvidas pelo coletor de 

resíduos 

 

3.3.1.2. Cenas urbanas que se pretende evitar com a adoção da coleta mecanizada 

Um dos maiores inconvenientes característicos da coleta porta-a-porta é o impacto visual do 

acondicionamento dos resíduos no passeio público. Os Quadros 1 e 2 apresentam cenas urbanas que 

registram esse acondicionamento, que por vezes é feito de forma que prejudica o fluxo de veículos e 

pessoas, em faixas de rolamento e no passei público, respectivamente. 

Quadro 1. Sacos de lixo acondicionados em via pública. Rua Dom Viçoso. Fonte: Próprio autor. 
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Quadro 2. Sacos de lixo acondicionados em via pública. Rua José do Patrocínio. Fonte: Próprio autor. 

  
 

3.3.1.3.Tipos de contentores e veículos 

Os contentores disponíveis para a coleta mecanizada podem ser classificados em dois tipos: os de 

carga traseira e os de carga lateral. Onde a forma de acoplamento ao veículo transportador 

determina sua tipificação. 

 

3.3.1.4. Contentor - Carga traseira 

Para veículos adaptados com carga traseira, os contentores têm por característica comum servir às 

localidades de baixo potencial de geração de resíduos, uma vez que seu volume operacional 

máximo é de aproximadamente 1 m³. Uma grande vantagem desse tipo de contentor refere-se à 

facilidade de gerenciamento – vazios os contentores pesam menos de 100 kg. O corpo dos 

contentores é fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD), o que garante a máxima 

resistência com um peso reduzido. Os modelos de contentores de carga traseira podem ser dotados 

de estruturas que facilitem o depósito de resíduos como bocais adaptados aos resíduos da coleta 

seletiva. Nas Figuras 8 e 9 são apresentados modelos de contentores de carga traseira e diferentes 

tipos de bocais adaptáveis aos mesmos, respectivamente. 

RESÍDUOS 
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Figura 8. Contentor - Carga traseira. Fonte: CONTENUR, 2015. 

 

Figura 9. Diferentes tipos de bocais adaptados à coleta seletiva. Bocais resíduos como embalagens, papel e vidro, 

respectivamente. Fonte: CONTENUR, 2015. 

 

3.3.1.5.Contentor - Carga lateral 

Os modelos de contentores adaptados a veículos com tração de carga lateral possuem uma estrutura 

mais complexa do que os modelos de carga traseira – Figura 10. Tal fato ocorre devido ao contentor 

de carga lateral possuir capacidade de volume de 2,4 a 3,2 m³. Essa estrutura mais complexa 

permite detalhar o aparato que configura tal contentor. Os modelos disponíveis no mercado podem 

ser encontrados em polietileno de alta densidade (PEAD) constituídos em estrutura de aço 

galvanizado com capa de PEAD.  

Existem especificações que permitem avaliar se o contentor de carga lateral atenderá sua função 

dentro de um prazo de vida útil satisfatório. Dentre esses requisitos estão: 

 Deverão ser construídos conforme as normas DIN EN 12574-1, DIN EN 12574-2 e DIN EM 

12574-3, onde são especificados requisitos de dimensão e design, requisitos de desempenho 

e métodos de ensaio e requisitos de segurança e saúde, respectivamente; 

 Tampas articuladas em duas partes opostas. De um lado a abertura pode ocorrer com 

acionamento de pedal e com abertura de alças manuais. Na outra extremidade a abertura 

pode se dar apenas com a abertura de alças manuais; 
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 O pedal deve ter ajuste de altura para evitar que o mesmo fique inoperante quanto 

posicionado junto ao meio fio do passeio; 

 As tampas deverão ter dispositivos amortecedores; 

 Os contentores deverão ter suportes de apoio ao solo que permitam que o fundo fique 

suspenso a uma altura mínima, de forma a permitir o livre escoamento de águas pluviais; 

Figura 10. Contentor - Carga lateral. Fonte: CONTENUR, 2015. 

 

3.4. Profissional do serviço de coleta  

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 2010), na Classificação Brasileira de 

Ocupação - CBO, os trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de 

áreas públicas são agrupados na família 5142. Os títulos das ocupações são quatro:  

i. 5142-05: coletor de lixo domiciliar (agente de coleta de lixo, coletor de lixo, lixeiro);  

ii. 5142-15: varredor de rua (gari, margarida);  

iii. 5142-25: trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas;  

iv. 5142-30: coletor de resíduos sólidos de serviços de saúde (coletor de lixo hospitalar, coletor 

de resíduos da saúde, coletor de resíduos hospitalares). 

Segundo a CBO, a família de ocupações 5142 (trabalhadores nos serviços de coleta de resíduos, de 

limpeza e conservação de áreas públicas) possui a seguinte descrição sumária: os trabalhadores nos 

serviços de coleta de resíduos, de limpeza e conservação de áreas públicas coletam resíduos 

domiciliares, resíduos sólidos de serviços de saúde e resíduos coletados nos serviços de limpeza e 

conservação de áreas públicas. Preservam as vias públicas, varrendo calçadas, sarjetas e 

calçadões, acondicionando o lixo para que seja coletado e encaminhado para o aterro sanitário. 

Conservam as áreas públicas lavando-as, pintando guias, postes, viadutos, muretas e etc. Zelam 
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pela segurança das pessoas sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho. Trabalham com 

segurança, utilizando  

Segundo GUEDES (2012), as cidades que não contam com coleta mecanizada expõem os coletores 

de lixo a agravos biomecânicos, pois precisam subir e descer do caminhão inúmeras vezes para 

recolher da frente de casas e edifícios, os sacos de lixo. 

Entre os riscos identificados no processo da coleta de lixo, destacam-se: mecânicos (cortes, 

ferimentos, perfurações nas mãos, atropelamentos, quedas graves), ergonômicos (esforço 

excessivo), biológico (contato com agentes biológicos patogênicos), químicos (substâncias 

químicas tóxicas) e sociais (falta de treinamento para o serviço). Cada acidente do trabalho do 

coletor implica em seu afastamento, além da diminuição do salário e aumento de custo para 

empresa (MACHADO et al., 1998). 

4. Materiais e Métodos 

O trabalho identifica e apresenta modelos de coleta mecanizada de resíduos sólidos urbanos 

praticados em cidades brasileiras e também em cidades localizadas fora do país. A metodologia 

utilizada foi desenvolvida através de uma revisão da literatura científica e também de documentos 

públicos disponibilizados pelos municípios a serem estudados, como planos de gestão de resíduos 

sólidos e estatísticas relacionadas. Assim, as informações alvo dessa pesquisa foram obtidas de 

bases de dados que se podem agrupar em diversos níveis, a saber: 

 Em nível nacional foram consultadas bases de dados que contêm informações relativas à 

gestão dos resíduos sólidos e fatores correlacionados como: 

 Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS; 

 Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR; 

 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA; 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.  

 Em nível municipal os dados foram obtidos em documentos públicos como os Planos de 

Gestão de Integrada de Resíduos Sólidos, Planos Municipais de Saneamento Básico, e nos 

portais de administrações públicas municipais, como no caso da cidade São Paulo que 

disponibilizou na rede mundial de computadores seu Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos (PGIRS). No caso específico de Juiz de Fora, a documentação consultada foi 
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disponibilizada pelo DEMLURB; dados que permitiram realizar o dimensionamento da 

coleta mecanizada para o município; 

 Em nível internacional, as informações referentes aos serviços de limpeza urbana e 

gerenciamento de resíduos sólidos foram obtidas através de estatísticas nacionais, como no 

caso de Estados pertencentes à União Europeia que seguem padrões de divulgação das 

estatísticas de resíduos sólidos por meio de diretrizes normativas. 

Para o dimensionamento do sistema de coleta mecanizada de resíduos sólidos foram utilizados 

informações referentes à população e domicílios atendidos, geração per capita de resíduos 

sólidos, distância gerador x contentor e capacidade de volume do contentor. 

4.1. Proposta de coleta mecanizada de resíduos sólidos para o município de Juiz de Fora 

A proposta de coleta mecanizada considerou uma série de dados que foram disponibilizados pelo 

DEMLURB. Atualmente a autarquia possui controle operacional de suas rotas por meio de um 

sistema de informações geográficas que permite, por meio de análises de geoprocessamento, o 

planejamento das rotas de coleta de resíduos sólidos no município. 

As rotas existentes estão estruturadas de acordo com o total de moradores da região abrangida, o 

número de domicílios, geração per capita e distância percorrida. A proposta de implantação da 

coleta mecanizada foi realizada com base em tais rotas, de forma que a mudança de sistema possa 

ser sugerida de maneira gradual sem afetar as rotas de coleta convencional do município, mas 

apenas as selecionadas para o projeto-piloto. 

Na Tabela 5 estão contidas as informações das rotas, isto é, sua nomenclatura, os bairros atendidos, 

população e domicílios atendidos, peso coletado semanalmente e peso diário. Ressalta-se que o 

peso diário foi quantificado dividindo-se por 7 o peso total coletado durante a semana, uma vez que 

a coleta de resíduos sólidos é realizada nestes bairros 3 vezes por semana. 
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Tabela 5. Dados descritivos das rotas operacionais do DEMLURB na área de abrangência do projeto. Fonte: DEMLURB. 

ITEM ROTA BAIRROS POPULAÇÃO* DOMICÍLIOS* PESO/DIA (kg) PESO/SEMANA (kg) 

1 51 B Santa Terezinha 7.862 2.987 5.432 38.024 

2 201 A São Damião / Nova Benfica 7.234 2.631 4.340 30.380 

3 201 B Ponte Nova / Vila Esperança / Novo Triunfo 8.736 3.165 5.241 36.687 

4 202 A Benfica 8.326 2.930 4.995 34.965 

5 202 B Nova Era / Santa Lúcia / Jardim Santa Isabel 9.437 3.549 5.662 39.634 

6 203 A Santa Cruz / Jardim dos Alfineiros / Santa 

Clara 
7.775 2.823 4.768 33.376 

7 203 B Verbo Divino / São Judas Tadeu / São 

Francisco de Paula / Araújo / Vila Esperança 
9.147 3.311 5.488 38.416 

8 204 A Jóquei Clube I / Cidade do Sol / Santa Maria 7.020 2.682 4.112 28.784 

9 204 B Jardim Natal / Vila Bejani 7.618 2.697 4.670 32.690 

10 205 A Milho Branco / Amazônia / Realeza 6.748 2.361 4.048 28.336 

11 205 B Fazendinhas Pedra Bonita / Fontesville I e II / 

Encosta do Sol / Francisco Bernardino 
5.420 2.265 3.252 22.764 

12 206 A Monte Castelo / Carlos Chagas / Jardim 

Cachoeira 
9.795 3.454 5.877 41.139 

13 207 A Jóquei Clube II e III / Parques das Torres / 

Barbosa Lage 
8.236 2.899 5.056 35.392 

14 207 B Industrial / Cerâmica 6.309 2.448 7.570 52.990 

15 226 B Mariano Procópio / Democrata / Centenário 9.676 3.551 5.805 40.635 

16 227 B Bom Clima / Vista Alegre / Quintas da Avenida 

/ Nossa Senhora das Graças / Vivendas da Serra 
4.355 1.614 2.613 18.291 

TOTAL 123.694 45.367 73.497 514.479 

*dados de população e domicílios referentes à base de dados do CENSO 2010.  
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Um contentor de carga lateral possui capacidade volumétrica de até 3,2 m³, volume que é suficiente 

para acondicionar os resíduos de aproximadamente 105 pessoas. Foram consideradas as seguintes 

informações quantitativas para o dimensionamento dos sistemas de coleta mecanizada: 

 Capacidade útil do coletor (70 % do volume): 2,24 m³ [Capacidade volumétrica]; 

 Peso específico  médio do resíduo domiciliar: 150 kg/m³ [Densidade]; 

 Geração per capita utilizada: 1,062 kg / hab / dia (ABRELPE, 2015) [Geração per capita]. 

 Intervalo máximo entre as coletas: 3 dias [Intervalo máximo entre coletas]; 

                                                                   

                                                            

                                                

                            
      

      
   

      

   
  

                                  
                        

                  
 

                                  
           

                    
                

Considerando-se que haverá coleta 3 vezes por semana, o intervalo máximo entre tais eventos será 

de três dias, e que se utiliza como coeficiente de segurança uma capacidade máxima do contentor de 

70%, conclui-se que cada unidade de contentor possui capacidade de armazenamento de 

aproximadamente 336 kg, atendendo, portanto, 105 pessoas. Conhecendo-se esta estimativa, 

procedeu-se ao dimensionamento do número de contentores necessários determinada população.  
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5. Resultados e discussões 

Atualmente há uma série de normas, leis e dispositivos que incrementam, quando aplicados, a 

eficiência e qualidade ao serviço de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos. Citam-se 

entre os instrumentos existentes as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), as resoluções CONAMA, a Política Nacional de Resíduos (PNRS), a Política Nacional de 

Meio Ambiente e os diversos dispositivos criados por tais leis. 

Todavia, nem sempre questões legais são cumpridas. Alguns itens discricionários estabelecidos pela 

PNRS que não foram cumpridos, como o término dos lixões, tampouco geraram sanções 

administrativas e judiciais aos representantes das administrações públicas em função de diferentes 

contextos administrativos, técnicos ou financeiros vivenciados pelas municipalidades. Por fim, tal 

dispositivo foi prorrogado por meio do Projeto de Lei do Senado nº 425, de 2014; uma vez que 

grande parte dos municípios brasileiros incorria como descumpridores da lei. 

Neste contexto, o município de Juiz de Fora é dotado de estruturas operacionais que permitem um 

exercício satisfatório na prestação do serviço público de limpeza urbana e gerenciamento de 

resíduos sólidos. Considerando-se que o serviço de coleta abrange praticamente toda a área do 

município e que os resíduos coletados têm disposição final realizada em aterro sanitário, torna-se 

evidente o status distinto e totalmente diferenciado de Juiz de Fora frente ao cenário nacional, uma 

vez que a maioria dos municípios brasileiros ainda busca possuir estruturas que os permitam 

alcançar esse patamar na gestão de resíduos sólidos. 

O sistema de coleta mecanizada é uma solução tecnológica que permite trazer maior eficiência à 

prestação do serviço público de limpeza urbana e gerenciamento de resíduos sólidos, uma vez que 

as vantagens deste modelo favorecem aspectos de mobilidade urbana, reduzindo o fluxo de veículos 

coletores em horários de trânsito elevado, aspectos ambientais, como o acondicionamento do 

resíduo adequado disponível neste sistema, e aspectos de logística, que podem facilitar o 

planejamento dos serviços de coleta no município. 

O cálculo realizado revelou o número de contentores suficientes para atender a população habitante 

nas regiões abrangidas pelo projeto, a saber: parcela das regiões de planejamento norte, nordeste e 

leste (Figura 11).  Ali estão apresentadas, igualmente, algumas das regiões de planejamento 

abrangidas no município de juiz de fora conforme o Plano Diretor De Desenvolvimento Urbano – 

PDDU (2000) do município.  
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Na Tabela 6 apresentam-se os resultados obtidos referentes ao número de contentores dimensionado 

para atender a população de projeto, de aproximadamente 124 mil moradores. Considerando-se que 

cada contentor pode atender, em função de sua capacidade de armazenamento de resíduos (volume 

útil) a 105 moradores. 

Ressalta-se que o contentor utilizado para dimensionamento é o modelo de carga lateral com 

capacidade máxima de 3,2 m³, e que se utilizou como volume útil (coeficiente de segurança) apenas 

70% desta capacidade, isto é 2,4 m³. Observa-se ainda que o número de contentores foi 

dimensionado discriminadamente para o total de moradores de cada bairro integrante da região 

abrangida pelo projeto. 

Figura 11. Regiões de planejamento abrangidas pelo projeto. Fonte: Próprio autor. 
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Tabela 6. Número de contentores necessários para atender a população da área de abrangência. 

ITEM ROTA BAIRROS POPULAÇÃO CONTENTORES 

1 51 B Santa Terezinha 7.862 75 

2 201 A São Damião / Nova Benfica 7.234 69 

3 201 B Ponte Nova / Vila Esperança / Novo Triunfo 8.736 84 

4 202 A Benfica 8.326 80 

5 202 B Nova Era / Santa Lúcia / Jardim Santa Isabel 9.437 90 

6 203 A Santa Cruz / Jardim dos Alfineiros / Santa Clara 7.775 75 

7 203 B Verbo Divino / São Judas Tadeu / São Francisco 

de Paula / Araújo / Vila Esperança 
9.147 88 

8 204 A Jóquei Clube I / Cidade do Sol / Santa Maria 7.020 67 

9 204 B Jardim Natal / Vila Bejani 7.618 73 

10 205 A Milho Branco / Amazônia / Realeza 6.748 65 

11 205 B Fazendinhas Pedra Bonita / Fontesville I e II / 

Encosta do Sol / Francisco Bernardino 
5.420 52 

12 206 A Monte Castelo / Carlos Chagas / Jardim 

Cachoeira 
9.795 94 

13 207 A Jóquei Clube II e III / Parques das Torres / 

Barbosa Lage 
8.236 79 

14 207 B Industrial / Cerâmica 6.309 61 

15 226 B Mariano Procópio / Democrata / Centenário 9.676 93 

16 227 B Bom Clima / Vista Alegre / Quintas da Avenida 

/ Nossa Senhora das Graças / Vivendas da Serra 
4.355 42 

TOTAL 123.694 1.187 

Os critérios que envolvem o dimensionamento do número de contentores para o município levam 

em conta diversos fatores adicionais. Ainda que tais fatores não estejam acrescidos ao 

dimensionamento aqui apresentado, suas considerações são importantes durante a fase de 

planejamento do projeto. É preciso conhecer, com algum grau de certeza, respostas às questões 

colocadas a seguir no sentido de garantir um grau de desempenho minimamente adequado quando 

da implantação do projeto.  

- Qual a distância máxima que o cidadão haverá de percorrer para acondicionar seu resíduo? 

- Como o contentor estará alocado nas vias e passeios? 

- Como alocar contentores em ruas íngremes? 

- Qual é o custo de um projeto deste porte? 

O ideal é que o morador não tenha de percorrer grandes trajetos para acondicionar seu resíduo, tal 

característica poderia ser desmotivadora, uma vez que o sistema é um tanto quanto novo para a 

realidade brasileira. A aplicação tem de vir conjunta com ações que mostrem ao cidadão o benefício 

que ele terá com a possível melhora na qualidade do gerenciamento de resíduos municipal. Uma 
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distância de 120 m entre cada contentor é razoável. Uma vez que os moradores terão de percorrer 

no máximo 60 m para chegar ao coletor mais próximo. 

Contanto, se um bairro tiver pouco espaço de alocação nas vias e nos passeios ou ainda se as ruas 

forem íngremes, talvez tal condição não seja factível de ser estabelecida. Haverá de existir 

adaptações, e a distância mínima a ser percorrida pelo morador teria de ser superior a 60 m. Nessa 

situação evidencia-se a necessidade de que possa ser apresentado ao munícipe o ganho de qualidade 

de vida que a sociedade terá com o sistema e qual a participação para que tal melhoria aconteça. 

Essa situação de alocação dos contentores pode ser visualizada no Quadro 3, onde são apresentadas 

imagens do cruzamento das Ruas Evaristo da Veiga e Henrique Dias, no bairro Benfica, situado na 

Zona Norte. Nessas imagens podemos observar que um contentor poderia ser alocado em 

substituição à uma vaga de estacionamento de veículos. Essa alocação ainda que sumariamente 

inconveniente, reduzindo o número de vagas de estacionamento, favorece a coletividade, uma vez 

que cada contentor pode ser utilizado por até 105 pessoas enquanto a vaga de estacionamento 

privilegia uma pessoa momentaneamente. Tampouco em alguns locais isto é um problema. 

Contanto nas áreas mais centrais, onde as vagas para os mesmos já estão saturadas, outras 

alternativas ainda podem ser avaliadas, como a criação de centrais de resíduos, onde alocar-se-iam 

diversas unidades contentoras ou mesmo a sua alocação no passeio público, caso não haja 

interferência ao livre fluxo de pedestres; sempre prezando a segurança dos transeuntes. A imagem 

situada na parte inferior direita do Quadro 3 mostra um trecho de rua íngreme onde a alocação do 

contentor não seria ideal. Portanto, tal atividade de alocação deve ser analisada segundo as 

possibilidades de cada rua. 

Quadro 3. Cruzamento das ruas Evaristo da Veiga e Henrique Dias, bairro Benfica. Fonte: Google Maps, 2016. 
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Continuação Quadro 4. Cruzamento das ruas Evaristo da Veiga e Henrique Dias, bairro Benfica. Fonte: Google 

Maps, 2016. 

 

 

 

 

 

Outra variável importante é a questão dos custos financeiros. Foram consultados com uma empresa 

fornecedora das estruturas de coleta mecanizada os custos de locação de tais equipamentos, 

caminhões e contentores - no ano de 2015. A locação de um caminhão custa em torno de R$ 50.000 

(cinquenta mil reais) e a locação do contentor de 3,2 m³ cerca de R$ 250 (duzentos e cinquenta 

reais). Para este projeto seriam necessários 4 caminhões compactadores de carga lateral, 2 

caminhões que seriam utilizados para lavar os contentores periodicamente e 1.187 contentores; 

totalizando um custo de R$ 346.750 (trezentos e quarenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais) 

mensais. Contanto essa é uma estimativa inicial destes custos com locação. Poderia ser feita uma 

economia de escala, uma vez que o planejamento das rotas e a alocação dos contentores pode trazer 

ganhos operacionais ao sistema e, portanto, uma unidade do veículo coletor poderia atende um 

maior número de contentores. Além do que outras formas de compensar tais custos financeiros 

poderiam ser estudadas. 

6. Conclusão 

Ainda que o município possua serviço regular satisfatório de coleta de resíduos sólidos, o sistema 

de coleta mecanizada pode trazer ganhos qualitativos à prestação deste serviço público. É uma 

tecnologia que está à disposição para trazer maior eficiência e ganhos operacionais ao sistema. 

Sendo importante recurso para auxílio no planejamento de rotas que contemplem horários de coleta 

flexíveis, na redução das cenas urbanas indesejáveis, onde se verificam resíduos acondicionados 

inadequadamente em vias públicas, e auxiliando também a aumentar o bem-estar e a qualidade de 

vida da população Juizforana. Com a implantação do modelo de coleta mecanizada poderiam existir 
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contentores específicos para cada tipo de resíduo, sendo dessa forma uma contribuição à melhoria 

da coleta seletiva.  

O apoio da população na possível implantação de um projeto deste porte é indispensável. Os 

munícipes serão as pessoas que receberão os ganhos de bem-estar e qualidade de vida que derivam 

da mudança no modelo de coleta. Portanto, os cidadãos necessitam contribuir para que o projeto 

seja efetivo, uma vez que são eles quem irão até os contentores acondicionar os seus resíduos. É 

essencial que exista uma conscientização coletiva em torno desta ação. 

É recomendada a continuação do estudo para desenvolver outros critérios de dimensionamento que 

auxiliem a implantação de um projeto-piloto no município de Juiz de Fora, como aspectos de 

alocação dos contentores, levando em conta a topografia local, aspectos financeiros, que propiciem 

a comparação do custo do modelo atual e o custo do modelo a ser implantando. Nesse sentido é 

sugerido que haja em paralelo um estudo de valoração econômica, onde possam ser avaliados os 

benefícios diretos ocorridos com a implantação de tal sistema, e também um estudo para a proposta 

de regulamentação da coleta mecanizada no município.  
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