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Resumo 

O aumento significativo do consumo nas últimas décadas tem gerado consequências graves ao meio ambiente. 

Além da extração dos recursos naturais a níveis elevados, é notória a grande quantidade e diversidade de lixo 

gerada, cujo gerenciamento exige práticas que sejam capazes de minimizar os impactos ao meio ambiente. No 

Município de Santa Maria - RS, no ano de 2008, foi implantado o sistema conteinerizado de coleta de resíduos, 

visando um gerenciamento eficaz e ecologicamente adequado de grande quantidade de lixo produzida pela 

região central da cidade. Nesse contexto insere-se o presente trabalho, que teve como foco identificar se a 

coleta de resíduos através de contêineres apresenta vantagens ambientais, sociais e econômicas em relação à 

coleta convencional. Para atingir o objetivo do estudo, foram analisados dados e planilhas de custos obtidos 

juntamente à empresa Revita Engenharia S.A., prestadora dos serviços de coleta de resíduos em Santa Maria-

RS. Foram mapeados os gastos incorridos tanto na coleta conteinerizada quanto na coleta convencional, bem 

como foram identificados os benefícios sociais e ambientais decorrentes. Para a análise econômica, foram 

levantados os custos com mão de obra, uniformes, combustíveis, rodagem, lubrificação e lavagem, custos de 

capital, tributos, dentre outros, chegando-se aos custos por tonelada de R$ 154,72 para a coleta convencional e 

de R$ 184,28 para a coleta conteinerizada.  

Com base na análise dos dados colhidos e à luz da complexidade e necessidade de contínuo acompanhamento 

do tema, pode-se perceber que mesmo que a coleta convencional apresente um custo econômico inferior à coleta 

conteinerizada, as vantagens sociais e ambientais desta última, tais como: a melhoria da circulação nas vias 

públicas, respeito aos espaços para disposição dos resíduos, redução da poluição de lençóis aquáticos e da 

disseminação de doenças afeitas às más condições sanitárias, justificam um maior investimento público nessa 

tão relevante área. 
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Resumen 

 
El aumento significativo del consumo en las últimas décadas ha provocado graves consecuencias ambientales. 

Además de la extracción de recursos naturales a niveles altos, es conocido por la gran cantidad y diversidad de 

los residuos generados, que requiere prácticas de manejo que son capaces de minimizar los impactos al medio 

ambiente. En el municipio de Santa Maria - RS, en 2008, el sistema fue implementado en contenedores de 

recogida de residuos, para una gestión eficaz de grandes volúmenes y ecológicamente apropiado de la basura 

producida por la ciudad central. En este contexto, un estudio, que se centró en la identificación de los 

contenedores de recogida de residuos mediante trae ambiental, social y económico en comparación a la 

recogida convencional. Para lograr el objetivo del estudio, analizaron los datos y hojas de cálculo de costes 

obtenidos a lo largo de la empresa Revita Engenharia SA, un proveedor de servicios de recogida de residuos en 

Santa Maria-RS. Estudiamos los gastos incurridos en la recogida tanto en contenedores como en la recolección 

convencional y se identificaron los beneficios sociales y ambientales derivados. Para el análisis económico, los 

costos se elevaron con el trabajo, uniformes, combustible, neumáticos, lubricantes y lavado, los costos de 

capital, impuestos, entre otros, llegando a los costos por tonelada de U$ 154,72 para la recogida convencional 

y los U$ 184.28 para los contenedores de recogida. 
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Basado en el análisis de los datos recogidos y teniendo en cuenta la complejidad y la necesidad de un 

seguimiento continuo de la asignatura, se puede ver que incluso la recogida convencional presenta un costo 

menor que el de recogida en contenedores, las ventajas sociales y ambientales de estos últimos, como por 

ejemplo: La mejora de la circulación en la vía pública, espacios de respeto para la eliminación de residuos, la 

reducción de la contaminación de los mantos freáticos y la propagación de enfermedades acostumbrados a la 

falta de saneamiento, lo que justifica una mayor inversión pública en este ámbito tan relevante. 

 
Palabras clave:  gestión de residuos, contenedores, ventajas 
 

 
Abstract 

 
The significant increase in consumption in recent decades has caused severe environmental consequences. 

Besides the extraction of natural resources to high levels, is notorious for large quantity and diversity of waste 

generated, which requires management practices that are able to minimize impacts to the environment. In the 

municipality of Santa Maria - RS, in 2008, the system was deployed containerized waste collection, seeking 

effective management of large and ecologically appropriate amount of garbage produced by the central city. In 

this context one this study, which focused on identifying the waste collection containers through brings 

environmental, social and economical compared to conventional collection. To achieve the objective of the 

study, analyzed data and cost spreadsheets obtained along the company Revita Engenharia SA, a provider of 

waste collection services in Santa Maria-RS. We mapped the expenses incurred in collecting both containerized 

as in conventional collection and identified the social and environmental benefits arising. For the economic 

analysis, the costs were raised with labor, uniforms, fuel, tires, lubricating and washing, capital costs, taxes, 

among others, coming to the costs per ton of U$ 154.72 for conventional collection and U$ 184.28 for collection 

containers. 

Based on analysis of the collected data and in light of the complexity and need for continuous monitoring of the 

subject, one can see that even the conventional collection presents a cost lower than containerized collection, 

social and environmental advantages of the latter, such as: Improving the circulation on public roads, respect 

spaces for disposal of waste, reducing pollution of water tables and the spread of diseases accustomed to poor 

sanitation, justifying greater public investment in this area as relevant. 

 
Key words: waste management; containerization; advantages 
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1.  Introdução 

Os padrões de consumismo vivenciados atualmente estão muito acima dos registrados em décadas 

anteriores. De acordo com um estudo realizado pelo The World Watch Institute (2010), atualmente são 

gastos 30 trilhões de dólares na compra de bens e serviços pelas mais de 7 bilhões de pessoas no 

mundo. Considerando que em 1960 eram consumidos 4,9 trilhões de dólares, pode-se dizer que o 

consumo, hoje, está seis vezes maior do que o registrado há cinco décadas. O interessante é que, nesse 

mesmo intervalo de tempo, mesmo tendo sextuplicado o consumo, a população mundial apenas 

dobrou. Logo, cada habitante passou a consumir aproximadamente três vezes mais, gerando uma 

enorme quantidade de lixo. 

 Ainda que seja evidente a dilatação do consumo, o mesmo não pode ser observado com 

relação aos métodos de tratamento dos rejeitos gerados pela sociedade, que constituem grave problema 

e geram preocupações em diversos países. Merece destaque a situação de parte da Europa, que possui 

economia próspera e que ainda não encontrou soluções eficazes para destinar corretamente o lixo. 

Para exemplificar a situação, a Itália vem sofrendo há mais de 15 anos com uma grave “crise 

do lixo”, que atingiu seu ponto crítico nos anos de 2008 e 2009, na cidade de Nápoles. Com vistas a 

amenizar a situação, foi implantado um sistema mecanizado de coleta de resíduos através de 

contêineres, que acabou se difundindo principalmente em países desenvolvidos. 

Nesse contexto insere-se o trabalho, visto que o sistema mecanizado de coleta de resíduos 

sólidos urbanos foi trazido à cidade de Santa Maria no ano de 2008. Contêineres metálicos, 

importados diretamente da Itália, foram distribuídos pelo centro da cidade, em substituição à coleta 

convencional, que continua em execução no restante do território. 

Em razão das consideráveis mudanças que o sistema europeu mecanizado de coleta de 

resíduos trouxe à cidade, o estudo enfoca se a adoção da conteinerização em Santa Maria propicia 

vantagens tanto econômicas quanto ambientais e sociais em comparação à coleta de lixo convencional. 

Nesse sentido, considera-se que o tema é fundamental, pois envolve tanto a comparação dos 

custos quanto dos impactos ambientais e sociais decorrentes da inovação implantada, visto que Santa 

Maria é a segunda cidade gaúcha a receber os contêineres. 

O interesse despertado pelo assunto reveste-se de maior importância pelo pouco conhecimento 

da população santa-mariense em geral a respeito do novo sistema de coleta, no que diz respeito aos 

valores despendidos e, principalmente, ao processo existente por trás de cada contêiner, que envolve 

uma grande estrutura. Além disso, parte da sociedade ainda não os reconhece como patrimônio da 

cidade, e, por conseguinte, de cada cidadão que contribui com o pagamento de impostos para manter a 

cidade limpa. 
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Os governos cada vez mais buscam alternativas que viabilizem a solução de problemas 

ambientais recorrentes, dentre os quais se destaca a questão do lixo. No caso de Santa Maria, houve a 

implantação da coleta mecanizada através de contêineres metálicos. Contudo, para que um novo 

sistema de coleta possa ser mantido e enraizado na cultura da população, é necessário que seja viável 

economicamente e que traga benefícios se comparado ao que era realizado anteriormente. 

Diante disso, surge a questão se a coleta conteinerizada de lixo na cidade de Santa Maria é, do 

ponto de vista econômico, ambiental e social, mais vantajosa em relação à coleta convencional.  

Este trabalho teve como objetivo geral identificar se a coleta conteinerizada implantada na 

cidade de Santa Maria propicia vantagens ambientais, sociais e econômicas em relação à coleta 

convencional, através de comparações dos custos incorridos em ambas as modalidades de coleta. 

 Para o cumprimento do objetivo geral proposto, fez-se necessária a realização das etapas 

abaixo: 

a)  realizar uma revisão de literatura sobre o tema; 

b) analisar se a coleta mecanizada apresenta vantagens ambientais e sociais em relação à 

coleta convencional; 

c) identificar os custos incorridos com a coleta tradicional e com a coleta conteinerizada; 

d) comparar os custos identificados com os dois métodos de coleta de resíduos; 

e) analisar se a coleta conteinerizada apresenta vantagem econômica em relação à coleta 

convencional. 

O trabalho é estruturado objetivando uma evolução harmoniosa na discussão do tema e um 

resultado final conciso e homogêneo.  

 

2.  Metodologia 
 

Os serviços de limpeza urbana, incluindo a indispensável coleta de lixo, são de competência 

municipal. Geralmente, a manutenção desses serviços envolve grandes volumes de recursos, pois são 

necessários elevados investimentos em mão de obra e imobilizado. No município de Santa Maria, o 

recolhimento dos resíduos urbanos é realizado sob regime de concessão, envolvendo recursos 

correspondentes a aproximadamente três por cento do orçamento municipal anual. 

Neste estudo, foram analisados dois métodos de coleta em prática na cidade: a coleta 

convencional e a coleta conteinerizada. Importante salientar que a coleta seletiva também é realizada, 

porém, não é objeto de estudo por não apresentar volumes significativos de materiais recolhidos e não 

receber grandes aportes de recursos. 

O estudo realizado tem como objetivo geral identificar se a coleta conteinerizada apresenta 

vantagens sociais, ambientais e econômicas em relação à coleta usual. Os métodos e as formas de 
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pesquisa utilizados no desenvolvimento foram escolhidos com vistas a atingir, da melhor maneira 

possível, os objetivos do trabalho. 

Para a consecução do trabalho, foram analisados quantitativamente os dados coletados na 

empresa Revita Engenharia S.A. no mês de agosto de 2011. Planilhas de custos e demais dados 

obtidos no controle interno da empresa foram estudados, a fim de identificar se a coleta conteinerizada 

propicia vantagens econômicas em comparação à coleta usual. Além disso, também foi adotada a 

pesquisa qualitativa, pois foram realizadas interpretações e atribuições de significados, como na 

análise das vantagens sociais e ambientais. Deste modo, conclui-se que foram adotadas as pesquisas 

quantitativa e qualitativa.  

Levando-se em consideração a análise dos dados, o enquadramento como pesquisa 

quantitativa pode ser embasado pela posição dos autores Silva e Menezes (2001, p. 20), que a 

consideram como sendo a pesquisa que “leva em conta tudo que pode ser quantificável, traduzindo 

opiniões e informações em números para classificá-las e analisá-las”.  

Complementarmente, Vieira (2010, p. 89) relaciona a pesquisa feita a partir de um estudo de 

caso como sendo um exemplo de pesquisa qualitativa, que “se caracteriza por pretender estender os 

ensinamentos obtidos no acompanhamento sistemático de um caso individual para situações e 

contextos mais gerais”. Seguindo essa linha de pensamento, Silva e Menezes (2001) trazem a ideia de 

que, para a consecução de uma pesquisa qualitativa, não são necessárias análises estatísticas e 

quantitativas, fato que ocorre basicamente nas análises sociais e ambientais da coleta conteinerizada. 

Quanto ao método científico, utilizou-se o método dedutivo. Segundo a conceituação de 

Lakatos e Marconi (1992, p. 106), “é o método que partindo da teoria, das Leis, na maioria das vezes 

prediz a ocorrência dos fenômenos particulares”. É o que ocorreu durante a evolução do estudo. A 

partir da análise de livros, artigos e outras fontes de pesquisa, foi formado o conhecimento que serve 

de subsídio para o trabalho. Vieira (2010, p. 31), discorrendo sobre o método da dedução, diz que “o 

conhecimento do(s) caso(s) geral(is) pode nos auxiliar não só a entender as razões e causas que 

venham a se relacionar com um caso específico, mas também a nos preparar para lidar com eles”. 

As bases deste estudo foram construídas através da análise de planilhas e dados, pesquisa em 

livros, leis, normas jurídicas em geral, artigos, revistas, impressos ou materiais constantes em sítios da 

internet, o que caracteriza uma pesquisa bibliográfica.  

 

 

3.  Contextualização e parâmetros gerais da pesquisa 

 
A realização de um estudo de caso torna-se ideal para analisar a implantação de uma inovação como a 

coleta conteinerizada. Possibilita identificar os aspectos econômicos, ambientais e sociais de maneira 
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concreta, bem como descrever as características da empresa prestadora dos serviços de coleta de 

resíduos e da cidade em que o trabalho foi desenvolvido. 

 

3.1 Santa Maria: grande produtora de lixo 

 

A cidade de Santa Maria, que possui 261.031 habitantes, de acordo com o censo realizado pelo 

IBGE (2010), é o quinto município mais populoso do Rio Grande do Sul. Por estar situada na região 

central do estado, a cidade também é co 

Ainda que considerada como uma cidade de médio porte, Santa Maria produz uma grande 

quantidade de lixo. De acordo com dados fornecidos pela empresa responsável pela coleta dos 

resíduos na cidade, estima-se que sejam geradas 170 toneladas de lixo diariamente.  

Tomando-se por base a média diária, chega-se ao resultado de 5.100 toneladas de resíduos 

produzidas mensalmente, transportadas pelos veículos coletores para o Centro de Tratamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos da Caturrita, localizado a 8,7 quilômetros do centro de Santa Maria, no 

distrito de Boca do Monte. Em funcionamento desde 2008, o Centro conta com um aterro sanitário, 

que veio como um grande avanço para a cidade. Anteriormente, e durante o período de 28 anos, todo o 

lixo produzido em Santa Maria era disposto a céu aberto no “Lixão da Caturrita”. 

 

3.2 Apresentação da empresa 

 

Através de licitação realizada em outubro de 2010, a empresa Revita Engenharia S.A. passou a 

ser encarregada do serviço de coleta de lixo na cidade de Santa Maria. A empresa já realizava o 

serviço de maneira emergencial desde fevereiro do mesmo ano, após a Prefeitura Municipal romper o 

contrato com a empresa anteriormente responsável, devido à insatisfação com os serviços prestados. 

A empresa Revita Engenharia S.A. é uma controlada do grupo Solví Participações S.A., que se 

trata de uma holding controladora de 30 empresas, atuantes nas áreas de resíduos, saneamento, 

engenharia e valorização energética. A holding conta com aproximadamente 14 mil colaboradores, e 

teve receita bruta de R$ 1.421.480.000,00 em 2010. As empresas do grupo, dentre elas a Revita, atuam 

em 85 cidades no Brasil, distribuídas em 17 estados, além de prestar serviços em 5 municípios do 

Peru.  

A Solví opera e gerencia concessões e contratos públicos e privados em diversas regiões. Em 

sua estrutura gerencial, ramifica suas controladas em divisões de negócios, quais sejam: Divisão de 

Resíduos Públicos, Divisão de Resíduos Industriais, Divisão de Saneamento, Divisão de Valorização 

Energética, Divisão de Engenharia e Divisão Internacional. 
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A Revita Engenharia S.A., que tem cem por cento de seu capital controlado pela Solví, 

pertence à Divisão de Resíduos Públicos, atuando em diversas cidades através de concessões. Atua nas 

áreas de gerenciamento de limpeza urbana e disposição final de resíduos em Salvador, na Bahia, e em 

diversas municipalidades gaúchas, como Pelotas, Canoas, Farroupilha, Novo Hamburgo, Rio Grande e 

São Leopoldo. 

Quanto aos serviços prestados em Santa Maria, incluem-se a coleta domiciliar convencional, a 

coleta domiciliar conteinerizada, a usina de triagem e a disposição final de resíduos sólidos. Emprega 

cerca de 100 funcionários, incluindo motoristas, coletores e empregados das áreas de manutenção, 

reparação de contêineres e administrativa. Todos exercem suas atividades de acordo com as exigências 

trabalhistas, no que diz respeito à higiene e segurança do trabalho. 

A matriz da empresa Revita Engenharia S.A. localiza-se na cidade de São Paulo. Em Santa 

Maria, a empresa tem sede no 7º Distrito de Boca do Monte, na Estrada Geral da Boca do Monte, 

número 4.555. Opera em uma área de aproximadamente 31 hectares, englobando as instalações 

administrativas, a usina de triagem e o aterro sanitário. 

 

 

3.3 A concessão do serviço de coleta de resíduos em Santa Maria 

 

A atual prestadora do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos de Santa Maria, a Revita 

Engenharia S.A., foi definida após processo licitatório. De acordo Guerra (2010), em notícia veiculada 

no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal, os envelopes com as propostas encaminhadas pelas 

empresas concorrentes foram recebidos pelo Setor de Licitação no dia 26 de agosto de 2010.  

As empresas participantes foram: Ansu Serviço Ltda., Corpus Saneamento e Obras Ltda., 

Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda., Revita Engenharia S.A., Servisul Gestão de Recursos Ltda. e 

Terracom Construções Ltda.  

Os envelopes com as propostas foram abertos em 30 de outubro de 2010, sendo que os 

documentos com os valores de cada empresa foram encaminhados à Secretaria de Proteção Ambiental 

para análise. Para o período de um ano, os valores apresentados pelas empresas foram os seguintes: 

a) Ansu Serviço Ltda.: R$ 10.865.105,00; 

b) Corpus Saneamento e Obras Ltda.: R$ 10.885.121,28; 

c) Mecanicapina Limpeza Urbana Ltda.: R$ 10.895.675,64; 

d) Revita Engenharia S.A.: R$ 10.709.666,40; 

e) Servisul Gestão de Recursos Ltda. e Terracom Construções Ltda.: desclassificadas por não 

atenderem aos requisitos do edital. 
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Foi considerada como vencedora a empresa Revita Engenharia S.A., cujo valor apresentado 

era inferior na importância de R$ 155.438,60 em comparação à santa-mariense Ansu Serviço Ltda. A 

Prefeitura desembolsa atualmente R$ 892.472,20 mensais, totalizando 10,7 milhões de reais anuais 

cobrados pela empresa, o que corresponde a cerca de três por cento de todo o orçamento anual de 

Santa Maria.  

O contrato entre a Prefeitura Municipal de Santa Maria e a Revita Engenharia S.A. tem prazo 

de cinco anos, devendo ser renovado anualmente. Prevê a realização de três modalidades de coleta, 

quais sejam: coleta convencional, coleta conteinerizada e coleta seletiva. Os valores mensais 

apresentados foram de R$ 519.095,00 para a coleta convencional, R$ 327.410,00 para a coleta 

mecanizada através de contêineres e R$ 45.967,20 para a coleta seletiva. Portanto, a soma dos preços 

das três modalidades totaliza os R$ 892.472,20 repassados mensalmente à empresa. 

Esse novo contrato também prevê a colocação de cem novos contêineres, totalizando 500 

unidades distribuídas pela zona central na cidade. Atualmente, as cem novas caixas coletoras já estão 

alocadas nas vias com maior geração de lixo. 

 

3.4 A implantação da conteinerização em Santa Maria 

 

A região central é responsável por cerca de 30% de todo o lixo recolhido em Santa Maria, que 

gira em torno de 170 toneladas diárias. A grande concentração de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviço, aliado à maior circulação de pessoas, contribuem para a concentração de 

resíduos no centro da cidade. 

Com a coleta convencional anteriormente praticada, alguns problemas com a disposição dos 

resíduos produzidos pela região central surgiram, visto que os prédios residenciais e as casas possuíam 

lixeiras próprias, muitas vezes não suficientes para acondicionar a totalidade dos resíduos. 

Comumente, estavam completamente abarrotadas, e o lixo era visto espalhado pelas calçadas.  

A implantação da conteinerização na cidade veio como uma tentativa de amenizar o problema 

enfrentado com a grande quantidade de resíduos produzidos. Inovações tecnológicas como essa são 

desenvolvidas visando melhorar a gestão do lixo, e é essencial o estudo dos benefícios tanto 

econômicos quanto ambientais e sociais obtidos em relação à coleta convencional.  

 Todos os contêineres utilizados na cidade de Santa Maria são importados da Itália, em função 

de sua estrutura metálica, ainda não produzida no Brasil. Ao total, estão distribuídas pela zona central 

da cidade quinhentas caixas coletoras, com valor unitário de R$ 3.760,00. 
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 Em todas as ruas abrangidas pelo novo sistema de coleta, um contêiner é colocado a cada 

cinquenta metros. Assim, cada morador caminha, no máximo, vinte e cinco metros para chegar até a 

caixa coletora e depositar seu lixo doméstico.  

A coleta conteinerizada é realizada por dois caminhões compactadores. Os veículos são 

equipados com braços mecânicos, que içam o contêiner e despejam os resíduos no compactador. Ao 

final, o contêiner é recolocado no lugar. Para a realização do encaixe dos braços robotizados ao 

contêiner, os caminhões compactadores também são equipados com câmeras externas, que orientam o 

motorista. Deste modo, o trabalho de recolhimento do lixo é executado sem o contato humano, exceto 

pelo coletor que auxilia na remoção dos resíduos dispostos de maneira equivocada no exterior do 

contêiner. 

 Complementarmente, a cada quatro dias, um veículo lavador realiza a higienização completa 

dos contêineres, evitando o mau cheiro. O veículo utiliza água e bactericidas, que removem os 

resíduos orgânicos depositados no interior da caixa coletora e impedem a formação de chorume. 

 Conforme já informado anteriormente, a coleta conteinerizada está em execução apenas na 

região central da cidade, dividida em quatro regiões.  

 

3.5 Análise dos benefícios ambientais da coleta conteinerizada 

  

A coleta conteinerizada passou a ser implantada em diversos locais, pioneiramente em países 

desenvolvidos, por contribuir de maneira significativa para a preservação do meio ambiente. No 

âmbito da cidade de Santa Maria, para analisar se a coleta conteinerizada propicia efetivamente 

vantagens ambientais em relação à coleta convencional anteriormente realizada, há que se observar 

primeiramente os resultados que o método usual de recolhimento de resíduos propicia ao meio 

ambiente. 

Com a coleta convencional, o lixo é depositado, geralmente, em recipientes não tampados, 

deixando os resíduos expostos a céu aberto. Deste modo, é favorecido o desenvolvimento de focos de 

insetos, além de haver livre acesso de cães, gatos e ratos aos resíduos depositados. 

Também em função da não utilização de recipientes tampados, o lixo frequentemente é 

disperso pelas calçadas, ocasionando a poluição do solo e a poluição visual. Complementarmente, com 

a ação da água das chuvas, a matéria orgânica se decompõe mais rapidamente, acelerando a produção 

de chorume. O líquido escorre por ruas e calçadas, degradando o meio ambiente.  

Com a implantação da conteinerização, grande parte dos problemas acima citados é reduzida 

ou até mesmo solucionada. Em relação aos benefícios ambientais decorrentes dessa modalidade de 

coleta de resíduos, podem-se citar os seguintes: 
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a) evita de maneira eficaz a proliferação de insetos nos locais de depósito de lixo, pois as 

caixas coletoras são tampadas e impedem a entrada de moscas, baratas e ratos; 

b) as caixas coletoras impedem a ação de cães e gatos, que rasgam os sacos plásticos e 

espalham os resíduos pelas vias da cidade; 

c) ocorre a diminuição do volume de chorume gerado pela decomposição dos resíduos 

orgânicos, já que o lixo fica corretamente acondicionado e protegido das chuvas. Além 

disso, o chorume, altamente tóxico, não fica disposto a céu aberto, e é eliminado com a 

lavagem dos contêineres; 

d) elimina-se boa parte do mau cheiro decorrente da exposição do lixo; 

e) elimina-se de maneira eficiente do acúmulo de lixo pelas vias da cidade, bem como sua 

dispersão em calçadas e valas. 

 

Essa inovação, conforme disposto anteriormente, contribui fortemente para o correto 

acondicionamento do lixo produzido pela população santa-mariense até sua coleta e destinação final. 

Logo, verifica-se que a conteinerização evita o amontoamento de resíduos e o derrame de chorume nas 

vias públicas em comparação às lixeiras tradicionais. 

 

 

 

3.6 Análise dos benefícios sociais da coleta conteinerizada 

 

O método convencional de coleta de resíduos encontra algumas limitações, principalmente no 

que diz respeito ao momento da disposição dos resíduos nas lixeiras pelos moradores. Os cidadãos, ao 

levarem seu lixo doméstico até os pontos de coleta, devem estar sempre atentos aos horários de 

recolhimento dos resíduos, para que não ocorra o amontoamento dos mesmos. 

Há que se considerar também que a coleta usual não é realizada com mau tempo, favorecendo 

a acumulação do lixo. O trânsito é prejudicado, em função das inúmeras paradas que os veículos 

coletores devem realizar para o esvaziamento de um grande número de lixeiras. A estética da cidade 

também é prejudicada, visto que o lixo fica exposto a céu aberto. 

No tocante aos funcionários da empresa que realizam o serviço de coleta, principalmente os 

coletores dos resíduos, ainda que se protejam com a utilização de luvas, existe o contato indireto com 

o lixo. 
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Considerando as limitações apresentadas pela coleta convencional de resíduos, a coleta 

conteinerizada propicia vantagens para a sociedade, contribuindo para a qualidade de vida dos 

cidadãos.  

Dentre as principais vantagens sociais decorrentes da implantação da conteinerização, 

destacam-se as seguintes: 

 

a) o lixo pode ser depositado nos contêineres em qualquer horário do dia e da noite, durante 

todos os dias da semana. Os cidadãos não precisam observar os dias e horários da coleta 

para depositarem seu lixo, já que seus resíduos ficarão acondicionados em um recipiente 

seguro e tampado até a hora da coleta; 

b) anteriormente, a coleta convencional inviabilizava o trânsito, pois as ruas centrais são 

muito estreitas, e existiam inúmeras lixeiras. Com a utilização dos contêineres, são 

causados menores transtornos ao fluxo de veículos; 

c) o processo de coleta conteinerizada é mais ágil, e em função do distanciamento de 50 

metros entre cada contêiner, o veículo coletor realiza menos paradas, contribuindo para a 

fluidez do trânsito; 

d)  o lixo acondicionado em um recipiente tampado contribui com a higienização do local e 

melhora o visual da cidade; 

e) a coleta pode ser realizada em dias de chuva, impedindo o acúmulo de grandes 

quantidades de lixo; 

f) os contêineres não prejudicam de maneira significativa os espaços para estacionamento de 

veículos, pois medem em torno de dois metros. Além disso, não ocupam espaço nas 

calçadas e possibilitam a livre circulação dos pedestres; 

g) a abertura das caixas coletoras para o depósito dos resíduos é feita através da pressão 

sobre um pedal que levanta a tampa, evitando o contato direto da população com os 

resíduos; 

h) a coleta é realizada de maneira mecanizada, sem que o funcionário coletor entre em 

contato com o lixo a ser recolhido. 

 

Em observância às vantagens sociais anteriormente citadas, a coleta conteinerizada traz como 

principal benefício para os usuários desse serviço a comodidade, visto que sempre haverá um 

contêiner próximo às suas residências, disponível a qualquer hora do dia e da noite. 

O trabalho, além de analisar as vantagens ambientais e sociais, também se propõe a analisar se 

a coleta conteinerizada traz vantagem econômica em relação à coleta usual. 
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4.  Análise da vantagem econômica da coleta conteinerizada 
 

 Ao analisar a representatividade dos valores despendidos pelas cidades com a coleta e o 

transporte dos resíduos, percebe-se a relevância do gerenciamento eficiente dessa atividade. De acordo 

com o D’Almeida et al. (2000), a limpeza municipal abocanha em torno de 7% a 15% do orçamento 

municipal, dos quais em torno de 50 a 70% são aplicados essencialmente na coleta e transporte do lixo 

para áreas de tratamento. Devido à significância desse serviço, é fundamental o monitoramento e 

controle dos custos da atividade, visando à economia dos gastos públicos. 

Para analisar se a coleta conteinerizada oferece vantagem econômica em relação à coleta 

convencional, foram utilizadas planilhas de custos coletadas na empresa Revita Engenharia S.A. O 

material foi obtido em agosto de 2011, e os dados relacionados foram orçados a partir da média dos 

gastos incorridos entre fevereiro e agosto de 2010, quando a empresa exerceu os serviços de coleta de 

resíduos de maneira emergencial. 

A estimativa é de que, mensalmente, sejam recolhidas através da coleta convencional 3.100 

toneladas de resíduos, e 1.600 toneladas pela coleta conteinerizada. Assim, para que possa ser feita 

uma comparação entre os custos de cada modalidade, a totalidade dos gastos com cada tipo de coleta 

deve ser dividido pelo respectivo número de toneladas de lixo coletadas, obtendo-se o custo por 

tonelada. 

 

 

4.1 Cálculo do custo por tonelada 

  

Através da coleta convencional, são recolhidas em média 3.100 toneladas de resíduos 

mensalmente. Já a coleta conteinerizada é responsável pelo recolhimento de aproximadamente 1.600 

toneladas por mês. Em decorrência da disparidade entre as toneladas coletadas em ambas as 

modalidades de coleta, é necessário calcular o custo por tonelada de lixo para que possa ser feita a 

análise econômica. 

 O Quadro 1 discrimina todos os custos incorridos em cada tipo de coleta. Posteriormente, a 

soma total dos custos é dividida pelo número de toneladas mensais coletadas, resultando no custo por 

tonelada da coleta convencional e da coleta conteinerizada. 

 

Custos unitários por tonelada em cada modalidade de coleta 

Custo Coleta Convencional Coleta Conteinerizada  

Mão de obra 126.606,36 22.042,20 

Uniforme 5.244,21 687,68 
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Combustível 20.930,93 17.988,63 

Lubrificação e Lavagem 8.762,95 3.012,45 

Rodagem 2.996,93 1.979,61 

Depreciação 21.653,33 49.760,01 

Manutenção 27.066,67 46.533,33 

Remuneração do Capital 10.505,60 24.254,60 

Licenciamento e Seguro 1.479,38 1.594,03 

Ferramentas 308,00 198,00 

Fiscalização 7.000,00 1.500,00 

Tributos 76.566,51 48.292,98 

Destinação Final 170.500,00 77.000,00 

Custo total por coleta 479.620,87 294.843,52 

Quantidade média coletada  3.100 toneladas 1.600 toneladas 

Custo unitário por tonelada 154,72 184,28 

 

Quadro 1 – Custos unitários por tonelada em cada modalidade de coleta 

 

 

 Os valores dos custos apresentados acima representam uma estimativa mensal, obtida a partir 

da experiência da empresa durante a prestação dos serviços por seis meses em caráter emergencial. 

Respeitadas as variações normais dos preços dos insumos, pode-se dizer que a coleta conteinerizada 

apresenta um maior custo por tonelada, superando a coleta convencional na importância de R$ 29,56. 

Portanto, observa-se que a nova modalidade de coleta mecanizada implantada na cidade de Santa 

Maria encarece o custo dos serviços em aproximadamente 19,11% em comparação ao sistema 

anteriormente adotado.   

 Importante salientar que a análise econômica realizada acima englobou apenas os custos das 

atividades, sem considerar a margem de lucro exigida pela empresa para a prestação dos serviços. De 

uma maneira geral, a empresa cobra os valores de R$ 519.095,00 para a coleta convencional e R$ 

327.410,00 para a coleta conteinerizada, embutindo uma margem de lucro que gira em torno de 10% 

em ambas as coletas.  

 Do ponto de vista da fonte pagadora, neste caso a Prefeitura Municipal de Santa Maria, 

tomando como base os recursos despendidos para a prestação dos serviços, o valor unitário da 

tonelada de lixo recolhida pela coleta convencional é de R$ 167,45. A adoção da conteinerização 

encarece os gastos em aproximadamente 22%, resultando em um custo de R$ 204,63 por tonelada de 

resíduos. 

 

 

5.  Conclusões e resultados 
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Novas tecnologias que valorizam o desenvolvimento sustentável e colaboram para a melhoria da 

questão do lixo vêm sendo implantadas. Muitas municipalidades, principalmente cidades de médio a 

grande porte com alta produção de resíduos, já demonstram sua preocupação com o correto 

acondicionamento e destinação do lixo, adotando novos métodos de coleta que visam melhorar a 

qualidade de vida de sua população e a estética da cidade. 

Em Santa Maria-RS, grande produtora de lixo, foi implantada em 2008 a coleta 

conteinerizada, adotada inicialmente por muitos países desenvolvidos. O moderno sistema, que 

possibilita o recolhimento dos resíduos sem o contato humano, projeta a necessidade de um 

gerenciamento eficaz dos resíduos, melhorando o aspecto visual e a higiene da cidade e propiciando 

bem estar aos cidadãos. 

Nesse contexto, a análise das vantagens ambientais, sociais e econômicas proporcionados por 

esta nova modalidade de coleta mecanizada reflete o objetivo maior deste estudo. Com o auxílio de 

planilhas de custos e demais dados obtidos com a empresa Revita Engenharia S.A., responsável pelo 

serviço de coleta dos resíduos na cidade, tornou-se possível a análise dos gastos incorridos nas coletas 

conteinerizada e convencional. Do mesmo modo, foram relacionados os benefícios ambientais e 

sociais proporcionados pelo novo método de coleta de resíduos implantado em Santa Maria. 

 A importância da análise das vantagens obtidas com a conteinerização é indiscutível, visto que 

os valores gastos com a manutenção desse serviço são relativamente altos. A cidade, ao investir boa 

parte de seu orçamento em um método de coleta padrão em países desenvolvidos, certamente espera 

que bons resultados sejam observados, contribuindo para o desenvolvimento de diversas áreas, como o 

turismo e a saúde pública.  

 Para o cumprimento do objetivo geral do estudo, foram estipulados cinco objetivos 

específicos, fundamentais para o bom andamento do trabalho. Quanto ao primeiro, a revisão de 

literatura, foram estudados os pontos de vista de diversos autores, principalmente das áreas de 

Contabilidade de Custos e de gerenciamento de resíduos. O material reunido neste trabalho serve de 

base para consecução das demais metas estabelecidas. 

 O segundo objetivo específico do estudo diz respeito à análise das vantagens ambientais e 

sociais obtidas com a implantação da coleta conteinerizada em relação à coleta convencional.  

Conclui-se, através da análise de dados obtidos com a própria empresa prestadora do serviço, 

que a coleta conteinerizada é, do ponto de vista ambiental, mais vantajosa do que a coleta 

convencional. Tal conclusão reveste-se do fato de que os resíduos são acondicionados em um 

recipiente tampado, protegidos das chuvas. 

Com a coleta convencional, o lixo fica disposto a céu aberto. Insetos e demais animais 

possuem livre acesso aos resíduos, contribuindo para a proliferação de vetores. Além disso, os 
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resíduos ficam expostos às chuvas, o que acelera a decomposição da matéria orgânica e a produção do 

chorume, que escorre pelas ruas e calçadas. 

Com a implantação da conteinerização, evita-se a proliferação de focos de insetos, bem como 

o acesso de cães e gatos aos resíduos. O volume produzido de chorume, líquido altamente tóxico, é 

muito inferior se comparado à coleta convencional, e o chorume gerado fica retido do interior do 

contêiner, que é higienizado a cada quatro dias. Com o uso dos contêineres, diminui-se o mau cheiro 

decorrente do acúmulo dos resíduos, e o lixo não fica disposto a céu aberto. 

 Conclui-se, também, que a coleta conteinerizada é mais vantajosa do ponto de vista social se 

comparada à coleta convencional. Com a conteinerização, o lixo pode ser depositado nos contêineres a 

qualquer hora do dia e da noite, oferecendo maior comodidade aos usuários do sistema. Além disso, 

contribui para a agilidade no trânsito, visto que a coleta mecanizada é realizada de maneira rápida e 

eficiente.  

 Os contêineres não obstruem as calçadas, e não impactam de maneira significativa no 

estacionamento dos veículos. Em suma, a cidade fica mais limpa e com um melhor visual, 

proporcionando bem estar e qualidade de vida à população. 

 O cumprimento do terceiro objetivo específico, que diz respeito à identificação dos custos 

incorridos com as coletas convencional e conteinerizada, é essencial para a análise da vantagem 

econômica. Para a consecução desse objetivo, foram levantados os gastos da atividade, incluindo mão 

de obra, uniformes, combustíveis, rodagem, lubrificação e lavagem, licenciamento e seguro dos 

veículos, ferramentas, manutenção, depreciação, remuneração de capital, fiscalização, destinação final 

e tributos. 

 A totalidade dos custos incorridos com a coleta convencional resulta na importância de R$ 

479.620,87. Já na coleta conteinerizada, os custos totais com a atividade somam R$ 294.843,52. 

 Quanto ao quarto objetivo do estudo, que trata da comparação dos custos identificados nos 

dois métodos de coleta, é importante observar que com a coleta convencional é recolhido um maior 

número de toneladas de resíduos. Para tornar possível a comparação sem distorções, deve ser 

encontrado o custo unitário por tonelada, que neste caso é de R$ 154,72 para a coleta usual e R$ 

184,28 para a coleta conteinerizada. 

 Conclui-se que o custo por tonelada da coleta conteinerizada é R$ 29,56 superior ao custo da 

coleta convencional. Por conseguinte, o quinto objetivo específico do presente trabalho é atingido, 

visto que a coleta conteinerizada não apresenta benefício econômico, já que sua adoção encarece o 

custo por tonelada em 19,10% se comparado à coleta convencional. 

 Do ponto de vista da contratante dos serviços, neste caso a Prefeitura Municipal e a sociedade 

como um todo, há que se considerar o valor repassado à empresa Revita Engenharia S.A. pela 
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execução da atividade. Considerando que a empresa tem receita bruta de R$ 519.095,00 para a coleta 

convencional e R$ 327.410,00 para a coleta conteinerizada, os valores por tonelada pagos pela 

Prefeitura Municipal são, respectivamente, de R$ 167,45 e 204,63. A coleta conteinerizada, nesse 

sentido, apresenta desvantagem econômica de aproximadamente 22% em relação à coleta usual. 

 Com a consecução dos cinco objetivos específicos propostos, torna-se possível alcançar o 

objetivo geral definido, qual seja, identificar se a coleta conteinerizada implantada na cidade de Santa 

Maria propicia vantagens ambientais, sociais e econômicas. Conclui-se, a partir dos dados analisados, 

que a coleta conteinerizada apresenta vantagens ambientais e sociais em comparação ao sistema 

anteriormente adotado, porém, não propicia benefícios econômicos, já que encarece o custo em 

aproximadamente 19,10%. Diante disso, a finalidade global do estudo é atingida, e o problema 

proposto é resolvido. 

Por fim, cabe frisar que no processo de tomadas de decisões acerca da implantação de um 

novo sistema, não devem ser levados em consideração apenas os aspectos econômicos. Há que se 

ponderar sobre as vantagens que os novos métodos trazem para o meio ambiente, para a população e, 

consequentemente, para a cidade como um todo. A conteinerização, apesar de não apresentar 

vantagem econômica, contribui para que se forme na sociedade de Santa Maria uma nova concepção 

de cuidado e de responsabilidade com o lixo produzido.  

 Diversos contêineres foram queimados e pichados durante os primeiros meses de implantação 

do sistema de conteinerização. Atualmente, reduziu-se o número de depredações, consequência das 

ações de conscientização realizadas pela empresa Revita Engenharia S.A. Como exemplo, adesivos 

com os dizeres “cuide de seu contêiner” foram aplicados nas caixas coletoras, objetivando despertar na 

população a concepção de que cada contêiner é patrimônio da sociedade, devendo ser tratado como 

grande aliado na manutenção da higiene pública. 

 O estudo realizado serve como base para os que desejam se aprofundar no assunto da coleta de 

resíduos em Santa Maria, visto que a atividade apresenta diversas particularidades. Os custos com a 

depredação dos contêineres, não considerados neste trabalho, certamente oferecem um bom campo de 

estudo. Além disso, a empresa prestadora do serviço, a Revita Engenharia S.A., está desenvolvendo 

em fase experimental a geração de energia a partir do gás proveniente do chorume, o que já é realidade 

em alguns países europeus, que transformam o lixo em eletricidade. 

Algumas limitações foram encontradas durante o desenvolvimento do trabalho. Ainda que a 

empresa mantenha eficientemente o controle sobre seus custos, alguns dados não foram fornecidos, 

como, por exemplo, a origem dos custos com a destinação final dos resíduos. Contudo, não foi 

comprometido o resultado final do trabalho.  
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Por fim, cabe ressaltar que, ainda que o Poder Público municipal detenha a responsabilidade 

de manter o serviço de coleta e transporte do lixo, a sociedade tem papel fundamental no 

gerenciamento dos resíduos. O lixo que está longe dos olhos da população não desperta a consciência 

que todo indivíduo deveria ter: a de gerar menos lixo e separar o que produz. O lixo, ao ser depositado 

em frente às residências para que seja coletado pelo Poder Público, não desaparece como muitos 

imaginam. Pelo contrário, existe um longo processo que apenas se inicia com a coleta dos resíduos em 

frente às nossas casas. 
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