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PROJETO BÁSICO PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSBORDO, TRIAGEM, 
TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA 

 

                 O presente projeto foi elaborado a partir da solicitação feita pelo protocolo 
2021/723. Este projeto básico deve ser utilizado para elaboração do edital, sendo que 
contempla apenas itens básicos, devendo ser observadas exigências legais que fazem 
parte dos editais e contratos. 

1 – DEFINIÇÃO DOS SERVIÇOS 

                Os serviços deverão ser executados pela proponente a partir da data definida 
na Ordem de Serviço emitida pelo município, obedecendo obrigatoriamente o projeto 
básico aprovado por esta municipalidade. Os serviços são os seguintes: 

1.1 Para efeito do presente objeto, os serviços incluem a coleta de resíduos, o 
transporte até a central de triagem, a central de triagem e transbordo, e o 
transporte até o destino final (aterro sanitário) dos resíduos sólidos 
domiciliares, classificados como orgânico ou rejeito, de estabelecimentos 
públicos, institucionais, de prestação de serviços, industriais, residenciais e 
comerciais dispostos nas vias e logradouros públicos de todo o município 
de Fazenda Vilanova. Não serão coletados os resíduos descritos no item 
1.6; 

1.2 Transporte é o deslocamento por via rodoviária dos resíduos sólidos 
coletados no município conforme descrito no item anterior, acondicionados 
em caminhão ou container apropriados para a atividade; 

1.3 Transbordo e triagem são áreas licenciadas para as atividade destinadas ao 
recebimento e separação dos resíduos sólidos gerados e coletados por 
agentes privados no município. Estas áreas deverão ser usadas para a 
triagem dos resíduos recebidos e posterior remoção para adequada 
destinação final. 

1.4 Destinação é a disposição final dos resíduos em aterro sanitário 
devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente e demais órgãos 
necessários para a atividade. 

1.5 Não estão compreendidos como resíduos sólidos na coleta pública os 
entulhos de obras públicas ou privadas, material mineral (terra, areia, brita, 
etc.), podas de arborização pública ou particular ou animais mortos. 

1.6 Quanto aos resíduos incluídos em outras classes que o destino é de 
responsabilidade dos empreendedores e que não devem ser coletados: 

1.6.1 Resíduos Classe I – Perigosos como tintas, óleos, graxas, etc. 
1.6.2 Resíduos industriais e de prestação de serviços não 

classificados como inertes; 
1.6.3 Resíduos de serviços de saúde de ambulatórios, farmácias, 

clínicas, consultórios médicos, unidades básicas de saúde e 
outros que não são classificados como domiciliares; 

1.6.4 Resíduos da construção civil e de demolição como caliça, restos 
de tijolos e embalagens, etc. 

1.6.5 Lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias, pneus, resíduos e 
embalagens de óleos lubrificantes, resíduos e embalagens de 
agrotóxicos. 

2- QUANTIDADE DE RESÍDOS A SEREM COLETADOS 

                 2.1 Conforme levantamento apresentado pelo fiscal de contrato da coleta 
atual, verificou-se que são coletados em média 47,38 ton. de resíduos por mês, no ano 
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de 2020. Com esse dado se verifica uma geração média de 1,58 ton. por dia. Abaixo 
tabela com as quantidades mensais e média verificadas no ano de 2020: 

       QUANTIDADE TOTAL DE RESÍDUOS EM 2020 

  

MÊS Quantidade em KG 

Janeiro 49.880 

Fevereiro 41.510 

Março 41.430 

Abril 45.220 

Maio 42.570 

Junho 48.550 

Julho 53.920 

Agosto 44.590 

Setembro 50.200 

Outubro 49.450 

Novembro  41.010 

Dezembro 60.320 

Total 568.650 

Média Mensal 47387,5 

Média Mensal(ton/mês): 47,387 

Média diária de RSD gerado(ton/dia):1,579 

 
 

 

Atualmente a coleta é feita 3 vezes por semana: terças-feiras na zona urbana, quinta-
feira na zona urbana e rural e sexta-feira na zona urbana. Verifica-se através dos dados 
apresentados pelo fiscal de contrato atual que o dia de maior média coletada é terça-
feira com 4,437ton, seguido de quinta-feira com 4,428ton e sexta-feira com 2,110ton. 
Abaixo tabela com as quantidades diárias verificadas no ano de 2020: 

 

 

                                         QUANTIDADE COLETADA POR DIA EM KG 

  Terça- feira Quinta Feira Sexta Feira 

    5.530 1.960 

  4.310 5.400 1.800 

JANEIRO 4.540 5.280 2.100 

  3.910 4.960 1.800 

  3.650 4.640   

  4.110 3.580 1.680 

  3.710 4.490 1.940 

FEVEREIRO 3.960 4.190 1.910 

  4.060 5.410 2.470 
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  3.250 4.040 1.400 

  3.790 3.380 2.150 

MARÇO 3.420 3.610 1.900 

  3.950 4.740 2.190 

  3.610     

    3.780 1.670 

  3.600 5.520 1.880 

ABRIL 4.960 4.140 2.030 

  3.760 4.470   

  4.510 4.900   

  4.860 4.120 1.750 

  4.470 4.220 1.870 

MAIO 4.140 4.570 1.950 

  4.480 4.330 1.810 

        

  4.240 4.300 2.130 

  4.410 4.920 2.170 

JUNHO 6.110 5.140 2.000 

  4.510 4.120   

    4.500   

  4.470 4.350 2.300 

  4.720 4.630 2.750 

JULHO 5.230 4.850 1.730 

  5.060 4.790 2.460 

    4.520 2.060 

  4.530 4.820 2.140 

  4.400 4.480 2.010 

AGOSTO 4.720 4.720 2.190 

  4.190 4.600 1.790 

        

  4.180 4.410 2.070 

  4.440 5.030 2.610 

SETEMBRO 4.850 4.180 2.440 

  4.750 4.940 2.040 

  4.260     

    4.560 2.520 

  4.230 4.090 2.200 

OUTUBRO 4.390 4.330 1.900 

  4.040 4.790 1.990 

  4.270 4.020 2.120 

  4.510 4.120 1.980 

  4.300 3.920 1.920 

NOVEMBRO 4.610 2.620 2.280 

  4.080 4.380 2.290 
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  5.310 4.760 2.770 

  4.950 4.460 2.460 

DEZEMBRO 5.970 4.820 2.450 

  4.990 1.800 2.880 

  6.530 3.670 2.500 

Total RSD Coletado (kg) 226.300 238.940 103.410 

Média RSD (kg) coletado 

4437,25 4424,81 2110,41 por dia de coleta 

Média RSD (ton) coletado 

4,44 4,42 2,11 por dia de coleta 
 

 

Tomando por base os dados apresentados mensalmente junto a fatura ao setor de 
contabilidade pela atual empresa contratada, verifica-se que no ano de 2020 foi coletado 
um total de 568.650,00 kg. Desse total, 508.714,29 kg foram destinados para aterro 
sanitário e 59.935,71 kg foram reciclados, em média, com base nas informações 
prestadas. Isso corresponde a um percentual de 89,46% destinado para aterro e 10,54% 
reciclados. 

 

3- COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES 

Para desempenhar a sua atribuição, a proponente deverá manter em condições 
regulares todos os serviços definidos neste projeto básico. 

3.1 Rotas de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares 

3.1.1 A coleta regular de resíduos sólidos domiciliares deverá ser executada nos dias 
descritos abaixo e atender a todo o perímetro descrito. A empresa poderá solicitar 
orientação da prefeitura para conhecimento de todos os locais a serem  atendidos, bem 
como a prefeitura poderá solicitar alterações no roteiro de acordo com a necessidade. 

Zona urbana: Coleta na segunda-feira pela manhã – resíduos sólidos domiciliares 

                       Coleta na quinta-feira pela manhã – resíduos sólidos domiciliares 

                          

O percurso aproximado na zona urbana é de 37km com base no relatório do atual fiscal 
de contrato. Abaixo mapa com sugestão de rota para zona urbana. Nos locais (ruas 
estreitas, sem saída e becos) onde não é possível o acesso do caminhão será 
necessária a coleta manual pela equipe até o caminhão.  
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MAPA ZONA URBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percurso aproximado de 37km 

 

 

 

Zona rural: Coleta nas quintas-feiras pela manhã – resíduos sólidos domiciliares 
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MAPA ZONA RURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DAS ÁREAS RURAIS 

CONCEIÇÃO, COLÔNIA CARDOSO E MATUTU ( Distância a percorrer 28 km/dia) FAZENDA JULIANA E BOA 

VISTA ( Distância a percorrer 19 km/dia) 

ALTO PINHEIRAL E CONCÓRDIA( Distância a percorrer 17 km/dia) 

GLÓRIA E NOVA WESTFÁLIA( Distância a percorrer 32 km/dia) 

ARROIO DO PAU, SANTANA E POSSES( Distância a percorrer 29 km/dia) CANTAGALO E TRÊS IRMÃOS( 

Distância a percorrer 15 km/dia) 
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Percurso na zona rural é de aproximadamente 140km com base no relatório 
apresentado pelo fiscal do atual contrato. A zona rural compreende as localidades de 
Conceição, Colônia Cardoso, Matutu, Fazenda Juliana, Boa Vista, Alto Pinheiral, 
Concórdia, Glória, Nova Westfália,  Arroio do Pau, Santana, Posses, Cantagalo e Três 
Irmãos. 

 

A coleta na zona urbana será realizado após a coleta da zona rural. O horário da coleta 
inicia a partir das 6h da manhã. 

3.2 Os resíduos coletados deverão ser levados a Central de Transbordo e Triagem. 

3.3 Para a realização dos serviços será necessário 1 caminhão coletor compactador 
com capacidade mínima de 10,97m³ ou caminhões com capacidade de armazenamento 
mínimo de 30,47m³ de resíduos. A equipe deverá ser constituída de 1 motorista e 2 
coletores por caminhão, bem como ferramentas e utensílios necessários à perfeita 
realização dos trabalhos. O caminhão coletor, independente do tipo, não poderá ter 
idade superior a 10 anos.  

3.4 Para o dimensionamento da frota foram feitos os cálculos abaixo, considerando a 
média entre o peso do resíduo coletado na semana dividido em dois dias: 

Caminhões caçamba (resíduo solto) – massa específica de 180kg/m³ 

Densidade=massa/volume 

180kg/m³=5486kg/volume 

Volume=30,47m³ 

Utilizando caminhões sem compactador, estes deverão ter capacidade para 30,47m³ 

 

Caminhões compactadores – massa específica de 500kg/m³ 

Densidade=massa/volume 

500kg/m³=5486kg/volume 

Volume=10,97m³ 

Utilizando caminhão com compactador este deverá ter capacidade mínima de 10,97m³ 

Por essa razão optou-se pela utilização de caminhão do tipo compactador, devendo ser 
fechado e estanque para evitar o despejo de líquidos nas vias públicas e ser provido de 
mecanismo de descarga automático com armazenamento dos líquidos gerados pela 
compactação. 

3.6 A proponente deverá zelar pelo recolhimento dentro das normas técnicas e 
ambientais aplicáveis ao serviço, assim como deverá zelar pela boa conservação e 
cuidados das lixeiras existentes durante o ato de coleta. 

3.7 Nas situações em que houver impossibilidade de acesso do caminhão à via pública 
(ruas estreitas, sem saída ou becos), a coleta deverá ser executada manualmente, 
sendo necessário o coletor retirar os resíduos depositados na via e carrega-los até o 
caminhão. 

3.8 É obrigação da Contratada, apresentar nos locais e horários de trabalho, os 
funcionários devidamente equipados e uniformizados 
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3.9 Os coletores deverão recolher e transportar os recipientes e sacos plásticos com 
cuidado e depositá-los no veículo coletor, evitando a queda de resíduos nas vias 
públicas. A equipe deverá tomar as precauções, no sentido de evitar o rompimento dos 
mesmos, antes de depositá-los no veículo. Se houver derrame de resíduos na via 
pública, estes deverão ser varridos e recolhidos pelos coletores. Constituem-se 
ferramentas obrigatórias para a a realização dos serviços pás e vassouras em todos os 
veículos coletores. 

 

3.10 No percurso de deslocamento dos resíduos, todas as tampas de abertura do 
veículo coletor deverão estar completamente fechadas, de vendo as mesmas serem 
abertas apenas quando da execução do serviço. 

4- TRANSBORDO E TRIAGEM 

Como o município não dispõe de área para transbordo, há necessidade de transportar 
o resíduo coletado até uma estação de transbordo e triagem para posterior transporte 
até o aterro sanitário. 

4.1. Todo o resíduo coletado no Município deverá ser encaminhado à Área de 
Transbordo e Triagem, devidamente licenciada, onde será feita a classificação e seleção 
dos resíduos sólidos urbanos. Entende-se por triagem a separação do material 
reciclável com vistas à transformação em insumos ou novos produtos.  

4.2 A área do empreendimento deverá se apresentar cercada e com controle de acesso, 
devendo ser devidamente identificada com a colocação de placa identificadora da 
atividade e o número da licença ambiental. 

4.3 Os resíduos armazenados passarão primeiramente pela triagem, sendo então 
separados e selecionados em recipientes adequados para serem reciclado, e o restante, 
que não poderá ser reciclado será depositado em área apropriada e encaminhado para 
o destino final. O transporte desses resíduos até o aterro sanitário deverá ser realizado 
em veículos apropriados para a atividade e não poderá ter idade superior a 10 anos. 

 

5- TRANSPORTE ATÉ A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS 

5.1 O transporte dos resíduos sólido coletados no Município deverá ser feito por via 
rodoviária, em caminhões adequados e com capacidade para transportar os resíduos, 
observando a legislação ambiental vigente quanto a documentação de transporte. 

5.2 Os resíduos sólidos coletados e triados não passíveis de serem reciclados deverão 
ser transportados pela Contratada ao local de disposição final – aterro sanitário. 

5.3 Mensalmente a contratada deverá apresentar relatório detalhado dos resíduos 
sólidos coletados no município, com as quantidades que foram triadas para a reciclagem 
e as quantidades que foram transportadas até o aterro sanitária. 

5.3.1 O serviço e os custos de pesagem dos caminhões da coleta de resíduos sólidos 
serão de responsabilidade da Contratada. A prestação de serviços de pesagem deve 
ser completa, consistindo na pesagem do caminhão vazio(tara) e após a coleta com o 
caminhão cheio (peso bruto), faz-se então a diferença do peso bruto menos o peso vazio 
e obtém-se o peso líquido, com registro de pesagem, data e número da placa do 
caminhão. 

5.3.2 Mensalmente a contratada deverá apresentar relatório detalhado das quantidades 
de resíduos sólidos coletados no município, quantidades destinadas para reciclagem e 
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quantidades transportadas para o aterro sanitário, efetuando a pesagem dos mesmos e 
emitindo os documentos comprobatórios. 

 

6- DESTINAÇÃO/DISPOSIÇÃO FINAL 

6.1 O local da disposição final deverá ter capacidade de recebimento dos resíduos 
coletados e possuir vida útil superior a 5 anos, devendo apresentar declaração que a 
área que está sendo disponibilizada no aterro sanitário será utilizada para os resíduos 
coletados no município de Fazenda Vilanova.  A contratação do aterro sanitário não é 
objeto desse projeto básico. 

7- VEÍCULOS COLETORES E OUTROS EQUIPAMENTOS 

7.1 Os veículos automotores e equipamentos apresentados pela Contratada para a 
realização de cada tipo de serviço deverão ser adequados e estarem disponíveis logo 
após a assinatura do contrato, ou seja, que os equipamentos estejam devidamente 
instalados nos chassis dos veículos e que o conjunto esteja em perfeitas condições de 
operação 

7.1.1 Os veículos coletores deverão estar equipados com equipamento de sinalização. 

7.1.2 O veículo coletor e os equipamentos não poderão ter idade superior a 10 anos, 
exceto nos dias de manutenção do veículo, quando então será previamente informado 
ao fiscal do contrato. 

7.2 Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de operação, inclusive a 
unidade reserva. 

7.2.1 Ressalta-se nessa exigência: 

- perfeito funcionamento do velocímetro, odômetro e tacógrafo; 

- perfeito estado de conservação da pintura; 

- Limpezas gerais do veículo e equipamento, constituindo obrigação contratual a 
lavagem diária da caçamba ou carroceria. 

7.3 Todos os veículos e equipamentos utilizados nos serviços deverão respeitar os 
limites estabelecidos em lei para fontes sonoras e emissão de poluentes. 

7.4 Não será permitida a exploração de publicidade nos veículos e equipamento ou nos 
uniformes dos empregados envolvidos na execução do serviços. Somente deverão 
constar dizeres ou símbolos autorizados pelo Município. 

7.5 O município poderá, a qualquer momento, exigir a troca do veículo ou equipamento 
que não seja adequado às exigências dos serviços. 

 

 

8- PLANEJAMENTO 

8.1 Em caso de alteração dos planos de trabalho, como alteração de datas e turnos para 
recolhimento, a Contratada deverá ser avisada com antecedência prévia de no Mínimo 
quinze dias úteis, e esta deverá se adequar aos interesse do município. 

8.2 O município poderá determinar que a proponente aumente ou reduza serviços, 
veículos, pessoal e equipamentos, conforme necessidades, dentro dos limites legais. 
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8.3 A proponente deverá utilizar algum sistema de comunicação (celular ou rádio) que 
possibilite o contato imediato com seus encarregados, sub-encarregados e fiscais 
responsáveis com o objetivo de agilizar e garantir a qualidade dos serviços. 

 

9- DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 A fiscalização do cumprimento do contrato caberá ao município, que designará o 
fiscal através de portaria específica. 

9.2 A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e, 
particularmente, à qualidade dos serviços executados, a fim de possibilitar a aplicação 
das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas. 

9.3 a contratada deverá cooperar quanto a observância dos dispositivos referentes a 
coleta e higiene pública, informando à fiscalização municipal das infrações ambientais 
observadas, como por exemplo, dos casos de descarte irregular de resíduos. 

 

 

O presente Projeto básico possui 10 páginas numeradas, rubricadas e assinadas ao 
final. À este projeto deve ser anexado planilha de cálculo do custo da coleta, transbordo 
e transporte, assinadas pelo contador responsável. 

 

 

 


