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Abstract 

Transfer stations are becoming an integral part of current systems in solid waste management because they tend to 

optimize the collection and reduce system costs. However, before the implementation, it must perform a full 

economic analysis, verifying if the reduction of transport costs offsets the increased cost due to construction and 

operation of the facility. In Brazil, the number of transfer stations increased 80% from 2005 to 2010, however no 

studies to indicate its feasibility. Thus, for this article was conducted a literature research on feasibility of 

implementation of transfer stations, with detailed analysis of input data required for each method presented. After, 

we performed a cross-check of data collected with the collect data by the companies of solid waste and finally 

indicated some methodologies that can be used to analyze the feasibility of implementing transfer stations to cities 

large and medium-sized companies in Brazil. As a result we found that studies using Bridi (2008), Poloni and 

Reichert (2011) and US EPA (2002), we have a methodology applicable to the Brazilian reality. 
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ESTUDO SOBRE METODOLOGIA A SER APLICADA NO BRASIL PARA 
IDENTIFICAR A VIABILIDADE DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA EM 

SISTEMAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 
 

Resumo 
Estações de transferência vêm se tornando uma parte integrante dos atuais sistemas em gestão de resíduos sólidos 
pois tendem a otimizar a coleta e diminuir os custos do sistema. Porém, antes de sua implantação, deve-se realizar 
uma análise econômica completa, verificando se a redução dos custos com o transporte compensa o aumento do 
custo devido a construção e operação da instalação. No Brasil, o número de estações de transferência aumentou 80% 
de 2005 a 2010, porém não foram realizados estudos que indicassem as suas viabilidades. Dessa forma, para esse 
artigo realizou-se um levantamento bibliográfico a partir das pesquisas sobre viabilidade de implantação de estações 
de transferência, com análise detalhada dos dados de entrada necessários em cada metodologia apresentada. Na 
sequencia, foi feito um cruzamento dos dados levantados com os que são coletados pelas companhias de resíduos 
sólidos e por fim, indicadas algumas metodologias que podem ser utilizadas para a análise da viabilidade de 
implantação de estações de transferência para cidades do Brasil. Como resultado identificou-se que utilizando os 
estudos de Bridi (2008), Poloni e Reichert (2011) e US EPA (2002), pode-se ter uma metodologia aplicável para a 
realidade brasileira. 
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1. Introdução 

 

Os gastos com manejo de resíduos sólidos absorvem, atualmente, de 7 a 15% dos recursos do orçamento municipal 

(D’ALMEIDA et al., 2000). Em um estudo mais recente, segundo IBGE (2008), estes gastos podem atingir 20% 

desse orçamento. Destes, cerca de 50% a 70% são destinados à coleta e transporte dos resíduos sólidos 

(D’ALMEIDA et al., 2000) e tem-se que dentre os gastos com coleta e transporte, um dos mais significativos é com 

o combustível dos caminhões (TAVARES et al., 2009). As estações de transferência de resíduos sólidos podem levar 

a diminuição desses custos. Entretanto, a fim de identificar a viabilidade da implantação dessas instalações, é 

importante realizar uma análise completa de custos, considerando também as despesas com a estação; ganhos e 

perdas ambientais; bem como os impactos na comunidade envolvente. 

Diversas pesquisas foram feitas a fim de identificar a viabilidade de estações de transferência. A Agência Norte 

Americana de Proteção Ambiental (2002) apresentou o gráfico “custo/tonelada versus milhas” e o ponto de virada, 

que corresponde à distância a partir da qual é viável ter esse tipo de instalação no sistema estudado. Komilis 

(2008), a fim de identificar esse ponto de virada, trabalhou com o conceito de nós no sistema, utilizando a 

metodologia de modelos lineares mistos. Rahman e Kuby (1995) pesquisaram sobre a oposição pública às 

instalações e Bovea et al. (2007) avaliaram impactos ambientais.  

No Brasil, o número dessas instalações vem aumentando expressivamente. Segundo dados levantados por Costa 

(2005) foi identificado no ano de 2004, um total de 16 instalações no território nacional. Em 2009, o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) indica que esse número quase triplicou, chegando a 47 

unidades. No ano seguinte, essas instalações aumentaram mais de 50%, totalizando 84 unidades (SNIS, 2010).  

Os números citados acima revelam uma tendência no uso de estações de transferência no manejo de resíduos 

sólidos no Brasil. Porém, não se constata nenhum estudo amplo realizado em território nacional que indique a 

viabilidade dessas instalações levando em conta a disponibilidade de dados coletados pelas companhias de resíduos 

sólidos. O presente artigo visa preencher essa lacuna. 

 

 

2. Objetivo 



 
Identificar uma metodologia para avaliar a viabilidade da implantação de estação de transferência em sistemas de 
manejo de resíduos sólidos nas cidades do Brasil. 
 

 

3. Metodologia 

 
Processamento de dados a partir do levantamento bibliográfico sobre estudos de viabilidade da implantação de 
estações de transferência de resíduos sólidos com análise detalhada dos dados de entrada necessários em cada 
metodologia apresentada. Posterior cruzamento dos dados levantados com os que são coletados pelas companhias de 
resíduos sólidos. 
 
 

4. Resultados 
 

Os condicionantes para a identificação da viabilidade de estações de transferência envolvem vários aspectos. Os 
estudos desenvolvidos nessa área variam entre si em relação aos critérios analisados e aos métodos de análise 
utilizados. A tabela 1 indica quais variáveis são necessárias para cada estudo bem como o método utilizado. 
Um estudo amplamente reconhecido e reproduzido foi desenvolvido pela Agência Norte Americana de Proteção 
Ambiental (US EPA) no ano de 2002. A agência apresentou um exemplo de gráfico de "custo/tonelada versus 
milhas", representando a relação entre o transporte direto de resíduos em veículos de coleta para a destinação final 
contra a transferência e dessa forma o transporte até a destinação final sendo feito em veículos maiores.  
Para ser calculado o ponto de virada devem-se conhecer, no sistema, as variáveis que são apresentadas na tabela 1. 
No exemplo apresentado na figura 1 identifica-se que o custo médio por tonelada para mover os resíduos do veículo 
de coleta para o veículo de transferência é de 10,00 dólares. Este custo por tonelada é para construir, operar e manter 
a estação. Entretanto, a estação de transferência (ET) produz uma economia em grande escala devido a maior 
conservação dos veículos de coleta, o que diminui esse custo “por milha”.  

 

 

Figura 1-Comparação entre custo do transporte com e sem ET. (Fonte: Adaptado de US EPA 2002) 
 



Nesse estudo, é verificado que o “custo/ tonelada versus milha” no caso da utilização de um veículo de transferência 
logo supera o custo inicial de desenvolvimento e operação da estação de transferência. Com base nisso, a redução de 
custos vai começar a ser realizada quando a distância do transporte (considerando ida e volta) for superior a 34 
milhas.  

Em 1995 Rahman e Kuby desenvolveram um modelo de múltiplos objetivos examinando as compensações entre a 
minimização dos custos em sistemas de manejo de resíduos com a implantação de ET e a oposição pública à 
instalação. A localização da ET é definida através de nós de origem (centróides geográficos de cada uma das zonas 
de coleta de resíduos), nós intermediários (possíveis áreas para a ET) e os nós finais (aterros sanitários, que são 
assumidas como locais fixos). 
Bovea et al. (2007) aplicaram a técnica de Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) para quantificar o impacto ambiental 
do transporte do resíduo e da operação de uma E.T. Como resultado obtido tem-se que na região Plana de Castellón 
na Espanha, houve uma redução média de 17% no impacto ambiental do sistema de manejo de resíduos com a 
utilização da instalação. 
Tem-se que Chang e Lin (1997) desenvolveram e aplicaram um modelo de gestão operacional de resíduos sólidos 
através de uma abordagem hierárquica. Nesse modelo de otimização, um quadro de economia é considerado, no qual 
a função objetivo de minimização dos custos é formulada para calcular todos os benefícios do sistema quantificáveis 
e custos em um período de tempo específico, também fatores de recuperação de capital foram utilizados para ajuste 
econômico. O método foi aplicado na província de Taiwan e mostrou que as estratégias de ótima localização de ET 
podem reduzir os custos do sistema e gerar razoáveis programas operacionais. 
Komilis (2008) realizou uma modelagem conceitual para aperfeiçoar o trajeto e transferência de resíduos sólidos 
urbanos. Dois modelos lineares mistos foram desenvolvidos. Um modelo baseado na minimização do tempo, e outro 
na minimização do custo total. Ambos têm por objetivo calcular o caminho ideal para transportar resíduos sólidos a 
partir dos nós de origem (nós de produção de resíduos), para nós finais (aterros), através de nós intermediários (ET).  
Os modelos são aplicáveis, desde que os locais de origem, intermediário e nós finais sejam fixos. O modelo de 
otimização do tempo é mais fácil de desenvolver, uma vez que utiliza dados prontamente disponíveis (distâncias 
entre os nós). O modelo de otimização de custos, indica o melhor local para a ET e identifica qual a distância limite 
do aterro acima do qual a construção de uma ET torna-se financeiramente vantajosa. A análise de sensibilidade 
revelou que os tempos de fila no aterro e na ET são variáveis de entrada chave. Além disso, a quantidade de resíduos 
encaminhados à ET e os dados de custo inicial afetam o caminho ideal.  
Chatzouridis e Komilis (2012) desenvolveram uma metodologia prática para designar se uma ET deve ser 
construída, otimizar a concepção e escolha do local para ET com fronteiras bem especificadas. A função objetivo foi 
uma equação não linear que minimiza custos de cobrança total. Também utilizaram o sistema de nós de origem, 
intermediários e finais.  

Trabalhos Realizados no Brasil 

Bridi (2008) a fim de identificar a viabilidade de uma segunda ET, em um local já pré-determinado, no município de 
Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, aplicou o método do centro de massa (CM) de geração de resíduo sólido. 
Através da localização do centro geométrico de todos os setores de coleta do município, foram calculadas as 
distâncias percorridas por viagem pelos caminhões de coleta entre cada setor e a ET existente. Após a determinação 
dos centros geométricos, admitiu-se o centro de massa de cada setor de coleta ser coincidente com o centro 
geométrico. Após isso, foram relacionados os setores de coleta com a respectiva massa de RSU. 
Como resultado, a autora identificou que, a ET atual e a proposta ficaram posicionadas muito próximas ao CM da 
respectiva área de contribuição de resíduos, o que diminuiu o percurso dos caminhões de coleta entre os setores de 
coleta e a transferência. Comparando a quilometragem percorrida pela frota, observou-se uma redução de 29% 
utilizando a estação de transferência proposta pela autora. 
Outro estudo realizado em território nacional, realizado por Poloni e Reichert (2011), avaliou a viabilidade 
econômica de vários tipos de ET no município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Foram 
identificados os custos para a implantação, operação e manutenção de instalações, considerando duas situações: 

 Cenário 1: ET sem compactação, com compactação simples e, com compactação por pistão; 

 Cenário 2: ET sem compactação, com compactação simples e , com compactação por pistão. A diferença 
está na utilização de veículos de transferência menores que no cenário 1. 



Foi identificado o custo para a implantação, operação e manutenção em todos os casos citados. Após, foi estimado 
como benefício da implantação do transporte indireto dos resíduos 10%. Dessa forma, foi apresentada a receita anual 
obtida pela ET com compactação por pistão do segundo cenário, pois a mesma apresentou-se mais de acordo com os 
atuais valores de mercado. 
Por fim, foi realizada a análise de viabilidade econômica pelo método do Valor Presente Líquido  a partir de um 
fluxo de caixa que abrange a demanda financeira e os benefícios da redução de gastos num período de 21 anos. A 
opção que apresentou o menor período de retorno, correspondendo a 8 anos, foi no cenário 2 opção sem 
compactação. Porém, todas as alternativas apresentadas foram viáveis. 
 

TABELA 1- Dados de entrada e metodologia utilizada em cada pesquisa. 

    Autor Dados de entrada Metodologia 

  US EPA 
(2002)        

ET-Custo da estação de transferência: construir manter e operar 
(R$/ton); 
CCD- Carga por caminhão do transporte direto (ton/dia); 
CCT-Carga por caminhão que realiza transferência (ton/dia); 
CT-Custo com o transporte: direto e com transferência (R$/Km); 
Distância da geração até destinação final (km). 

 Custo transporte 
direto: 
 (Distância*CT)/CCD 

 Custo do transporte 
com a E.T.: 
 (Distância*CT)/ CCT 

Rahman e 
Kuby 
(1995) 

Número total de nós 1*, 2* e 3*; quantidade de resíduo: 1, 2 e 3; custo 
de operação e manutenção dos veículos de coleta e custos trabalhistas; 
distância de: 1 até 3, 1 até 2 e 2 até 3; custo total da E.T.: construção, 
recuperação de capital, taxa de juros. Número total esperado de 
habitações que serão contra a instalação: unidades habitacionais no nó 
1; probabilidade de oposição para a ET das pessoas que vivem nó 1. 

Programa multiobjetivo 
linear misto 

Bovea et 
al. (2007) 

Impactos com o transporte de resíduos: consumo de combustível para 
caminhões de coleta e transferência; manutenção dos caminhões 
(lavagem dos contentores, mudança de óleo, substituição 
pneumáticos). 
Impactos na operação da ET: consumo de eletricidade e água. 

Análise do Ciclo de 
Vida Métodos de 
Avaliação: Eco- Indicator 
95, Eco-Indicator 99, 
EPS'00, CSERGE 

Chang e 
Lin (1997) 

Custo total com o transporte de resíduo, construção e operação da 
E.T.; produção de resíduos; renda total recuperada na E.T. (materiais 
e energia); renda domiciliar total com a reciclagem; recuperação de 
capital; taxa de juros. 

Sistema de informação 
geográfica e modelo 
linear misto de 
programação 

Komilis 
(2008) 

Tempo global para o transporte, transferência e disposição final; 
número de nós 1*,2*,3*; produção de resíduos; carga por caminhão; 
tempo médio levado na coleta; velocidades médias; distância de: 1 até 
3, 1 até 2 e 2 até 3, tempo na fila para a E.T. e para o aterro, custo 
total com o transporte, transferência e disposição final; horas do dia 
de funcionamento da E.T.; custo para construção, operação, 
manutenção e custo de depreciação da E.T.; custos trabalhistas. 

Modelo linear misto de 
programação 

Chatzourid
is e 
Komilis 
(2012)  

E.T. (custo para construção, operação, manutenção e custo de 
depreciação); veículos de coleta (custos de capital e operacional); 
custos trabalhistas; quantidade de resíduo coletado; custo do 
transporte dos resíduos para as E.T. ou para os aterros; número de nós 
1*,2*,3*,distância de: 1 até 3, 1 até 2 e 2 até 3; carga por caminhão. 

SIG e Programação 
binária 

*: coleta (1), estação de transferência (2) e aterro sanitário (3) 

 
 

5. Conclusões 

 

Com o processamento dos dados a partir do levantamento bibliográfico pode-se concluir que: 



 Os estudos já realizados no Brasil não podem ser utilizados isoladamente como propostas metodológicas 
para identificar a viabilidade de ET, pois não utilizam dados de distância percorrida a fim de indicar o 
melhor local para a ET. 

 Nota-se que para a aplicação da metodologia de Rahman e Kuby (1995), Chang e Lin (1997), Komilis 
(2008) e Chatzouridis e Komilis (2012) deve-se ter dados detalhados sobre custos e distâncias nas etapas 
de: coleta, transporte, ET, destinação final. Nas metodologias de Rahman e Kuby (1995), Komilis (2008) 
e Chatzouridis e Komilis (2012) também se deve conhecer o número total de residências em cada região 
de coleta de resíduos sólidos. 

 Com relação à obtenção dos dados de entrada para posterior aplicação das metodologias, identifica-se que 
no Brasil, ainda é difícil que as companhias de resíduos sólidos monitorarem de forma contínua seus 
sistemas, principalmente quando se trata de dados detalhados de custos. 

Por fim, indicam-se as seguintes metodologias a fim de identificar a viabilidade da implantação de ET para 
cidades de médio e grande porte do Brasil:  

 Para análise econômica: projeção da geração de RS em cada região do município ao longo do horizonte de 

projeto com estimativa da região que produz e produzirá mais resíduo, a ET proposta ficará nessa região. 

Utilização da metodologia proposta por Bridi (2008) para encontrar o CM de cada região do município; 

estudo de Poloni e Reichert (2011) para identificar os tipos de custos da instalação e por fim; utilizar a 

metodologia apresentada por US EPA (2002) para verificar a viabilidade econômica da ET proposta. Nota-se 

que os dados de entrada necessários para a utilização da metodologia US EPA (2002) são mais simplificados 

que das outras metodologias. O eixo x do gráfico (distância percorrida) corresponde: a distância viária entre o 

CM de cada região com o destino final e; número de viagens para o transporte dos RS. Por sua vez, o número 

de viagens realizadas depende da massa de RS transportado e da capacidade de carga do caminhão. 

 Para análise ambiental: estudo de Bovea et al. (2007), em que são analisados em termos de impactos 
ambientais a operação de ET com a utilização do método de ACV. 
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