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“O Planeta Terra tem 4.600 milhões de anos. Se 

condensarmos esse período num conceito compreensivo, 

podemos comparar a Terra a uma pessoa de 46 anos. 

Nada se sabe a respeito dos sete primeiros anos de vida 

dessa pessoa.... sabemos que a Terra apenas começou a 

florescer aos 42 anos. 

O Homem Moderno surgiu há quatro horas e há uma hora 

descobriu a agricultura. A revolução industrial começou 

há um minuto. E, durante estes sessenta segundos, o 

Homem Moderno fez de um paraíso um “depósito de 

lixo”. 

.... e agora, contempla com satisfação o Planeta à beira da 

extinção total, prestes a destruir de vez este oásis de vida 

do Sistema Solar.” 

     Greenpeace 
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RESUMO 

Caracterização gravimétrica e comercial dos resíduos sólidos urbanos recolhidos em 

Postos de Entrega Voluntária do Sistema de Coleta Seletiva da Prefeitura Municipal de 

Vitória – ES1 

                                                                                                 Irene Thomé Rabello Laignier2 

 

 

 
O presente trabalho teve como objetivo principal caracterizar os resíduos sólidos urbanos 

secos comercializados pela Usina de Lixo de Vitória, provenientes da Coleta seletiva 

constituída por Postos de Entrega Voluntária (PEVs), implantada pela Prefeitura Municipal de 

Vitória, capital do estado do Espírito Santo. As atividades de campo foram desenvolvidas 

conforme os procedimentos práticos de coleta, transporte e triagem utilizadas pelo sistema 

existente, atendendo critérios técnico-científicos. Da análise dos resultados concluiu-se que os 

resíduos da CSV por PEVs  têm em sua composição 38% de papéis, 19% de vidros, 13% de 

plásticos, 8% de metais ferrosos e não-ferrosos e 22% de descarte e que o índice de 

aproveitamento dos materiais recicláveis recolhidos nos PEVs foi em média 77%. Os atos de 

vandalismo contra os PEVs existem, porém não chegam a ser significativos. Posteriormente 

estimou-se o número de usuários que utilizam os PEVs, para dispor os materiais recicláveis 

que geram. Finalmente, estabeleceu-se uma relação entre as localizações desses coletores e os 

seus níveis de preenchimento. Por tratar-se da primeira avaliação deste tipo de coleta, no 

Estado do Espírito Santo, espera-se que os resultados obtidos venham a contribuir para um 

gerenciamento e planejamento em caso de expansão do sistema de coleta seletiva em Vitória 

ou mesmo na implementação deste tipo de coleta em outros municípios. 

 

 

1 Dissertação defendida no Programa de Mestrado em Engenharia Ambiental da Universidade 
Federal do Espírito Santo. 

2  Engenheiro Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo 
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ABSTRACT 

 

Comercial and gravimetric characterization of the urban solid waste colected by 

Voluntary Delivery Offices from Selective Collect Sistem of Vitória’s City Hall.1 

                                                                                                 Irene Thomé Rabello Laignier2

 

 

This work aimed to characterize the dry and solid urban waste comercialized by Usina de Lixo 

de Vitória – ES composed of Voluntary Delivery Offices (Postos de Entrega Voluntária - 

PEV), implemented by the city of Vitória, capital of Espírito Santo. Fieldwork was developed 

along with the practical techniques of collect, transportation and a process of selection for later 

recovery used by the existent system, under tecno-scientific criteria. From the analysis of the 

results it is concluded that the waste from the PEVs  of selective collect had in its composition 

38% paper, 19% glass, 13%, plastic and 8% ferrousand non-ferrous metals and 22% discards 

and the utilization index of the recycle materials taken in the PEVs was about 77%. The acts of 

vandalism against PEVs are not very significative. Laterly was stimated the number of users 

that utilize the system of selective collect to dispose the recycle materials that they own 

produce. Finally was established a relationship between the locations of these collectors and 

their own filling in level. Because it is the first avaliation of this kind of collect, in the state of 

ES, hopefully that the results taken, come to contribute for a management and planning in case 

of expansion of the selective collect in Vitória or even in the implementation of this kind of 

collect in the other cities.  

 

 

 

 

1 Work defended at Environmental Engineering Master Science Program, Espírito Santo 
Federal University. 

2  Civil Engineer for the Espírito Santo Federal University. 
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1.   INTRODUÇÃO 
1.1   Introdução 

O atual padrão de desenvolvimento caracteriza-se, centralmente, pela exploração excessiva e 

constante dos recursos naturais da Terra, pela geração maciça de resíduos, pela crescente 

exclusão social. Na verdade, o que se observa é uma crise na relação entre meio ambiente e 

desenvolvimento, por não se estabelecer patamares sustentáveis de produção e consumo e por 

não se enfrentar o problema da desigualdade de acesso às condições básicas de vida.  

O aumento da quantidade de resíduos sólidos nos centros urbanos acontece, entre outros 

fatores, devido à crescente introdução no mercado de produto descartáveis, que pela 

facilidade de manuseio e praticidade vêm se tornando os preferidos da população 

consumidora. 

Indiferente a estes problemas, novos componentes químicos diversificam a composição do 

lixo com novos grupos de plásticos, de embalagens mistas, solventes, pilhas e diversos outros 

materiais contribuindo para o aumento da quantidade de resíduos sólidos urbanos, sobretudo 

nos países industrializados,  fazendo crescer o custo da coleta, destinação final e tratamento 

destes resíduos. 

A geração de resíduos sólidos devido ao descarte ou fim da vida útil de um produto, 

conseqüência inevitável de toda produção e consumo mundial de bens realizada diariamente 

(Calderoni, 1997), aliada ao contínuo aumento da população mundial, implica na formulação 

de estratégias cada vez mais complexas para localização de áreas adequadas para 

armazenamento e disposição desses resíduos (Chermont & Motta, 1996; Henry & Heinke, 

1996) como também  no desenvolvimento de novas tecnologias para sua reciclagem (Jesus et 

al., 2000). 

Esses fatores contribuem para tornar a vida nas cidades cada vez mais complexas. 

O crescimento da geração de resíduos, da diversidade dos materiais descartados e a 

dificuldade cada vez maior de coletar esses resíduos, tratá-los e fazer sua disposição final 

sanitariamente segura faz com que a gestão de resíduos sólidos urbanos tenha maior 

importância e espaço nas discussões técnicas da área de saneamento e meio ambiente. A 

reciclagem, a reutilização de materiais, a redução do descarte de resíduos e a contínua 
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reavaliação da gestão são fundamentais para a otimização da limpeza urbana, a preservação 

do ambiente e a melhoria da qualidade de vida, bem como da saúde pública. 

A sociedade precisa ser conscientizada de que a maior parte das embalagens que depois de 

usadas são jogadas fora, descartadas como ‘lixo”, podem retornar ao ciclo produtivo, 

economizando matéria-prima e energia, reduzindo a quantidade de lixo a ser aterrado, 

gerando empregos, através da criação de indústrias recicladoras. 

Entre as formas de manejo de resíduos sólidos, o reprocessamento de materiais recicláveis ou 

processo de reciclagem, vem apresentando avanços no Brasil em termos quantitativos e 

qualitativos, bem como suas etapas como a coleta, as unidades de triagem e a comercialização 

desses materiais. 

O objetivo que se busca alcançar com a implantação de um Programa de Coleta Seletiva é 

justamente intervir para que este retorno aconteça, com o maior índice possível de 

aproveitamento dos materiais, visando que eles alcancem no mercado o melhor preço 

possível, tornando a Coleta Seletiva (CS) auto-sustentável em pequeno espaço de tempo. 

A coleta seletiva informal de lixo em centros urbanos é hoje, por razões econômicas e do 

desemprego, a forma de coleta mais atuante do país, entretanto enfrenta dificuldades tais 

como: o preconceito, a desinformação ou desinteresse de grande parte da sociedade que 

considera esta uma atividade marginal, sem higiene e prejudicial à saúde; a falta de 

segregação preliminar dos resíduos no domicílio, por desinformação ou comodismo; a 

inexistência de mercado comprador para todos os tipos de recicláveis encontrados nas ruas; e, 

a falta de organização dos catadores que reduzem as possibilidades de retorno desejado por 

seu trabalho (Prata Filho, 2000). 

Inúmeras pesquisas divulgam índices referentes ao potencial de comercialização de materiais 

recicláveis, no Brasil, no entanto estes índices nem sempre são confiáveis ou possíveis de 

serem efetivados, pois as indústrias reprocessadoras enfrentam uma realidade, que não lhes 

garante um valor de compra de recicláveis compensador, em virtude de fatores como a 

distância entre os centros de triagem, armazenamento e venda de recicláveis, o manejo 

inadequado dos resíduos, falta de conhecimento sobre os materiais, e a própria deficiência na 

tecnologia para reutilização de materiais reconhecidamente recicláveis. 
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Para Zanin & Mancini (2000), as caracterizações físicas de resíduos sólidos urbanos, 

normalmente encontradas na literatura, empregam uma subdivisão dos componentes, 

principalmente, de plásticos e/ou metais, não muito esclarecedora para a indústria da 

reciclagem de materiais. Ao avaliar a composição destes materiais de forma global, deixando 

de considerar sua composição detalhada e os métodos de reciclagem distintos e convenientes 

a cada componente, deixam de agregar-lhes, também, seus diferentes valores. 

No município de Vitória – ES, no período de 1996 a 1998, a população cresceu a uma taxa 

média de 0,4% a.a., enquanto o aumento da produção  de lixo nesse mesmo período, ocorreu 

segundo à taxa média de 8,39% a.a. (SEMURB, 1998), para uma mesma taxa de coleta. 

Entretanto, o contexto geográfico em que se encontra o município, ou seja, situado em uma 

ilha, com relevo acentuado e rochoso em algumas áreas, sem terrenos nas áreas planas 

adequados para localização de aterros sanitários, que normalmente ocupariam áreas de 

mangue impróprias e protegidas por lei, ou áreas aterradas com altos custos, são condições 

que obrigam a Prefeitura Municipal a dispor os resíduos sólidos gerados na cidade, em aterro 

contratado, em município vizinho.  

A geração diária de mais de 200 t de resíduos sólidos urbanos gerada no município é 

destinada à única Usina de Lixo existente na cidade de Vitória - ES. Após feita a triagem, que 

consiste na separação dos materiais recicláveis para posterior comercialização pela Usina, o 

restante é considerado descarte e encaminhado para o aterro sanitário em Cariacica, município 

vizinho, na Região Metropolitana da Grande Vitória.. 

Dispor o lixo em aterros sanitários de outro município, além de caro, tende a vir a ser, a médio 

e longo prazo, um problema cada vez mais complexo diante das dificuldades já encontradas 

hoje para seleção de novas áreas próximas da Região Metropolitana da Grande Vitória e, 

futuramente, quando do esgotamento dos aterros atuais. 

Visando minimizar os volumes de lixo a aterrar, a Prefeitura Municipal de Vitória 

desenvolveu um modelo de gerenciamento da limpeza pública - “Programa Vitória Cidade 

Limpa”, no período de 1997 a 2000 (SEMURB, 1997), em que um dos objetivos contemplava 

a instalação de containeres para acondicionamento coletivo de materiais recicláveis em locais 

pré-estabelecidos como praças, postos de combustíveis e supermercados. Deste programa 
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surgiu, em outubro de 1998, o Sistema de Coleta Seletiva de Vitória por Postos de Entrega 

Voluntária (PEVs), inicialmente com oito PEVs e atualmente com vinte. 

No entanto, até a data de início dessa pesquisa, agosto de 2000, nenhum estudo havia sido 

feito que permitisse a caracterização desses resíduos e uma avaliação global do sistema de CS 

por PEVs.  

Atualmente, ano de 2001, o sistema de coleta seletiva do município está em expansão, por 

demanda da própria população, contando inclusive com o redimensionamento de novos PEVs 

a partir da experiência gerada durante a execução do projeto, porém, alguns problemas devem 

ser avaliados para a contínua melhoria do sistema, como a pequena adesão dos munícipes ao 

projeto, falta de informações específicas da constituição dos materiais coletados e sua relação 

comercial. 

Através da caracterização do material recolhido por esses PEVs, e tendo em vista a 

inexistência de literatura sobre caracterizações de resíduos sólidos urbanos coletados através 

de sistemas de coleta semelhante e de indicadores de sua produtividade, este trabalho 

permitiu: 

• Calcular a quantidade de materiais recicláveis nestes postos;  

• precisar o índice de aproveitamento da coleta seletiva; 

• calcular os pesos específicos dos diversos tipos de materiais; 

• estimar a população que participa da CS por PEVs; 

• analisar sua produtividade relacionando-a aos intervalos entre coletas. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo principal 

Caracterizar gravimetricamente o material efetivamente reciclável coletado nos PEVs do 

Sistema de Coleta Seletiva  da cidade de Vitória – ES, levando-se em consideração o seu 

valor comercial no mercado de compra atual. 

 

1.2.2   Objetivos secundários 

Estimar o percentual de rejeito presente nos resíduos coletados nos PEVs. 
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Estimar o peso específico aparente dos resíduos coletados nos PEVs. 

Avaliação da variação da produção de recicláveis coletados nos PEVs ao longo da semana. 

Avaliar a capacidade, localização, e utilização dos PEVs e a representatividade dos resíduos 

neles coletados em relação aqueles oriundos da coleta normal, (no que diz respeito à sua 

comercialização). 

1.3    Estrutura da dissertação 

Com o desenvolvimento deste trabalho procurou-se caracterizar de forma detalhada os 

materiais coletados nos PEVs da cidade de Vitória - ES levantando informações quali-

quantitativas sobre o Sistema de Coleta Seletiva do Município, e desenvolvendo uma 

metodologia de avaliação técnico-científica deste tipo de sistema visando fornecer subsídios 

para torná-lo cada vez mais auto sustentável. 

O trabalho está estruturado em sete capítulos - que comportam subdivisões – cujo conteúdo é 

o seguinte: nos capítulos 2 e 3 fez-se uma revisão da literatura sobre a questão dos resíduos 

sólidos e sua relação com a coleta seletiva, a comercialização de materiais recicláveis, os 

benefícios ambientais decorrentes da reutilização e reciclagem de materiais e um relato das 

informações obtidas durante a pesquisa, sobre a Usina de Lixo de Vitória – ES. 

No capítulo 4 são descritos os passos percorridos para o levantamento dos dados necessários à 

realização deste trabalho. O capítulo 5 apresenta e discute os resultados obtidos com a 

pesquisa. Nos capítulos 6 e 7 são apresentadas sugestões e recomendações. 

As referências bibliográficas foram organizadas pelo sistema “autor-data”, evidenciando o 

nome do autor e a data da publicação, facilitando as citações das referências ao longo do 

texto. 
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2.   REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1   O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Uma nova maneira ecológica de pensar surgiu nos anos 60 e fez da discussão em torno do 

meio ambiente o centro das preocupações, através de uma crítica da sociedade tecnológico-

industrial que deixará sem perspectivas as gerações futuras, caso sejam mantidos os atuais 

modelos de desenvolvimento mundial (Cunha, 1995).  

Este novo pensamento ecológico e mudanças provocadas por novas fontes de conhecimento e 

informações vem levando as pessoas a questionar seu trabalho, seu consumo e visão de 

mundo. A exaustão crescente dos recursos naturais coloca em discussão o futuro da 

humanidade e sua sobrevivência. 

Os problemas ambientais provocados pelos países industrializados foi tema da Conferência 

realizada em Estocolmo em 1972. Neste evento a posição do Brasil priorizando seu 

crescimento industrial, conforme o modelo de desenvolvimento dos países de primeiro mundo 

foi motivo de críticas e ampliação das discussões relativas aos danos ambientais que poderiam 

ocorrer nos países em desenvolvimento.  

Durante a ECO-92 – Conferência da ONU, realizada em Junho de 1992 no Rio de Janeiro, 

onde estiveram presentes o maior número de chefes de Estado já antes reunidos e de 

presidentes das maiores empresas do mundo, constatou-se que o desenvolvimento 

descontrolado ocorrido nas últimas décadas, implementado pelos países desenvolvidos, aliado 

à pobreza e à miséria da maioria dos países são as principais causas dos desequilíbrios sócio-

ambientais no mundo. 

Verificou-se, ainda, que no intervalo de vinte anos entre a Conferência de Estocolmo em 1972 

e a ECO-92 no Rio de Janeiro, apesar do considerável crescimento da consciência ecológica 

da humanidade, efetivamente pouco havia sido mudado para frear a crescente degradação 

ambiental. 

Daí surge a proposta de um novo padrão de desenvolvimento econômico com equilíbrio 

sócio-ambiental ou desenvolvimento sustentável (Cunha, 1995).  

O conceito de desenvolvimento sustentado, “aquele que responde às necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de responder às suas necessidades” foi 
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difundido a partir do documento “Nosso Futuro Comum” produzido pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Costa, 1998). 

O termo “desenvolvimento sustentável” passou a ser muito usado a partir da Eco-92, no 

entanto, trata-se de um conceito de difícil entendimento e consecução principalmente quando 

se tenta introduzi-lo na problemática urbana.  

Os sistemas urbanos são incapazes de satisfazer, por si só, todas as necessidades humanas 

além de serem grandes consumidores de energia. Produzem uma quantidade enorme de lixo 

que não pode ser metabolizado inteiramente em seus limites e a expansão urbana provoca 

mudanças na ocupação da terra, no uso do solo, com impactos sobre o sistema natural 

(Ultramari, 1998). 

A constatação de que em países industrializados seus habitantes, estimulados pelo seu alto 

nível de bem estar social, geram duas ou três vezes mais resíduos sólidos que aqueles dos 

países em desenvolvimento, dá origem a situações já consideradas críticas em países como os 

Estados Unidos, onde cresce também a preocupação com a saturação dos aterros sanitários, 

com a contaminação do lençol freático e com o impacto ambiental geral resultante do 

consumo desmedido de recursos naturais (Barciotte, 1994).  

Durante a Eco-92 uma Nova Ordem Econômica, nos moldes do desenvolvimento sustentável, 

foi estabelecida visando mudar “os padrões não-sustentáveis de produção e consumo” onde 

quatro áreas de ação passam a ser perseguidas: i) redução ao mínimo dos resíduos; ii) 

aumento ao máximo da reutilização e da reciclagem ambientalmente saudáveis dos resíduos; 

iii) promoção de depósitos e tratamento ambientalmente saudáveis dos resíduos; iv) 

ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos resíduos (Arraes, 1998). 

Segundo o IBGE (2000), os brasileiros produzem cerca de 32,8 milhões de toneladas de lixo 

por ano sendo que, desse total, apenas 23% (quadro 2.1) são dispostos adequadamente em 

aterros e pouco mais de 5% são direcionados para usinas de reciclagem, compostagem, 

incineração (Lobo, 1998; Motta & Sayago, 1998). 
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Quadro 2.1:  Disposição final do lixo no Brasil 

Destinação final do lixo % 

Céu Aberto 72 

Reciclagem 4 

Usina de Compostagem 0,9 

Usina de Incineração 0,1 

Aterro Controlado 13 

Aterro Sanitário 10 

Fonte: Adaptado EMBRAPA apud D’Almeida, 2000. 

 

Esse indicadores demonstram ter o Brasil uma baixa cobertura de serviços de coleta e uma 

situação precária com relação à disposição final do seu lixo, o que gera sérios problemas 

sanitários, de contaminação hídrica e de enchentes nos principais centros urbanos brasileiros 

(Motta, 1998). 

A Agenda 21 (2000) atenta para o risco de não sustentabilidade da qualidade de vida nas 

cidades se forem destruídos seus recursos naturais ou seu patrimônio cultural, e até mesmo 

pela gestão e operação sem planejamento adequado de seus serviços. Nela é sugerido: 

preservar as áreas verdes existentes, bem como criar novos e maiores parques; avaliar os 

limites do adensamento mantendo coerência entre frota de veículos e espaço de vias postas a 

sua disposição; encontrar soluções para a deposição final do lixo e para os esgotos; reforçar a 

segurança; reencontrar a cidadania, entre outros (Arraes, 1998). 

O grande desafio que a produção crescente de resíduos sólidos nas cidades apresenta é 

encontrar soluções técnicas e de baixo custo para o seu tratamento e disposição final que não 

degradem o meio ambiente, que causem o mínimo incômodo à população do entorno e que 

sejam aceitas por ela. 
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Mas um dos maiores problemas enfrentados pelos grandes centros urbanos atualmente é 

justamente o esgotamento de áreas para disposição final desses resíduos em aterros, forçando 

que se busque novas alternativas (Gunther, 1996). 

A minimização de resíduos se apresenta como uma dessas alternativas e consiste em evitar 

sua geração e em promover sua reciclagem. Pode ser compreendida portanto, como uma série 

de medidas que, se tomadas, reduziriam a quantidade de lixo a ser disposta, incluindo 

eliminação do resíduo na fonte, reciclagem, tratamento e disposição final. 

2.2 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo a Norma Brasileira (ABNT, 1987a) denomina-se “lixo os restos das atividades 

humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis. 

Normalmente apresentam-se sob estado sólido, semi-sólido ou semi-líquido (com conteúdo 

líquido suficiente para que este possa fluir livremente)”. 

Bueno et al. (1999) definem “resíduo sólido - todo e qualquer refugo, sobra ou detrito 

resultante da atividade humana, excetuando dejetos e outros materiais sólidos; pode estar em 

estado sólido ou semi-sólido.” 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de acordo com sua natureza física (seco ou   

molhado), sua composição química (matéria orgânica e matéria inorgânica) e sua fonte 

geradora (domiciliar, comercial, público, hospitalar, portos, aeroportos e terminais rodoviários 

e ferroviários, industrial, agrícola e entulho). 

Uma classificação que se sobrepõe a todas as demais considera os riscos potenciais dos 

resíduos ao ambiente, dividindo-os em perigosos, inertes e não inertes, conforme a NBR 

10.004 (ABNT, 1987). 

2.3  A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

Segundo Eigenheer (1993), a clássica e secular tradição de “jogar fora o lixo” dispondo-o 

simplesmente em algum canto do quintal, da cidade ou nos rios, que o levem para longe, 

acarreta problemas graves: estéticos e ambientais.  

Os problemas associados aos resíduos decorrem de duas componentes principais: a crescente 

geração de resíduos e sua evolução “qualitativa”. A rapidez do processo de urbanização da 

população humana, principalmente nos países em desenvolvimento, no século atual, e a 
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disseminação dos padrões de consumo e produção ocidentais, além do surgimento de produtos 

de longos ciclos de vida, concentraram e potencializaram o poder de degradação ambiental 

dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais no meio em que são dispostos (Figueiredo, 

1995; Dubois, 1999).  

Também o desperdício de recursos está estreitamente associado à contaminação ambiental, 

pois na realidade não há nada na natureza dos resíduos que os faça converter-se em lixo, 

exceto sua exclusão dos circuitos produtivos. São falhas nas cadeias produtivas que 

transformam “objetos em dejetos” (Alva, 1997). 

Assim, o lixo e tantos outros fatores do cotidiano urbano colocam-se como elementos 

propulsores à busca de ações que viabilizem a “reconstrução” de cidades sustentáveis 

(Dubois, 1999), uma vez que, se por um lado crescem as exigências de saneamento, por outro, 

aumenta também, a resistência à criação de locais para receber a incômoda e constante 

produção de resíduos (Eigenheer, 1993). 

Para Campos (1996), é necessário que a relação meio ambiente e desenvolvimento deixe de 

ser conflitante para tornar-se uma relação de parceria. O cerne da questão seria a consecução 

da convivência pacífica entre a boa qualidade do meio ambiente e o desenvolvimento 

econômico, pois sendo variáveis independentes entre si, atingiriam diretamente o meio 

empresarial. 

Para Nunesmaia (1997), a problemática do lixo urbano envolve basicamente (i)  a ausência de 

uma política de gestão por parte do poder público e (ii)  o crescente aumento na produção de 

lixo pela sociedade, entretanto, a proposição de uma política de planejamento de coleta, 

transporte e destinação final do lixo não resolverá o problema se a população não assumir sua 

responsabilidade e desempenhar ações relativas ao lixo por ela própria gerado. 

No Brasil, historicamente, existe uma reação por parte da população em pagar taxas de lixo 

doméstico e das municipalidades em discutir critérios que envolvam a quantidade de lixo 

gerado. Isto dificulta, de um lado, a explicitação dos gastos com a limpeza pública e, de outro, 

o desenvolvimento de atividades de redução na geração de lixo apoiadas em incentivos à 

redução de custos (Eigenheer, 1998). 

Comparando os setores de limpeza pública e gerenciamento de resíduos sólidos, Aguiar & 

Philippi Jr (2000) concluíram que a maioria dos programas no Brasil e em Portugal recupera 

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

35

 

uma quantidade de material relativamente pequena em relação ao potencial existente nos 

resíduos, apontando como uma das falhas no processo de coleta e separação direta na fonte, a 

falta de participação social e o apoio de instituições do mercado produtivo. 

Para um melhor reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos é indispensável a adoção do 

gerenciamento integrado e compartilhado, que consiste em um conjunto de princípios, 

normas, definições, ações de planejamento, operacionais e financeiras que uma administração 

municipal deve desenvolver, baseada em critérios sanitários, ambientais e econômicos para 

coletar, tratar e dispor de seus resíduos.  

A disponibilidade de áreas adequadas, considerando a proximidade de mananciais, a infra-

estrutura de transporte e o volume de resíduos gerado são fatores fundamentais para se 

estabelecer a combinação ótima das alternativas disponíveis do seu tratamento, ou seja, a 

reutilização, a reciclagem, a recuperação de energia, a compostagem e a disposição final. A 

simples armazenagem nos chamados lixões, bem como a incineração a céu aberto, sem 

controle das condições de queima, não podem ser consideradas como alternativas sustentadas 

de tratamento dos resíduos. 

O diagnóstico do sistema de limpeza urbana (CEMPRE, 1993) deve abordar seus aspectos 

quantitativos (quantidade de lixo coletado e abrangência dos serviços), qualitativos 

(composição do lixo coletado), operacionais (formas de coleta, formas de tratamento e 

disposição final), financeiros (custo para a implantação e manutenção do sistema e receita dos 

instrumentos fiscais porventura existentes) e de pessoal (número de servidores no setor e 

qualificação dos mesmos) evoluindo-se desse hall de informações para implementação de um 

programa de coleta seletiva, partindo-se das seguintes diretrizes: 

a) mercado: a análise do mercado determina quais os produtos do lixo que podem ser 

reciclados industrialmente;  

b) comercialização: a competição entre diversos compradores valoriza o produto, levando-se 

em consideração o estoque de materiais mais atraentes e a sazonalidade de sua procura; 

c) relação custo/benefício: equilíbrio entre aspectos financeiros, ambientais, de planejamento 

urbano e cidadania.  
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2.3.1   Formas de disposição dos resíduos sólidos 

 Na década de 70, em alguns países, como os Estados Unidos por exemplo, as políticas de 

controle de resíduos sólidos estabeleciam em suas normas as formas mais adequadas de coleta 

e a disposição do material descartado. Na década de 80 enfatizou-se as formas de pré-

tratamento e a “destruição” desse material. Nos anos 90 os países industrializados passaram a 

incentivar a implantação de programas de prevenção e redução na fonte geradora e também 

programas de recuperação dos resíduos (reciclagem) visando diminuir a quantidade a ser 

disposta (Barciotte, 1994). 

Dependendo da forma como o resíduo sólido industrial e doméstico é tratado ele pode ser 

visto como um problema social ou como uma solução paliativa para outros problemas, uma 

vez que a recuperação de produtos nele contido, como papel, plásticos, metais e outros, se 

constitui numa alternativa a ser explorada diante do esgotamento de recursos não renováveis e 

certas técnicas de tratamento desses resíduos permitem, entre outras coisas, a obtenção de 

energia. 

No quadro 2.2 tem-se uma descrição das vantagens e desvantagens das técnicas de tratamento 

de resíduos sólidos mais comumente utilizadas. 

A composição dos resíduos sólidos e a política desenvolvida pelas autoridades sanitárias da 

região, onde se pretende empregar uma técnica de destinação desses resíduos, é que vão 

determinar a opção pelo método de tratamento dos resíduos sólidos urbanos a ser adotado 

pelas municipalidades.  

Estabelecer programas de minimização para resíduos sólidos urbanos torna-se complexo, 

porque o modelo de consumo atual baseia-se no uso crescente de bens descartáveis, não se 

preocupa com o desperdício e nem com a degradação dos recursos naturais. 

O consumo de plásticos no Brasil, por exemplo, vem crescendo com o desenvolvimento 

econômico e com a melhoria da qualidade de vida da população, aumentando de 1542 Kt 

produzidas  em 1980 para 3900 Kt em 1995, o que representa um problema grave para o 

esgotamento dos aterros sanitários, pois mesmo sendo um material inerte, ocupa um volume 

muito grande devido à baixa densidade, tem pequena vida útil e a cada dia vem tendo 

aumento progressivo de consumo (Remedio et al., 2000). 
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Torna-se, então, importante para o sucesso dos programas de minimização que os diversos 

setores da sociedade assumam novas posturas e que toda a população assuma uma mudança 

de comportamento. Estas mudanças poderiam ser mais facilmente realizadas através de 

investimentos em educação. Porém, na maioria das vezes, estes investimentos não são 

considerados essenciais pelos responsáveis pela resolução de problemas, como do lixo 

municipal. 
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Quadro 2.2:  Técnicas de destinação do lixo  

Técnica Vantagens Desvantagens 

Aterro sanitário 

 

♦ Respeitadas as rigorosas normas de 
instalação e funcionamento constitui 
uma técnica ambientalmente 
confiável. 

♦ Baixo custo operacional. 

 

 

 

♦ Compromisso físico de áreas extensas.

♦ Se não for rigorosamente 
administrado, o aterro pode transformar-se 
num foco e difundir todo tipo de 
organismos patogênicos (baratas, ratos e 
insetos) –  “lixão”. 

♦ Explorada isoladamente, não há 
reciclagem de vários materiais de 
interesse. 

 

Incineração ♦ Reduz significativamente o volume 
original. 

♦ Processo em si é higiênico quanto a 
proliferação de organismos 
patogênicos. 

♦ Apropriado para lixo hospitalar. 

♦ Pode-se obter energia – processos 
recuperativos. 

♦ Reduz o volume do lixo. 

 

♦ A heterogeneidade do lixo pode trazer 
sérios problemas ao incinerador. 

♦ Pode se tornar uma fonte de poluição 
atmosférica. 

♦ Sem separação do lixo, há desperdício 
de materiais reaproveitáveis. 

 

 

Compostagem ♦ O produto final (composto pode ser 
usado como adubo e como cobertura 
de aterros. 

♦ Obrigatoriamente há uma 
classificação do lixo, podendo esta se 
constituir uma fonte de renda. 

♦ Minimização do impacto ambiental. 

♦ Relativa às outras técnicas há uma 
baixa taxa (velocidade) de 
processamento. 

♦ Emissão de gases mal-cheirosos  para 
a atmosfera. 

 

 

Reciclagem ♦ Reaproveitamento de diversos 
materiais. 

♦ Desenvolvimento de know-how em 
recuperação de: 

_ papel  – hidrólise – produção    de 
diversas  substâncias químicas. 

        _ plásticos – produção de vários 
utensílios (bacias, cinzeiros, 
vasilhames, etc). 

 _ metais – reutilização direta ou  
indireta na produção de objetos 
metálicos. 

♦ Papel: fibras recicladas têm qualidade 
inferior às fibras virgens; a reciclagem 
favorece a liberação de dióxido de 
carbono. 

♦ Plásticos: necessidade de separação 
dos diversos plásticos por tipo de 
resina. 

♦ Geração de resíduos e/ou efluentes 
difíceis de serem tratados. 

Fonte: Adaptado Scarlato, 1992. 
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2.4   ANÁLISE E COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A análise dos resíduos sólidos gerados por determinada comunidade é importante para que se 

possa adequar os sistemas de coleta, tratamento e disposição final desses resíduos pois, 

refletido em sua composição quantitativa e qualitativa, este estudo indicará o estágio 

econômico e social desta comunidade. Entretanto, a composição dos resíduos sólidos não é 

fixa, evoluindo com o tempo em função da dinâmica da sociedade (Valverde, 1995). 

Segundo D’Almeida (2000), as características dos resíduos sólidos são influenciadas por 

vários fatores, a saber: 

• número de habitantes do município; 

• poder aquisitivo da população; 

• condições climáticas; 

• hábitos e costumes da população; 

• nível educacional. 

O conhecimento da quantidade de resíduos sólidos gerados, sua composição física e 

parâmetros físico-químicos são elementos indispensáveis na elaboração do prognóstico de 

cenários futuros. 

Segundo Barreto (1999), o estudo da caracterização dos resíduos de uma cidade torna-se 

importante à medida que possibilita avaliar o potencial econômico agregado a esses resíduos e 

planejar ganhos sociais. É também imprescindível, para se conceber sistemas minimizadores 

de impactos ambientais, solucionando de forma adequada a disposição de resíduos e para se 

projetar melhorias no saneamento e na saúde pública.  

2.4.1   As embalagens e os tipos de materiais que as compõe 

A alta densidade de ocupação das cidades e a sofisticação dos hábitos de seus habitantes 

levam à uma produção de dejetos em tal quantidade, que os sistemas naturais não são capazes 

de decompor essas “sobras” com a velocidade necessária para torná-los inócuos e dessa forma 

não comprometê-los. 

A sociedade cada vez mais classifica as pessoas pelo que possuem: automóveis, roupas, 

alimentos, lazer, produtos por ela adquiridos e os resíduos sólidos gerados podem ser 
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considerados indicadores de suas realizações e de sua posição social, pois ele é um 

subproduto dessas posses. 

Segundo Scarlato (1992), a sociedade moderna disponibiliza a seus habitantes uma grande 

variedade de artigos de consumo, porções de matéria relativamente complexas tanto do ponto 

de vista de sua estrutura quanto de seu conteúdo energético e que, visando satisfazer os 

anseios por novidades da população consumidora, passam por pequenas, porém contínuas 

modificações que transformam modelos antigos em novas e atraentes embalagens. 

Assim, materiais como o papel, o plástico, os metais e o vidro são fabricados ou 

transformados por diversas tecnologias ou processos, para que as embalagens para produtos 

industrializados possam atender as expectativas dos seus consumidores relacionadas a 

proteção, segurança e informações sobre o que contêm (Pesquisa: embalagens, 2000/2001).  

 2.4.2   Papéis 

A reciclagem de fibras do papel é tão antiga quanto sua própria descoberta no ano 105 D.C., 

quando os papéis usados eram convertidos em polpa para gerar papel novamente, de menor 

qualidade, mas de excelente economia para os padrões da época (Cunha, 1995). 

No Brasil, a reciclagem de papéis acontece desde os primórdios da indústria papeleira, quando 

pequenas empresas usavam os recortes e as sobras dos papéis importados da Europa para 

fabricar novos papéis. 

Um dos argumentos mais preconizados para motivar a reciclagem do papel e papelão 

baseava-se no cálculo de que uma tonelada de papel reciclado poupava o corte de 12 a 15 

árvores adultas, entretanto, atualmente a fabricação de papel está vinculada a produção 

renovável através de projetos de reflorestamento, desenvolvidos para este fim. 

Outros fatores devem ser considerados. Produtos de papéis estão entre os mais fáceis para se 

reciclar e sua separação é fácil (Nemerow, 1995). A fabricação de papéis e papelão com uso 

de aparas apresenta vantagens quanto à conservação da natureza, redução do consumo de óleo 

combustível, geração de empregos e combate à poluição, quando os efluentes do processo de 

reciclagem são tratados corretamente  (Valverde, 1995). Consome 10 a 15 vezes menos água 

que o processo tradicional usando celulose virgem e reduz o consumo de energia pela metade 

(Cunha, 1995). 
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Para a reciclagem no entanto, alguns aspectos não são tão positivos: a dependência que o 

mercado de aparas de papel tem em relação ao de pasta celulósica de fibras virgens provoca 

flutuações no preço da primeira de acordo com a oferta da segunda, isto é, quando há excesso 

de produção da pasta celulósica, os preços do papel usado despencam; o custo do transporte, 

no Brasil, pode inviabilizar o aproveitamento de aparas; as fibras recicladas têm menor custo 

porém são de pior qualidade. Há uma limitação na quantidade de vezes que o papel pode ser 

reciclado, uma vez que suas fibras são mais quebradas cada vez que passa pelo processo, o 

que diminui a resistência do produto final e, por último, as fibras celulósicas ao serem 

recicladas favorecem a liberação de dióxido de carbono (D`Almeida, 2000, Milanez, 1999).  

Segundo Nemerow (1995), o uso do papel reciclado é desencorajado pelos seus altos preços e 

a reciclagem encontra problemas pela necessidade de uniformidade e qualidade em sua 

composição. 

 A reciclagem de alguns tipos de papel só é viável se estes forem tratados separadamente, pois 

se tratados em conjunto com outros acabam por trazer problemas ao processo de reciclagem e 

à qualidade do produto obtido, como é o caso das embalagens cartonadas tipo longa vida.  

Para outros tipos de papéis no entanto, a reciclagem é economicamente inviável e, por isto, 

diz-se que não são recicláveis: papel vegetal, papel impregnado com substâncias 

impermeáveis à umidade, papel carbono, papel sanitário usado, papel sujo, engordurado ou 

contaminado com produtos químicos e certos tipos de papéis revestidos com parafina e 

silicone (D’Almeida, 2000).   

No Brasil, os papéis retirados do lixo comum encontram-se, via de regra, molhados, com 

matéria orgânica agregada. Assim, obtém preços menores no mercado, devido à maior 

dificuldade de reaproveitamento pelas indústrias, que primeiramente os submete a um 

tratamento especial para depois convertê-los em polpa de papel. Esta polpa é utilizada como 

insumo na fabricação de produtos menos refinados, como embalagens, papel-cartão ou até 

mesmo alguns tipos de papel para impressão. 

A adoção de algumas medidas podem melhorar a reciclagem dos papéis e papelão: 

• a implantação de coleta seletiva melhora a qualidade do reciclável; 

• a promoção de campanhas que busquem conscientizar a população para os benefícios da 

reciclagem; 
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• a utilização de maiores quantidades de materiais recicláveis para a produção de livros 

escolares, no serviço público.  

No estudo da viabilidade da reciclagem do papel e papelão descartados em uma área 

comercial do município de Campina Grande, PB, Nóbrega & Leite (2000) avaliaram os 

seguintes parâmetros econômicos e sociais: 

a) o papel e papelão recolhidos em condições ideais de reciclagem tem melhor valor 

comercial; 

b) um programa estruturado de coleta seletiva permite a redução de custos, ganhos sociais e 

ambientais; 

c) o papel e papelão misturado aos outros resíduos sólidos provoca desperdício;  

d) o número de catadores envolvidos no processo de coleta de papel e papelão é 

representativo; 

e) um Programa de Coleta Seletiva beneficia os catadores com a geração de renda e 

minimiza a geração de resíduos sólidos; e  

f) redução de impactos ambientais negativos causados ao meio ambiente e à saúde pública. 

Com a evolução comercial e tecnológica surgiu um sistema de comercialização para papéis 

que envolve: 

- o consumidor de papel: é a pessoa que depois de usar o papel, descarta através de coleta 

seletiva, ou o repassa diretamente a algum catador ou sucateiro; 

- o catador: recolhe o material, e concentra-o em algum ponto; 

- o sucateiro: normalmente é o proprietário de uma área, onde acumula o material trazido 

pelos catadores; 

- o depósito: pequenas empresas onde o material é enfardado e normalmente possui 

caminhão próprio para coleta nos sucateiros; 

- o aparista: compra material enfardado nos depósitos para revender às indústrias 

papeleiras. 
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Alguns estabelecimentos comerciais, médias e grandes empresas conseguem vender o 

material diretamente ao depósito ou aparista alcançando melhor preço, dependendo da 

quantidade e da qualidade do papel (Barciotte, 1994). 

Segundo D’Almeida (2000), antes de incentivar ou efetuar a coleta de aparas de papel deve-se 

verificar se há na região demanda por essa matéria-prima e se a quantidade que poderá vir a 

ser coletada atenderá esta demanda, sem oscilações significativas. 

2.4.3   Plásticos 

Os novos hábitos de vida e de consumo que vem sendo introduzidos ao longo dos séculos, 

como conseqüência da evolução social no mundo, vieram alterar hábitos seculares de 

compras, com a implantação de novos conceitos mercadológicos, onde se destacou o uso das 

embalagens.  

Latas e vidros eram as embalagens mais utilizadas para produtos líquidos, até a primeira 

metade da década de 50. Em 1862, o inglês Alexander Parkes produziu o primeiro plástico, 

que rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos da era industrial, por sua durabilidade 

e leveza (Grippi, 1997). Com a obtenção de materiais sintéticos, como os polímeros, em 

escala industrial, estas embalagens foram gradualmente substituindo as de metais e vidros 

pelos plásticos. 

A produção de resinas plásticas no Brasil é uma atividade recente. Até a década de 70, todo o 

plástico consumido era importado, quando foram implantadas as primeiras indústrias e ao 

final da década de 90, entre produtoras de resinas a transformadoras de plásticos, já existiam 

aproximadamente 6 mil empresas instaladas no país (Martins et al., 1999). 

Alguns fatores fizeram com que a preferência do universo consumidor fosse direcionada para 

as embalagens plásticas: menor preço médio, praticidade, descartabilidade, possibilidade de 

visualização do estado do produto embalado, atoxicidade, inquebrabilidade, 

indeformabilidade, impermeabilidade, resistência a perfuração e a roedores, higiene, dentre 

outras. 

Uma outra característica do plástico é o seu alto teor calorífico que quando queimado libera 

altas taxas de energia térmica a baixo custo, mas ainda é pouco conhecida e explorada. 

Como inconvenientes, tem baixíssima sua biodegradabilidade ambiental e suas propriedades 

físicas e óticas fazem com que eles apareçam tanto ou mais que outros componentes, 
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passando por isso a ser combatido pelos movimentos ecológicos. As embalagens plásticas 

ocupam grandes volumes para descarte e, se dispostas inadequadamente, entopem bueiros e 

produzem poluição visual. 

Nos dias atuais percebe-se uma correlação direta entre o consumo de plásticos de um país, o 

padrão e a qualidade de vida do seu povo (Simantob Netto, 1992). 

Alguns exemplos demonstram o consumo de alguns países, por habitante/ano (Simantob 

Netto, 1992): 

Estados Unidos ...........................................................................69,70 kg 

Japão ...........................................................................................54,00 kg 

Europa.........................................................................................38,10 kg 

Brasil............................................................................................9,78 kg 

Em função da preservação ambiental, comunidades científicas e acadêmicas principalmente, 

passam a se preocupar com a reciclagem desses materiais, por terem conhecimento da sua real 

importância comercial. Apesar do plástico não representar quantidade muito significativa nos 

detritos quando se avalia seu peso, ele representa três vezes mais quando se avalia seu 

volume. Se as embalagens plásticas fossem substituídas por outros materiais, o peso delas 

aumentaria em cerca de 400% e seu volume 250% (Domene, 1992; Bonelli, 1993). 

Os materiais plásticos presentes nos resíduos sólidos separados por tipos e submetidos a 

processos de trituração, lavagem e extrusão podem ser reaproveitados na produção de grande 

número de peças plásticas como, brinquedos, calçados, mangueiras flexíveis, condutos rígidos 

e outros produtos. 

O principal ponto que atrapalha a entrada do plástico pós-consumo no compartimento da 

produção comercial de reciclados é a sua contaminação pela matéria orgânica, presente nos 

resíduos sólidos  domésticos  (Briones, 1999/2000). 

No quadro 2.3 são descritas as características e as aplicações básicas dos plásticos mais 

comumente encontrados nos resíduos urbanos. 
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Quadro 2.3: Características dos plásticos encontrados nos resíduos sólidos urbanos 

  Propriedades físicas e mecânicas   

Tipo de 
plástico 

Aspecto 
visual 

Temperatura 
de fusão (ºC) 

Outras 
propriedades 

Aplicações 
principais 

Comportamento quanto à 
inflamabilidade 

PEAD incolor, 
opaco 130-135 

alta rigidez 

e resistência 

Tampas, 
vasilhames, sacos 
de supermercado, 
frascos em geral 

queima lenta, chama 
amarela, com odor de vela 

PEBD 

incolor, 
translúcido, 
opaco 

 

109-125 
alta flexibilidade 
e boa resistência 
mecânica 

Utensílios 
domésticos, sacos, 
frascos flexíveis, 
embalagens de 
alimentos 

queima lenta, chama 
amarela, com odor de vela 

PP incolor, 
opaco 160-170 

boa resistência a 
choques, alta 
resistência 
química 

pára-choques de 
carro, garrafas, 
embalagens para 
massas e biscoitos, 
seringas 
descartáveis 

queima lenta, chama 
amarela, com odor forte de 
vela 

PS incolor, 
transparente 235 

grande rigidez, 
baixa resistência 
a choques ou 
riscos; boa 
transparência 

Utensílios 
domésticos rígidos, 
brinquedos, 
indústria 
eletroeletrônica, 
copos de água 

queima rápida, chama 
amarela/laranja, com odor de 
estireno 

PVC incolor, 
transparente 273 

flexibilidade com 
adição de 
modificadores; 
alta resistência à 
chama 

Tubos rígidos de 
água/esgoto, tubos 
flexíveis, cortinas, 
calçados, garrafas 
de detergentes 

queima difícil, com 
carbonização e chama 
amarelada com toques de 
verde 

PET 
incolor, 
transparente 
a opaco 

250-270 

alta resistência 
mecânica 

e química, 
transparência e 
brilho 

Fibras têxteis, 
frascos de 
refrigerante, 
mantas de 
impermeabilização 

queima razoavelmente 
rápida, com chama amarela 
fuliginosa 

Fontes: E.B. Mano,”Polímeros como materiais de engenharia”, Ed: Edgar Blücher (1991) e Apostila KIE 
Máquinas (SP) apud Vilhena, 1999. 

 
Outra dificuldade encontrada para a reciclagem dos plásticos é a necessidade de haver 

separação entre os diversos tipos, considerando aspectos técnicos e econômicos, pois são 

poucas as indústrias recicladoras que operam com vários diferentes tipos de plásticos, 

simultaneamente (Vilhena, 1999). 

Visando facilitar a etapa de separação manual dos artefatos plásticos, as empresas de 

transformação de plásticos e organizações ligadas à reciclagem, adotaram um sistema de 
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codificação, que consiste em um símbolo com três setas em sequência, para identificar o tipo 

de plástico com o qual o produto foi fabricado, conforme figura 2.1. 

 

1 –  PET  = Polietileno Tereftalato 

2 –  PEAD = Polietileno de Alta Densidade 

3 –  PVC = Policloreto de Vinila  

4 –  PEBD = Polietileno de Baixa Densidade   

5 –  PP  = Polipropileno 

6 –  PS  = Poliestireno 

7 –  OT = Outros plásticos especiais de engenharia 

Figura 2.1: Símbolos utilizados para identificação de embalagens plásticas – Norma NBR 13.230 da ABNT  

Fonte: Vilhena, 1999 

 

Esta simbologia foi regulamentada em novembro de 1994, pela ABNT (Associção Brasileira 

de Normas Técnicas), através da norma identificada pelo código NBR 13230, com o título 

“Simbologia indicativa de Reciclabilidade e Identificação de Materiais Plásticos”. 

No Brasil, o plástico é utilizado em quase todos os setores da economia como: construção 

civil, lazer, telecomunicações, indústrias eletro-eletrônicas, automobilística, médico hospitalar 

e no transporte de energia, de acordo com o quadro 2.4. 

Quadro 2.4:  Utilização do plástico no Brasil 

Uso % 

Embalagens 30% 

Automobilística 20% 

Eletro-eletrônica 15% 

Construção 15% 

Têxtil 15% 

Outras 5% 

Fonte: Grippi, 2001. 
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Entretanto, o Brasil consome pouco plástico, se comparado a países mais desenvolvidos, 

conforme pode ser verificado no quadro 2.5.  

Quadro 2.5:  Consumo per capta de plásticos em alguns países 

País Consumo (kg/hab.ano) 

EUA 70 

Japão 54 

Europa Ocidental 45 

Brasil 21 

Fonte: O Plástico...1998. 

 

Por isso, uma tendência de aumento na demanda nos próximos anos é esperada e faz-se 

necessário um bom planejamento para um perfeito gerenciamento dos resíduos plásticos que 

se originarão. 

2.4.4   Metais 

Durante a Segunda Guerra Mundial latas usadas de conservas alimentícias já eram 

recuperadas devido à escassez de matérias-primas. Na Suíça, as latas eram lavadas e cortadas 

alguns milímetros na parte superior do corpo e reutilizadas para embalar outras conservas. As 

latas que não permitiam reutilização eram utilizadas como matéria-prima para outros 

produtos, tendo-se, dessa maneira, chegado a recuperar 90% das latas de conserva (Soler, 

1992).  

Os metais são classificados quanto à sua composição em dois grupos: metais ferrosos e metais 

não-ferrosos. 

Os ferrosos são basicamente constituídos de ferro e aço. Dentre os não-ferrosos destacam-se o 

alumínio, o cobre, o chumbo, o níquel, o zinco, o antimônio, o estanho e outros que se 

encontram associados a minerais de outros metais, ou em menores quantidades, a exemplo do 

cádmio, cobalto, antimônio, manganês, cromo, níquel, ou em quantidades ainda menores 

como a platina, o ouro, a prata e o mercúrio. 

Os metais são materiais de elevada durabilidade, resistência mecânica e facilidade de 

conformação. 
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As latas de alumínio surgiram nos Estados Unidos (EUA) em 1963 e o aço utilizado para 

industrialização de latas surgiu na era do aço, na década de 30. No Brasil, o aço passou a ser 

produzido, em 1945, pela Cia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. 

A maior parte dos metais presentes nos resíduos sólidos urbanos são os materiais ferrosos, as 

latas de aço (folha de flanders) e não-ferrosos (alumínio). 

Devido ao seu pequeno peso, as latas de alumínio desbancaram as latas de aço como 

embalagem para bebidas e veio a ser o produto mais valorizado dentre as sucatas. 

Como a indústria de alumínio é uma das mais eletro-intensivas que existem, iniciar a 

produção a partir do alumínio, ao invés da bauxita, traz ganhos muito significativos. 

As latas de aço perderam espaço para o alumínio e agora também como embalagens de óleos 

comestíveis para o plástico, apesar de poderem ser recicladas inúmeras vezes sem perda de 

qualidade (Milanez, 1999) 

No Brasil, os programas de reciclagem iniciaram-se em 1968 fazendo com que meia tonelada 

de alumínio por ano retornasse à produção. Quinze anos depois, esse mesmo volume passou a 

ser reciclado por dia (Grippi, 1997) e atualmente 78,2% do que é produzido é reciclado 

(CEMPRE, 2001). 

Para a reciclagem o principal metal não-ferroso é o alumínio, pois além de não se deteriorar 

facilmente na natureza, o custo de seu reaproveitamento é bastante compensatório para as 

indústrias.  

O alto consumo de energia para a fabricação de metais a partir dos minérios onera 

substancialmente o custo final do produto. O alumínio consome cerca de 22.000 kWh por 

tonelada produzida, no entanto, sua produção a partir da sucata exige aproximadamente 5% da 

energia demandada para obtenção através do metal primário (M.I.C. apud Valverde, 1995). 

A reciclagem de materiais não ferrosos é importante também pela economia de energia, pela 

proteção ao meio ambiente, pelo menor custo de implantação industrial e a redução de 

importações.  

Os altos níveis de exploração e consumo desses materiais, associado ao estado de exaustão 

das reservas que vêm sendo exploradas, permite antever uma situação futura bastante crítica. 
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2.4.5   Vidros 

Uma lenda conta ter sido o vidro descoberto ocasionalmente há 4 mil anos por navegadores 

fenícios que ao fazerem uma fogueira na praia, do calor, da areia, do salitre e do calcário, 

viram, por acaso, surgir o vidro (Grippi, 2001). 

Ele é um material obtido pela fusão de compostos inorgânicos a altas temperaturas e 

resfriamento da massa resultante até um estado rígido não cristalino. As matérias-primas 

necessárias à industrialização do vidro são areia, barrilha, calcário e feldspato. 

Por ser 100% reciclável é possível se fazer, a partir de cada tonelada de caco de vidro limpo, 

uma tonelada de vidro novo. Além do mais, 1,2 toneladas de matéria-prima deixa de ser gasta. 

O vidro também pode ser reciclado infinitas vezes e a qualidade do produto mantém-se 

excelente (Ortiz, 1992). 

Segundo Nemerow (1995), o vidro tem preço baixo no mercado, o que desestimula sua 

separação, além do peso e volume que ocupam e as indústrias reprocessadoras resistem em 

reutilizá-los a menos que estejam separados por cor e livre de impurezas como os metais. A 

areia, matéria-prima para o vidro, não é cara, porém o combustível e a energia gastas para 

fundi-la no produto são suficientemente importantes e caros para justificar sua reciclagem. 

O ideal para os vidros é a reutilização de vasilhames inteiros, o que já vem sendo feito para o 

engarrafamento de sucos, após lavagem e esterilização, que tem de ser garantida. 

Na reutilização o resíduo é reaproveitado sem que seja necessário submetê-lo a 

processamento industrial, desde que fique assegurado o tratamento destinado ao cumprimento 

dos padrões de saúde pública e meio ambiente. 

O vidro quebrado dificulta o manuseio dos resíduos sólidos e representa perigo potencial de 

acidentes para  os empregados. Além disso, o material de pequenas dimensões, perdido, irá se 

tornar material indesejável no processo de compostagem da parte orgânica dos resíduos 

sólidos. 

Mas a inclusão do caco de vidro no processo normal de fabricação de vidro reduz 

sensivelmente os custo de produção e melhora a qualidade do produto. A redução se dá pelo 

ganho conseguido na substituição direta da matéria-prima (principalmente a barrilha) pelo 

caco e pela economia com combustível ou energia, visto que a mistura contendo cacos funde 

a temperaturas mais baixas que aquela sem material reciclado. 
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O percentual permissível de utilização de cacos pode atingir 30% em peso em relação à 

matéria-prima virgem, quando observadas as condições: 

• os cacos usados devem ser do mesmo tipo daquele vidro que se deseja obter; 

• os cacos devem ser da mesma cor que o material desejado; 

• para vidros borossilicados e cristais deve-se usar apenas o próprio caco desses materiais; 

• os cacos devem estar isentos de contaminação; e 

• o caco só pode ser adicionado no máximo até 30%, quando misturado com a matéria 

prima virgem (ABIVIDRO apud Valverde, 1995). 

2.5   A coleta seletiva  

Segundo Mancini (1999) a coleta de resíduos sólidos recicláveis é comumente designada por 

coleta seletiva. 

Materiais recicláveis são aqueles materiais que, mesmo já tendo sido utilizados dentro de um 

sistema, podem tornar-se úteis e disponíveis novamente, através de transformações físico-

químicas (Bueno et al., 1999). 

 A coleta seletiva de resíduos sólidos é um sistema de recolhimento desses materiais, tais 

como papéis, plásticos, vidros, metais e “orgânicos” previamente separados na fonte geradora, 

pelos geradores, por catadores, sucateiros, entidades, prefeituras, etc, e posteriormente 

vendidos às indústrias recicladoras ou a sucateiros (Vilhena,1999).  

Denomina-se coleta diferenciada, à coleta dos materiais precedida por uma separação simples 

nas fontes geradoras, que identifica os resíduos  em duas categorias: lixo/recicláveis, 

orgânicos/inorgânicos, lixo seco/lixo úmido. 

Segundo Milanez (1999), esses processos não podem ocorrer sozinhos, mas fazem parte de 

um processo que envolve usinas de lixo e aterros sanitários. 

Através da coleta seletiva busca-se obter um material de maior pureza, o que aumenta seu 

preço no mercado, além de diminuir os custos de preparo para venda. A principal dificuldade 

para sua implantação são os altos custos, principalmente no processo de educação das pessoas 

e na coleta em si.  

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

51

 

Os motivos que levam prefeituras, grupos ou indivíduos a pensar em programas de coleta 

seletiva de lixo são de natureza: 

- ambiental/geográfica: pela falta de espaço para disposição do lixo, preocupação com a 

preservação da paisagem, com a economia dos recursos naturais e a diminuição do 

impacto ambiental de lixões e aterros; 

- sanitária: a disposição inadequada do lixo, aliada à falta de qualquer sistema de coleta 

municipal, traz inconvenientes estéticos e de saúde pública em algumas localidades; 

- social: enfoca a geração de empregos e o resgate da dignidade, pois estimula a 

participação de catadores de papel ou os problemas advindos da catação em lixões ou 

nas ruas; 

- econômica: os gastos com a limpeza urbana e investimentos em novos aterros são 

reduzidos, além de auferir renda com a comercialização de materiais recicláveis; 

- educativa: os programas de coleta seletiva contribuem para mudar valores e atitudes 

para com o ambiente, levando os indivíduos a reverem seus hábitos de consumo e, a 

nível político, fortalecendo o espírito de cidadania (Grimberg & Blauth, 1998). 

O benefício ambiental deve ser a componente principal da análise de programas de coleta 

seletiva, traduzindo-se pela exploração em menor escala dos recursos naturais, diante do 

aproveitamento de materiais recicláveis como matéria-prima de um novo processo de 

industrialização, bem como a diminuição de locais de destino final do lixo, influindo de modo 

direto no planejamento da ocupação do solo urbano, através da identificação de áreas 

propícias à destinação final do lixo em períodos mais espaçados (CEMPRE,1993). 

Um programa de coleta seletiva e de incentivo à reciclagem é parte de uma política integrada 

de gerenciamento de resíduos sólidos, que contribui para minimização de impactos 

ambientais, sociais e melhoria das condições de saúde pública, onde a participação social é 

um ponto fundamental e vem se desenvolvendo através da mobilização na recuperação de 

materiais como papéis, vidros, plásticos, metais e matéria orgânica (Alencar, 2000).  

Ela deve sensibilizar e orientar a população para os “3 Rs” – Reduzir, Reutilizar e Reciclar, 

visando enfrentar o desperdício do lixo sob a forma de materiais supérfluos, fruto do 

consumismo exagerado, de embalagens excessivas, de má utilização de alimentos. 
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A implantacão de um Programa de Coleta Seletiva é um trabalho interdisciplinar, 

interinstitucional e participativo, que utiliza técnicas de pesquisa e avaliação qualitativa e 

quantitativa sobre aspectos técnico-operacionais, percepção ambiental, níveis de organização 

para subsidiar o envolvimento  da população. 

Para garantir a eficiência de um sistema de Coleta Seletiva três componentes precisam andar 

juntos (Eigenheer, 1998):  

• a conscientização/ motivação da comunidade; 

• a estrutura operacional (sistema de coleta e central de triagem); 

• a comercialização. 

2.5.1   A coleta seletiva no Brasil  

Para Dubois (1999), a iniciativa na década de 90, de programas de coleta seletiva de - 

domiciliar (separação do lixo na fonte geradora) como meio de minimizar o impacto dos 

resíduos no ambiente foram decorrentes da necessidade de ações que pudessem nortear 

caminhos mais sustentáveis para o tratamento das questões brasileiras relacionadas aos 

resíduos sólidos domiciliares. 

Resultados de pesquisas nessa área vêm demonstrando que estes programas têm pouco 

impacto e alto custo, embora não considerem os benefícios da educação ambiental e da 

mudança de comportamento da população, cujos aspectos não apresentam mensuração em 

termos econômicos e cujos benefícios são de longa durabilidade (Jardim, 1995). 

A coleta seletiva, sob forma institucionalmente organizada no Brasil, ainda é dominada pela 

atividade informal, embora sejam claros os benefícios de ordem ambiental e educacional 

obtidos da sua implementação, apresentando progressiva participação das empresas privadas, 

cooperativas e organizações não governamentais (Aguiar & Philippi Jr, 2000). 

Até o primeiro semestre de 1999, 135 cidades brasileiras estavam operando programas de 

coleta seletiva e a população atendida era da ordem de 6 milhões de brasileiros (CEMPRE, 

1999). 

Segundo Young & Sachs (1994) programas de coleta seletiva seriam muito mais efetivos se 

fossem planejados em conjunto com medidas suficientemente fortes para desenvolver também 
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os mercados para os materiais coletados seletivamente. Talvez a maneira mais rápida, a 

medida mais efetiva, para estimular o mercado e vantajosa para os governos, seria exigir para 

seu próprio uso a compra de materiais feitos a partir de materiais reciclados, sempre que 

possível.  

Governos também podem ajudar a desenvolver o mercado de recicláveis e o desenvolvimento 

econômico, que caminham juntos, através da isenção de taxas ou abertura de créditos para 

empresas recicladoras. 

Na avaliação do Programa de Coleta Seletiva e Incentivo à Reciclagem no Cabo de Santo 

Agostinho - PE, que alcançou uma economia com os serviços de coleta e destinação final de 

R$ 7.000,00 e uma receita auferida de aproximadamente R$4.800,00 nos dois primeiros 

meses de implantação, Alencar (2000) ressaltou como considerações primordiais alguns ítens 

que representam os benefícios e diretrizes alcançadas por programas de reciclagem: 

a) a melhoria das condições sócio-econômicas dos segmentos de baixa renda do município; 

b) a preservação do meio ambiente;  

c) a comercialização diretamente com o mercado consumidor final,a busca da autonomia e do 

equilíbrio econômico-financeiro do programa e a redução dos custos dos serviços de   

limpeza urbana do município;  

d) a participação social ampla;  

e) o envolvimento permanente da comunidade; 

g) o acompanhamento técnico-científico.  

A falta de adesão de munícipes às ações coletivas  pode ser atribuída à falta de educação 

política da sociedade e ausência de processos de mobilização (Trocoli & Moraes, 2000) e, em 

relação à coleta seletiva, pode ser atribuída ainda, segundo Prata Filho et al. (2000), ao 

preconceito, à desinformação ou desinteresse de grande parte da sociedade que considera esta 

uma atividade marginal, sem higiene e prejudicial à saúde; a falta de segregação preliminar 

dos resíduos no domicílio, por desinformação ou comodismo; a inexistência de mercado 

comprador para todos os tipos de recicláveis encontrados nas ruas e à falta de organização dos 

catadores que reduzem as possibilidades de retorno desejado por seu trabalho. 
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2.5.2   A coleta seletiva nos Estados Unidos 

Os Estados Unidos começaram a investir mais seriamente em programas de coleta seletiva, a 

partir do início dos anos 90. No início da década de 80, apenas 5% da população estava 

engajada neste movimento, que consistia em alguns pontos de recebimento de materiais em 

que a população comparecia levando o material separado. Alguns tipos de materiais, como o 

plástico, nem eram considerados, devido ao baixo peso em relação ao volume ocupado e às 

poucas opções de mercado para o produto reciclado (Vilhena, 1996). 

Porém, entre 1995 e 1998, o uso de plástico PET, em Los Angeles e em outras comunidades, 

cresceu mais de 50%. Somente em 1998, estima-se que 13 bilhões dessas embalagens foram 

introduzidas no mercado, enquanto que seu índice de reciclagem caiu nacionalmente de cerca 

de 40% em 1995 para 25%, em 1998. 

Segundo Redford (2001), as embalagens PET são volumosas e leves tornando cara sua coleta 

e transporte. As embalagens plásticas podem ser feitas por vários diferentes tipos de resinas e 

cada um precisa ser cuidadosamente separado antes de ser reciclado, um esforço caro. Além 

disso, a quantidade de energia economizada usando material reciclado no lugar de resina 

virgem, frequentemente é mínima, o que não incentiva as fábricas a usar este tipo de material. 

O Ministro de Estado do Meio Ambiente, Michael Meacher (1997), em entrevista à 

“Environment Business Magazine” questiona se cobrança de taxas para disposição de 

resíduos sólidos em aterros incrementariam a reciclagem. Segundo ele, a minimização de 

resíduos deve ser sempre o objetivo central e o mercado para produtos reciclados precisa ser 

incentivado, porque tanto mais se reciclará quanto mais mercado houver para aquele produto. 

Segundo Vilhena (1996), ao final dos anos 80, começaram os programas de coleta seletiva 

nos domicílios americanos e em 1990, 40 milhões de norte americanos, ou seja o equivalente 

a 15% da população, eram atendidos por esse serviço.  

O aumento da escala de coleta favoreceu para que os materiais com valor agregado mais 

baixo, como o plástico e o papel jornal, passassem a figurar com mais frequência no mercado 

de recicláveis. 

A educação da população e o marketing foram fatores primordiais nesses programas, onde a 

propaganda maciça esclarecia sobre o que é coleta seletiva, os dias de coleta e os materiais 

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

55

 

que deveriam ser separados. Os americanos descobriram não ser necessários sustentar gastos 

maciços com educação e propaganda, por muito tempo. A partir do momento em que a 

população se conscientiza e o programa começa a funcionar bem. Porém, a confiabilidade é 

um fator crucial para seu sucesso. Três fatores são primordiais para se conseguir eficiência na 

coleta seletiva de lixo: frequência rígida para a coleta, escolha do melhor design para os 

veículos coletores e motivação dos trabalhadores envolvidos (Vilhena, 1996). 

2.5.3   A coleta seletiva na  Alemanha 

Na Alemanha, segundo Wiedemann (1999), o cidadão está acostumado aos serviços de 

saneamento básico e paga tarifas por eles, sem reclamar, por três motivos: o grau de instrução 

é suficiente para que entendam a importância dos sistemas implantados para estas finalidades 

e as conseqüências caso venham a faltar; ao deixar de usar os sistemas de saneamento ele 

estará violando os regulamentos pertinentes, por exemplo, a entrega de lixo às entidades de 

limpeza pública é obrigatória; as tarifas não são tão altas em vista do padrão econômico 

alemão. 

Em 1991, para se evitar a geração de resíduos, uma ordenação foi promulgada que não 

obrigava o consumidor a separar embalagens do lixo doméstico, mas obrigava ao comércio a 

oferecer condições e a estimular o interesse dos consumidores em utilizar os sistemas de 

recolhimento de embalagens e depois organizar a reciclagem dos materiais coletados 

separadamente, como vidros, alumínio, ferro ou plásticos, ou usá-lo como material energético. 

Um selo impresso nas embalagens, denominado “Ponto Verde”, é a indicação de que a coleta 

e a recuperação das embalagens estão asseguradas por um sistema paralelo de coleta. 

A participação na coleta seletiva é voluntária, mas está organizada em toda a Alemanha e 

funciona razoavelmente. O maior problema está na viabilidade técnica e econômica da 

reciclagem de vários materiais recolhidos, pois a economia do sistema depende dos custos e 

dos preços de mercado da matéria virgem (como petróleo, celulose, minérios). 

Outro problema são os limites existentes para a reciclagem, onde muitas vezes ela se 

comporta como uma “ciclagem para baixo” a um nível de qualidade cada vez mais inferior. 

A reciclagem de plásticos, por exemplo, torna-se difícil pois eles são recolhidos com 

contaminantes e sua coleta e transporte custam caro, pelo baixo peso e volume que ocupam, 
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assim como a necessária  “segunda separação” feita manualmente. Como agravante, a matéria 

secundária que se origina do processamento tem baixo valor econômico 

Para vidros e papéis a coleta seletiva funciona e vale a pena pela economia de energia e soda. 

Quanto ao papel, a indústria alemã importa papel velho de países vizinhos, por ser a qualidade 

de papel coletado na Alemanha baixa, uma vez que a coleta seletiva de papéis de qualidades 

distintas (revistas, jornais, papelão) foi extinta, em favor da coleta mista. 

A coleta seletiva funciona melhor em bairros residenciais com predominância de casa e 

pequenos edifícios (com poucos apartamentos) onde os moradores são, normalmente, mais 

educados. Quanto maior o adensamento e menor o nível cultural, tanto maiores as 

dificuldades para uma coleta seletiva eficiente. 

2.6   Tipos de coleta seletiva 

Segundo D’Almeida (2000), a coleta dos materiais recicláveis provenientes do lixo, primeira 

etapa do processo de reciclagem, pode ser feita de quatro maneiras, sendo as duas últimas 

formas de coleta, não institucionalizadas: 

- A coleta seletiva domiciliar ou porta a porta: é a retirada dos materiais recicláveis, 

previamente separados, na própria residência do gerador do resíduo, em dias e horários 

específicos e que não coincidam com a coleta normal. O tipo e o número de recipientes 

que irão acondicionar os recicláveis nas calçadas irão variar de acordo com o sistema 

implantado.  

- A coleta seletiva por entrega voluntária: a população espontaneamente deposita os 

materiais recicláveis em containeres ( PEV – Posto de Entrega Voluntária ou LEV – 

Local de Entrega Voluntária) instalados em locais estratégicos da cidade. 

- A coleta seletiva em postos de troca: baseia-se na troca do material entregue por algum 

bem ou benefício, como alimento, vale-transporte, vale-refeição, descontos ou outros. 

- A coleta seletiva por catadores: catação informal de papéis e outros materiais 

encontrados nas ruas e nos lixões por pessoas que fazem dessa atividade seu meio de 

subsistência.  

A coleta de materiais recicláveis pode ser realizada através do sistema de limpeza pública 

municipal, do setor privado, de catadores e de setores organizados da sociedade. 
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Para receber os materiais reciclados, após a coleta, é necessária a existência de um galpão de 

triagem, onde eles serão separados, prensados ou picados e enfardados ou embalados para 

comercialização. Além disso, um pré-beneficiamento, como retirada de rótulos dos plásticos, 

lavagem, separação por cor, irá agregar valor aos materiais. 

A relação entre a quantidade de lixo coletado seletivamente e a quantidade de lixo total 

coletado, em termos percentuais, sem se considerar a parcela orgânica compostada do lixo e o 

descarte da coleta seletiva, que vão para o aterro sanitário, é denominada “taxa de desvio do 

lixo”, e mede o impacto dos programas de coleta seletiva, em termos de redução da 

necessidade de aterros (D’Almeida, 2000). 

O quadro 2.6 apresenta os valores encontrados por Aguiar & Philippi Jr (2000), para a taxa de desvio em sete 

cidades pesquisadas no Estado e São Paulo. 

Quadro 2.6:  Taxas de desvio calculadas para oito municípios de São Paulo e para Vitória-ES 

Município 
Lixo coletado 

(t/dia)  

(A) 

Recicláveis separados 
(t/dia)  

(B) 

Taxa de desvio      
(%)  

(C)* 

Embú 97,8 3,0 3,07 

Guarulhos 667,4 1,0 0,15 

São José dos Campos 277,6 9,0 3,24 

Goiânia 700,0 5,0 0,71 

Campinas 610,9 22,3 3,65 

Santos 436,8 4,0 0,92 

São Paulo (1992) 7.877,0 10,0 0,13 

São Paulo (1996) 10.000,0 4,0 0,04 

Vitória (2000) ** 250,0 1,0 0,40 

* valores calculados [ (B / A ) x 100 = C ] 

**PMV/SEMURB/TDR (2000) (dados referentes a soma dos materiais coletados nos PEVs e os 
recuperados pela ASCAMARE) 

Fonte: Adaptado de Aguiar & Philippi Jr, 2000.  
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No quadro 2.7 são apresentadas as vantagens e desvantagens dos sistemas de coleta seletiva porta a porta e por 

entrega voluntária. 

Quadro 2.7: Vantagens e desvantagens dos diferentes sistemas de coleta seletiva 

Modalidade Aspectos positivos Aspectos negativos 

Porta a porta -Facilita a separação de materiais nas fontes 
geradoras e sua disposição na calçada 

-Permite maior participação  

-Permite mensurar a adesão da população ao 
programa, pois os domicílios/ 
estabelecimentos participantes podem ser 
identificados durante a coleta 

-Agiliza a descarga nas centrais de triagem 

-Exige uma maior infra-estrutura de 
coleta, com custos mais altos para 
transporte 

-Aumenta os custos de triagem, ao 
exigir  posterior re-seleção 

Posto de entrega (PEV) -Permite coletar uma grande variedade de 
materiais 

-Facilita a coleta, reduzindo os custos com 
percursos longos, especialmente em bairros 
com população esparsa  

-Requer pouca mão de obra 

-Permite a exploração do espaço do PEV 
para publicidade e eventual obtenção de 
patrocínio 

-Dependendo do estímulo educativo e do tipo 
de container, permite a  separação e descarte 
dos recicláveis por tipos, o que facilita a 
triagem posterior 

-Requer mais recipientes para 
acondiconamento nas fontes 
geradoras 

-Demanda maior disposição da 
população, que precisa se deslocar 
até o PEV, transportando o material 

-Sofre vandalismo (desde o depósito 
de lixo orgânico e animais mortos 
até a pichação e incêndio) 

-Exige manutenção e limpeza 

-Médias relativamente baixa de 
participantes 

-Não permite a avaliação da adesão 
da comunidade ao hábito de separar 
materiais 

- Mais difícil implementação por 
não ser obrigatório  

 

Fonte: Adaptado Curlee & Das, 199., Grimberg & Blauth, 1998. 

 

 2.6.1   Sistema de coleta seletiva por Postos de Entrega Voluntária (PEV) 

Os PEVs, como já foi definido anteriormente, são containers projetados para receberem vários 

tipos de materiais (lixo urbano), em compartimentos separados, dispostos voluntariamente 

pelos cidadãos de uma certa área no seu entorno. 
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2.6.1.1   Dimensionamento dos PEVs 

As dimensões dos  PEVs devem ser função do volume de recicláveis gerados em sua área de 

abrangência e/ou da frequência de coleta. Isto é, quanto maior for a densidade populacional 

no entorno e a área de abrangência do coletor, maior será o volume de materiais a ser nele 

disposto e uma maior frequência de coletas acarretará em menores volumes a serem 

coletados.  

O modelo do PEV deverá levar em consideração se este ficará totalmente ao ar livre ou sob 

alguma cobertura, a facilidade de limpeza e manuseio pelos coletores e a altura das aberturas, 

no caso de PEVs em escolas, cujo público alvo é também infantil. 

2.6.1.2   Localização dos PEVs 

A decisão envolvendo a localização dos PEVs precisa levar em conta o fácil acesso para carga 

e descarga e a proximidade de estacionamentos, devendo ser alocados em lugares estratégicos 

tais como clubes, hotéis, praças, praias, condomínios, parques e outros locais que tenham 

grande fluxo de transeuntes e fácil acesso para automóveis. Devem ser integrados à paisagem 

urbana, evitando-se assim aumento na poluição visual (Grimberg & Blauth, 1998).  

2.6.1.3   Coleta dos materiais dos PEVs 

Quando os PEVs possuem sub-divisões para cada tipo de material a coleta não deve causar 

sua re-mistura, o que representaria desprezo pelo esforço da população em separá-los, por isto 

no caso da coleta de lixo ser terceirizada, o contrato deve prever cláusulas sobre a 

disponibilidade de uma frota específica de veículos e, ainda, se ter o cuidado para que os 

preços e condições destas empresas não elevem as despesas com a coleta seletiva. 

Os veículos coletores mais indicados são os caminhões tipo baú ou carroceria com as laterais 

aumentadas para otimizar sua capacidade volumétrica porém caminhões de lixo podem ser 

adaptados (Grimberg & Blauth, 1998). 

Ainda segundo Grimberg & Blauth (1998), a implantação de um sistema de coleta seletiva  

requer uma reformulação nos horários de coleta de lixo como um todo e um acompanhamento 

do sistema, pois se a quantidade total do lixo não aumenta, a separação de materiais para 

coleta seletiva poderá ser acompanhada de uma diminuição na frequência da coleta regular. 

Os roteiros e horários de coleta devem ficar claros para a comunidade e o seu não 

cumprimento pode comprometer a credibilidade do programa. 
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A questão da necessidade de manutenção dos containeres do sistema de entrega voluntária é 

particularmente importante, pois a falta de conservação e a irregularidade na coleta dos 

materiais podem levar a não participação da população (Aguiar & Philippi Jr, 2000). 

2.6.1.4   Problemas que podem ocorrer na CS por PEVs 

Segundo Eigenheer (1998), a cidade de Florianópolis, no ano de 1990, implantou a coleta 

seletiva porta a porta, em um bairro de classe média com aproximadamente 6.500 habitantes. 

No ano de 1992, atendendo solicitações da população não atendida pelo sistema porta a porta, 

foram implantados quatorze Postos de Entrega Voluntária ( PEVs) em áreas de maior fluxo de 

pessoas, como supermercados, praças, universidade, estabelecimentos comerciais. 

Os principais problemas encontrados, no sistema de coleta seletiva por PEVs, foram a 

frequência com que os mesmos eram “visitados” por catadores na busca de materiais de maior 

valor ou de mais fácil comercialização, como o alumínio, as garrafas e os potes de vidro, o 

papel de primeira e o papelão;  o sistema adotado (latões de 200 litros) não era suficiente para 

a produção e exigia uma coleta diária, o que aumentava consideravelmente o custo do 

sistema; o veículo coletor usado, sem as devidas repartições, obrigava a mistura dos materiais 

separados pelos usuários dos PEVs e a operacionalidade manual dificultava para o empregado 

que coletava o material, pois para recolher o lixo ele precisava levantar e girar o latão cheio. 

2.7    Triagem e caracterização física de resíduos sólidos 

A dificuldade de se encontrar locais apropriados para o aterramento do lixo e os custos 

operacionais crescentes do sistema de limpeza urbana fazem do beneficiamento uma forma 

alternativa de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, devido a sua capacidade de redução do 

volume de lixo a ser aterrado.  

A triagem do lixo urbano resulta na separação dos materiais recicláveis, contidos neste lixo, 

para posterior comercialização pelas usinas de triagem e compostagem, contribuindo para o 

desenvolvimento de diversas empresas reprocessadoras, favorecendo a preservação do meio 

ambiente através da recuperação energética e diminuindo os impactos ambientais ocasionados 

pelo aterramento indiscriminado e exposição a céu aberto do lixo urbano (Baptista, 1996 ). 

Segundo Vilhena (1996), existem diferentes formas de identificação dos materiais recicláveis 

existentes no lixo, inclusive uma simbologia para identificar diferentes tipos de um mesmo 

material, conforme pode ser visualizado na figura 2.2. 
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Figura 2.2:  Símbolos de identificação dos materiais recicláveis 

Fonte: Vilhena, 1996. 

 

A separação prévia de materiais recicláveis permite conhecer a composição do lixo, através da 

determinação do percentual de cada um dos componentes desses materiais, que se denomina 

“caracterização física de materiais”.    

Para Zanin & Mancini (2000), a caracterização física de materiais recicláveis vem sendo 

recentemente utilizada na medida em que pode auxiliar a produção empresarial da reciclagem 

ou às cooperativas de catadores de resíduos, quando são consideradas variações na massa e no 

volume de alguns materiais consumidos e posteriormente descartados devido à sazonalidade 

ou à região produtora do lixo, indicando períodos do ano mais propícios ao consumo de 

determinado produto e regiões mais adequadas para a coleta de material. 

Entretanto, as caracterizações físicas de resíduos sólidos urbanos realizadas empregam uma 

subdivisão não muito esclarecedora para a indústria da reciclagem de materiais, matéria 
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orgânica, plásticos, papéis, papelão, metais e vidros, deixando-se de considerar ao avaliar sua 

composição detalhada ineficientemente, valores agregados diferentes e métodos de 

reciclagem distintos (Zanin & Mancini, 2000). As caracterizações são raras nas 

caracterizações convencionais de resíduos sólidos, normalmente sendo feitas apenas nos 

resíduos provenientes de coleta seletiva. 

2.7.1   Caracterização física de coletas seletivas no Brasil 

Para a coleta seletiva no Brasil, D’Almeida (2000) apresenta os resultados médios da 

caracterização primária de quatorze municípios brasileiros, que possuem esse tipo de coleta 

consolidada: Itabira (SP), Angra dos Reis (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), 

Campinas (SP), Curitiba (PR), Embu (SP), Florianópolis (SC), Porto Alegre (RS), Ribeirão 

Preto (SP), São José dos Campos (SP), Salvador (BA), Santos (SP) e São Sebastião (SP) 

(quadro 2.8) 

Das quatorze cidades analisadas, apenas duas operam sistemas de coleta seletiva unicamente 

por PEVs (Belo Horizonte e Santos) e catadores. As demais utilizam o sistema porta a porta, 

e/ou por PEVs, segundo Eigenheer (1998, 1999). 

Quadro 2.8: Composição média, em peso, dos materiais recicláveis coletados em 19 cidades brasileiras 
através de coleta seletiva 

Material % 

Papel/Papelão 41 

Plásticos 15 

Metais 16 

Vidros 15 

Descartes 13 

Fonte: Adaptado CEMPRE, 1999 apud D’Almeida, 2000. 

 
Segundo CEMPRE apud D’Almeida (2000), em 1994 oitenta e um municípios apresentavam programas de 

coleta seletiva. Em 1999, este número já estava em 135, um aumento significativo. 

 

2.7.2   Índice máximo de recuperação dos materiais recicláveis do lixo de 
Vitória - ES 

Na dissertação “Caracterização física e comercial do lixo urbano de Vitória – ES, em função 

da classe social geradora” o autor Fernando R. M. Baptista, (em fase de elaboração), 
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determinou de forma criteriosa a composição dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) em 

função dos padrões sócio-econômicos da população local, avaliando o percentual dos 

materiais potencialmente e efetivamente recicláveis presentes no lixo. Seu estudo foi 

realizado nas dependências da Usina de Lixo de Vitória (ULV), no ano de 2000. 

Como material potencialmente reciclável foram considerados todos os materiais recicláveis, 

independente de serem ou não comercializáveis pela ULV. Como material efetivamente 

reciclável Baptista (em fase de elaboração) considerou somente aqueles materiais que, além 

de recicláveis eram comercializados pela ULV à época de sua pesquisa. 

O índice máximo de recuperação dos materiais presentes no lixo urbano gerado pela 

população é calculado através da relação entre o total de materiais recicláveis presentes no 

lixo e a quantidade de materiais efetivamente recuperáveis. O índice de recuperação 

representa, portanto, o percentual de materiais que se encontra misturado ao lixo, mas que são 

passíveis de recuperação ou reciclagem. 

O quadro 2.9 apresenta os índices máximos de recuperação de papéis, plásticos, metais e 

vidros presentes no lixo urbano da cidade de Vitória, obtidos por Baptista (em fase de 

elaboração). 

Quadro 2.9: Índice máximo de recuperação de material reciclável presente no lixo urbano gerado por 
populações de quatro classes sociais  

Quantidade de material reciclável 
presente no lixo Papéis Plásticos Metais Vidros Total 

Total 16,81% 19,51% 3,08% 1,69% 41,09% 

Efetivamente recuperável 15,10% 10,87% 2,87% 1,53% 30,37% 

Ïndice máximo de recuperação 89,82% 55,71% 93,18% 90,53%  

Fonte: Baptista, em fase de elaboração. 

 

No quadro 2.9 observa-se que, dos materiais recicláveis contidos no lixo, 89,82% dos papéis, 

55,71% dos plásticos, 93,18% dos metais e 90,53% dos vidros são passíveis de serem 

recuperados por processos de triagem. 
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2.8   A reciclagem no Brasil 

Reciclagem é o resultado de uma série de atividades, pela qual materiais que se tornariam 

lixo, ou estão no lixo, são desviados, coletados, separados e processados para serem usados 

como matéria-prima na manufatura de novos produtos. (D’Almeida, 2000). 

Ou, denomina-se reciclagem ao ato de tornar útil e disponível novamente, eventualmente 

através de um processo de transformação físico-química, material que já foi utilizado 

anteriormente dentro de um sistema (Bueno et al., 1999). 

Reciclagem, por sua vez, é tida como a recuperação dos materiais descartados, modificando-

se suas características físicas, o que a diferencia da reutilização, em que os descartados 

mantêm suas feições (Grimberg & Blauth, 1998). 

A reciclagem e a recuperação de materiais ganharam vulto no início da década de 80, 

passando a integrar a política de gestão de resíduos sólidos, entretanto, ao final do mesmo 

período, as atenções voltaram-se para readequação das práticas e técnicas de manejo, onde a 

redução da geração de resíduos tornou-se tão importante quanto os processo de reciclagem, 

visando alcançar tecnologias limpas e de baixo desperdício (Trocoli & Moraes, 2000), e que 

representa a ineficiência dos processos de reciclagem atualmente vigentes. 

A reciclagem como forma de tratamento dos resíduos sólidos domiciliares, contribui para a 

minimização dos impactos causados por esses resíduos no meio ambiente. Possibilita aos 

diversos materiais como papéis, plásticos, vidros e metais que retornem ao ciclo como 

matéria-prima secundária e traz diversos benefícios ao meio ambiente: 

• a diminuição de áreas necessárias para aterro sanitário e conseqüente aumento da vida 

útil deste, pois é menor o volume de resíduos a ele destinado; 

• contribui para a redução da exaustão de recursos naturais não renováveis, ao utilizar os 

materiais descartados no processo industrial; 

• a economia de energia e água, se comparado com os gastos no processo a partir de 

matéria-prima virgem. 

A mudança da postura da população diante a geração e manejo dos resíduos, a diminuição da 

deposição do lixo em locais inadequados pela população, e a geração de empregos nos centros 
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de triagem de recicláveis e junto às indústrias recicladoras são outros benefícios decorrentes 

da implantação de um programa de reciclagem (Ruberg et al.,1998). 

Mas, segundo Valverde (1995), em termos ambientais e econômicos a reciclagem pode 

apresentar desvantagens: 

• problemas ambientais na industrialização dos recicláveis quando não se tem os 

cuidados adequados, como por exemplo, com as águas de lavagem dos reciclados; 

• custo da implantação da coleta seletiva, que é alto, pois não elimina a coleta 

convencional e necessita ser acompanhada por campanhas de conscientização da 

população; 

• custo de instalação de unidades de reciclagem; 

• custo de transformação das indústrias para se adequarem à nova ‘matéria-prima’. 

A reciclagem não é nova. Segundo Reinfeld (1994), em meados da década de 1930, os 

moradores da cidade de Ohio (EUA) guardavam em suas casas baterias, sucatas de metal, 

trapos e qualquer coisa que valesse alguns centavos para os comerciantes de sucata, que 

andavam pelos arredores das cidades, com carrocinhas. 

Os produtos de refugo sempre foram reciclados na medida em que tinham suficiente valor. 

Porém, a eficiência e diversificação alcançadas pelas indústrias modernas fizeram com que se 

conseguisse produtos mais baratos quando produzidos a partir de seu início, em vez de se 

trabalhar a sucata. 

O que se usa na reciclagem de restos é misturar uma pequena porcentagem do material antigo 

com o material virgem visando aumentar a segurança e confiabilidade desses produtos, fatores 

a serem considerados por levarem à resistência na direção da reciclagem. 

Por estes motivos é que o mercado de sucatas, ainda hoje, está sempre sujeito a altos e baixos 

e também em decorrência de fatores como época do ano e regionalização. Para o sucateiro, 

que convive há décadas com esta realidade, o ponto de vista dos ambientalistas, que vêem na 

reciclagem uma maneira de mudar o comportamento humano com relação ao meio ambiente, 

parece algo muito distante da realidade brasileira (Reinfeld, 1994). 

A seleção dos materiais, um aspecto básico da educação ambiental, vem proporcionando 

ganhos que até então não eram possíveis. Através da coleta seletiva, que possibilita a 
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participação de um número maior de pessoas, aumenta-se a quantidade e melhora-se a 

qualidade da sucata, que estando praticamente sem contaminação de resíduos orgânicos tem 

seu preço de revenda elevado. 

Além disso, com a integração da comunidade na separação dos resíduos e no seu 

acondicionamento em quatro recipientes diferenciados consegue-se duas triagens sem custos 

operacionais. 

Segundo Vilhena (1996), a separação prévia de materiais recicláveis por programas de coleta 

seletiva pode gerar benefícios direto às indústrias recicladoras favorecendo o seu 

desenvolvimento. Um estudo realizado pela ABREMPLAST (Associação Brasileira dos 

Recicladores de Material Plástico) junto a alguns recicladores de plástico detectou que quem 

trabalhava ou havia trabalhado com matéria-prima vinda de lixões não estava satisfeito com 

essa fonte por vários motivos, dentre eles: 

• a dificuldade de separação de materiais; 

• a necessidade de se ter muito espaço para trabalhar com lixões; 

• problemas com a lavagem (limpeza) do material plástico. 

O estudo concluiu que para uma reciclagem de material plástico vindo de lixões são 

necessários os processos de moagem, lavagem, secagem, aglutinação, extrusão e granulação, 

entretanto, o resíduo limpo – proveniente de coleta seletiva, por exemplo – pode eliminar os 

processos de lavagem e secagem, economizando água, energia, espaço, equipamentos e 

tratamento de efluentes. 

2.8.1   Aspectos da comercialização dos materiais recicláveis 

A comercialização dos diferentes tipos de materiais recicláveis (plásticos, papéis, metais, 

vidros) apresenta um perfil semelhante, no Brasil e envolve, normalmente, quatro categorias 

de profissionais: os catadores (coletam os materiais recicláveis em diversas fontes, como ruas, 

condomínios, escritórios entre outras); os pequenos e médios sucateiros (compram os 

materiais dos catadores, fazem uma pré-seleção dos materiais e estocam); os grandes 

sucateiros (proprietários de grandes depósitos, onde o material é submetido a uma separação 

manual ou mecânica para seleção dos diferentes tipos e posterior revenda) e os recicladores, 

ou indústrias recicladoras onde será feito o reaproveitamento final. 
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As quatro categorias precisam investir em qualidade, para vencer épocas de crise no mercado, 

quando a procura por matéria-prima diminui, aumentando a competitividade. 

Nessas ocasiões a qualidade do material passa a ser fator importante. A separação dos 

diferentes tipos de materiais, sua estocagem, descontaminação, prensagem e enfardamento são 

procedimentos que, corretamente empregados, conseguem agregar bastante valor ao material 

reciclável (Vilhena, 1996). 

Para Alboreda & Gandolla (2000), as instituições públicas não possuem agilidade para 

transações comerciais e atendimento ao mercado de materiais recicláveis em evolução 

constante, enquanto o setor privado prescinde de estoque e de área para armazenamento 

destes materiais, para viabilizar sua comercialização.  

A comercialização do produto reciclado é dificultada, ainda, pela carga tributária que lhe é 

imposta. 

No quadro 2.10 são mostrados os tributos que incidem nesses produtos, na Esfera Federal.  

Quadro 2.10 – Tributos incidentes sobre recicláveis e reciclados na Esfera Federal. 

Esfera Federal 

PIS 0,65% 

COFINS 3,65% 

IPI* 

  

 

Plásticos  - 5% 

Outros reciclados  - 4% 

Caixas de papel reciclado para embalar alimentos  -  isento 
* - Incide somente sobre os reciclados. Sucatas são isentas. 

Fonte: Escritórios de contabilidade das várias regiões do Brasil apud CEMPRE (2001). 

 
Na Esfera Estadual, o ICMS varia de uma região para outra e em uma mesma região ele pode 

variar dependendo do destino da mercadoria: dentro ou fora do Estado, conforme pode ser 

verificado no quadro 2.11. 
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Quadro 2.11 – Tributos incidentes sobre recicláveis e reciclados na Esfera Estadual. 

Esfera Estadual 

ICMS 7% - (operações realizadas dentro e fora dos estados do Espírito Santo, 
Regiões   Norte, Regiões Norte, Nordeste e Centro–Oeste) 

 12% - vendas feitas para os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro 

 18%  -  vendas feitas dentro dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro

 17% - operações realizadas dentro de estados como São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro, Ceará etc. 

Fonte: Escritórios de contabilidade das várias regiões do Brasil apud CEMPRE (2001). 

 

Existem no entanto, cerca de oitenta projetos sobre a questão dos resíduos sólidos tramitando 

na Câmara dos Deputados, em Brasília.  

No dia 23 de maio de 2001, na Câmara dos Deputados, foi instalada a Comissão Especial de 

Resíduos que pretende elaborar uma política nacional que oriente Estados e Municípios no 

tratamento e destino de todos os tipos de lixo e resíduos e que terá como relator o Deputado 

Emerson Kapaz  (EMDIA, 2001). 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos atenderá a princípios, dentre eles: 

- da descentralização político-administrativa; 

- da responsabilidade pós-consumo; 

- do direito à informação quanto ao potencial impacto dos produtos e serviços sobre o 

meio ambiente e a saúde pública, bem como respectivos ciclos de vida e etapas; 

- do desenvolvimento de atividades relativas aos resíduos sólidos, considerando sempre, 

o ciclo total do produto e todas as etapas dos serviços. 

Independentemente da questão tributária, a otimização do processo para os setores públicos e 

privados passa pelas seguintes premissas: 

a) coleta seletiva dos materiais recicláveis; 

b) transporte desses materiais até um ponto centralizador; 

c) recebimento e armazenamento dos mesmos; 

d) a triagem visando sua classificação; 
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e) beneficiamento específico para cada material; 

f) acondicionamento e armazenamento também específicos para cada material; e 

g) transporte para sua entrega à indústria recicladora. 

O mercado da reciclagem apresenta barreiras comerciais e tecnológicas para o 

aproveitamento industrial, destacando-se os seguintes fatores da etapa de comercialização 

(CEMPRE, 1995):  

a) frete – custo do transporte, devido à baixa densidade (mesmo quando prensados); 

b) seleção do material – indústrias são obrigadas a lidar com vários fornecedores que 

trabalham com apenas um tipo de material específico, conferindo preço mais baixo; 

c) retiradas irregulares – variação devido a seriedade do comprador e às condições de 

mercado.  

Presente na reciclagem dos materiais separados, como questão central, está a viabilidade 

econômica para que certos materiais retornem à corrente da produção pois a ausência de 

mercado cria uma situação quase insolúvel para alguns materiais que podem vir a nunca ter 

mercado.  

“Segregar sem mercado é enterrar em separado”(Grippi,1997). 

Além disso, a reciclagem só será uma atividade lucrativa se o custo de reciclagem de sucata 

for inferior aos custos de utilização de matéria-prima virgem (Cunha, 1995).   

Vários fatores afetam a demanda dos recicláveis e seu preço de venda: demanda e preços 

pagos pelo produto final, capacidade de produção da indústria compradora, limites na 

substituição dos recicláveis por matérias-primas, disponibilidade e custo de matérias-primas 

e utilização do estoque de materiais secundários. Estes fatores estão sujeitos a mudanças ao 

longo do tempo e podem ser afetados por investimentos na capacidade de alavancar os 

estoques de recicláveis, mudanças na exigência reguladora, e desenvolvimentos 

tecnológicos (Diaz, 1993).  

Segundo Mancini (1999)  o incremento da atividade recicladora depende do aumento da 

relação entre a redução de custos de processamento da matéria-prima virgem e os custos de 

reciclagem. 

A comercialização dos recicláveis é o ponto crítico do processo de reciclagem, obrigando o 
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setor a eliminar entraves, com crescente interesse das indústrias exercendo pressão sobre os 

sucateiros para melhoria da qualidade de seus serviços e materiais, visando adequar-se às 

necessidades e exigências do mercado (CEMPRE, 1995).  

 

Na avaliação da iniciativa de implantação de um programa de reciclagem, Diaz (1993) 

aponta as seguintes questões de mercado: (i) qualidade do produto, com aumento e melhoria 

do uso do material e a dominância sobre preços mais altos conduzindo a uma maior 

estabilidade do mercado; (ii) quantidade do produto, avaliando-se a sazonalidade de fluxo; 

(iii) preferência do mercado, optando-se por melhor qualidade quando o mercado é fechado 

e pequeno; (iv) evolução do mercado e (v) flexibilidade, devido às constantes mudanças da 

relação oferta/procura e evolução das técnicas de reciclagem. 

O interesse da iniciativa privada está na recuperação de matéria-prima encontrada nos 

resíduos sólidos (lixo), na economia de energia e na sua imagem pública, coexistindo entre 

esses objetivos menos sistemáticos e mais imediatos o do sucateiro do bairro, a quem cabe por 

um preço justo, a entrega fácil dos materiais recolhidos, atentando para sua qualidade pela 

sistemática de separação e não contaminação por outros materiais (Gascoigne & Ogilvie, 

1995; CEMPRE, 1996; Alboreda & Gandolla, 2000).  

Além de responder ao aumento de demanda industrial por matérias primas e energia, a 

reciclagem reintroduz os resíduos sólidos no processo industrial, desviando-os dos aterros, da 

incineração ou de destinação final inadequada.  

“Ao consumirmos produtos reciclados estamos “consumindo o lixo” e contribuindo para 

diminuir a demanda de recursos naturais que pressionam nossos ecossistemas” (Scarlato, 

1992). 

2.8.2   Tipos de reciclagem 

Através das reciclagens primária, secundária e terciária, matérias primas e produtos podem ter 

múltipla utilização: 

• Primária: o resíduo retorna diretamente ao processo através de circuito fechado; 

• Secundária: aqueles passíveis de recuperação são separados e, se necessário, recuperados, 

e retornam ao processo; 
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• Terciária: a reciclagem de componentes ou mistura de resíduos se dá após apropriados 

tratamentos mecânicos, químicos, biológicos ou térmicos.(Neto, 1992). 

A reciclagem torna-se necessária ao se levar em conta fatores cuja dimensão espacial constitui 

condicionante fundamental: exaustão das matérias-primas, custos crescentes para sua 

obtenção, economia de energia, indisponibilidade e custo crescente dos aterros sanitários, 

custo de transporte crescentes, poluição e prejuízos à saúde pública. 

2.8.3   Fatores importantes para a reciclagem 

Os três principais fundamentos para que ocorra a reciclagem são: a coleta, a educação e o 

mercado. Portanto, fazem parte do processo: os governos, as empresas, os cidadãos, os 

catadores e os recicladores.  

Segundo Meacher (2001), a minimização de resíduos deve ser o objetivo central para a 

reciclagem e o mercado para produtos reciclados precisa ser incentivado, porque muito mais 

será reciclado se houver mercado. Minimizar a exaustão de recursos não-renováveis, no 

entanto, exigirá uma reorientação nas prioridades políticas e econômicas e nos valores sociais 

(Blowers, 1995). 

Há de se considerar que a reciclagem é uma atividade que pode facilmente empregar inúmeras 

pessoas, se bem atendida pelas áreas governamentais. 

Segundo Tchobanoglous (1994), as questões fundamentais para a reciclagem de materiais 

incluem: ( i ) a identificação dos materiais que serão separados, visando minimizar seus 

custos, levando-se em conta sua quantidade, estocagem, transporte e valor de mercado; ( ii ) 

as possibilidades de reutilização e reciclagem levando-se em conta que o mercado para os 

materiais existe somente quando os fabricantes ou processadores necessitam destes materiais 

ou podem usá-los como substitutos rentáveis de matéria-prima. O mercado depende da 

qualidade do material, da capacidade global da indústria e do custo das matérias primas 

envolvidas; ( iii ) as exigências dos compradores dos materiais recuperados que buscam 

materiais homogêneos e livres de contaminantes que levariam a produtos defeituosos ou 

causariam danos a seus maquinários. Muitos compradores exigem o material embalado e 

compactado em tamanhos e pesos específicos. 
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Segundo Haberfeld (1999), a indústria de embalagens no mundo tem procurado manter 

estável a sua contribuição em termos de resíduos, através de novas tecnologias e matérias-

primas visando a redução do seu peso, apesar da crescente oferta de produtos embalados.  

A coleta seletiva e reciclagem de materiais vem ganhando espaço na área de saneamento 

devido ao crescimento da geração (Prata Filho et al., 2000), diversidade dos materiais 

descartados e dificuldade cada vez maior de coletá-los, tratá-los e fazer a disposição final 

sanitariamente segura. Entretanto, a sua inserção no cotidiano da sociedade apresenta 

constrangimento devido, principalmente, a relação do lixo e os locais de destinação final, 

onde vivem famílias coletando tanto recicláveis para venda, quanto restos de alimentos para o 

próprio consumo ou para alimentação de animais, com significativa presença de crianças e 

adolescentes em idade escolar. 

A reciclagem de materiais reutilizáveis tem sido considerada uma ação de gerenciamento do 

lixo urbano influenciada pelo conceito de desenvolvimento sustentável, relevando-se seus 

altos custos e sua real influência dentro do sistema de limpeza urbana do Município, que 

representa antes de tudo uma medida de saneamento ambiental e promove o exercício da 

cidadania e conscientização da população para as questões ambientais e sanitária, por articular 

diversos setores da Administração Pública e da sociedade local (CEMPRE, 1993).  

2.8.4   Porque reciclar 
No Brasil já existe uma resistência da população quanto à localização das instalações de 

recebimento de recicláveis (Alboreda & Gandolla, 2000), bem como uma crescente rejeição 

da sociedade pela instalação de aterros sanitários (Chermont & Motta, 1996), o que dificulta a 

escolha de ambas as alternativas quando as áreas não são localizadas adequadamente: a 

primeira depende da curta distância para minimizar custos e a segunda necessita de distância 

de centros populacionais para evitar prejuízos. 

O objetivo maior de implantação de um programa de reciclagem a ser operado por 

determinada prefeitura não deve ser o retorno financeiro que este irá promover, pois o 

cômputo final dos recursos financeiros aplicados para a implantação e manutenção do projeto, 

em face da renda levantada com a venda dos recicláveis, certamente não acusará a viabilidade 

de auto-sustentação do projeto. Entretanto, apresentará um retorno indireto na economia 
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energética que o processo de industrialização, com o uso de recicláveis, proporciona em face 

dos processos usuais que partem da matéria-prima virgem (CEMPRE,1993). 

Entretanto, Salej (1999) aponta que no Brasil, a falta de tecnologia de processamento de 

resíduos muitas vezes não permite a reciclagem e aumenta a demanda por aterros sanitários 

e/ou industriais criando um dos primeiros entraves à viabilização dos programas de coleta 

seletiva e reprocessamento de materiais. 

Analisando a produção e descarte de embalagens, Haberfeld (1999) considerou como 

responsabilidade da indústria, da população e do Poder Público a etapa final do ciclo de 

fabricação e consumo/utilização de um produto que consiste na disposição final apropriada, 

pois toda a sociedade se beneficia dessa cadeia que garante ao consumidor a segurança e a 

qualidade do produto comercializado. 

Segundo Salej (1999), a reciclagem pode ser utilizada conjuntamente com outras abordagens 

de destinação final de resíduos, tais como a minimização dos resíduos na fonte geradora e a 

reutilização de produtos e embalagens, tornando a disposição final em aterros sanitários o 

menor possível. 

Um estímulo do governo, que criasse caminhos para que cada Estado Brasileiro pudesse 

implementar, de acordo com suas necessidades locais, programas de reciclagem, promoveria 

o debate e a avaliação “real” da limpeza urbana no país, seus custos e como viabilizar, de 

forma eficaz, a distribuição de responsabilidades entre todos os envolvidos (Villela, 1999). 

2.9   Considerações finais 
A necessidade de se buscar soluções sustentáveis para os problemas sociais e ambientais, que 

a crescente produção de resíduos sólidos vem gerando, tem levado muitas pessoas a 

questionarem o seu trabalho, seu consumo e sua visão de mundo.  

Para que o ideal do desenvolvimento sustentável concretize-se, alguns limites precisam ser 

transpostos. Esses limites são representados pela pobreza e miséria na maioria dos países, e 

vencê-los significaria conter os riscos que pairam sobre os sistemas naturais que sustentam a 

vida na Terra: atmosfera, águas, solos e os próprios seres vivos. 

Alternativas inovadoras para a questão dos resíduos sólidos domiciliares já começaram a 

surgir, como pode ser constatado através do aumento no número de programas de coleta 
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seletiva implantados no Brasil. Eles mobilizam comunidades organizadas, indústrias, 

empresas e governos locais a separarem e classificarem o lixo em suas fontes produtoras. 

Estas iniciativas representam grande avanço, uma vez que podem induzir a uma reflexão 

sobre a noção de uso das coisas e do desperdício que ocorre no dia a dia. 

A cidade de Vitória - ES possui um sistema de Coleta Seletiva, por Postos de Entrega 

Voluntária (PEVs), implantado em 1998, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Vitória e 

funcionando, sem interrupções, desde então.  

O sistema conta com 20 PEVs e após sua coleta a triagem do material é feita na Usina de Lixo 

de Vitória. A separação dos grupos de materiais, papéis, plásticos metais e vidros em seus 

diversos componentes é importante pois agrega-lhes valor para comercialização, além de 

contribuir para tornar a coleta seletiva auto sustentável, visto ser este um sistema que, 

normalmente, implica em custo elevado. 

Neste sentido, o capítulo 3 apresenta um histórico da ULV e os procedimentos que vêm sendo 

adotados para a realização da Coleta Seletiva por PEVs, desde sua implantação e o capítulo 4 

descreve a metodologia utilizada para se atingir os objetivos dessa dissertação. 
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3. A USINA DE LIXO E O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA EM VITÓRIA – 
ES 

3.1   Histórico da Usina de Lixo de Vitória (ULV)  
Ao longo dos últimos 20 anos, o município de Vitória tem enfrentado sérios problemas com 

relação à disposição de resíduos sólidos. A explosão demográfica da região da Grande 

Vitória, devido ao desenvolvimento industrial e o conseqüente aumento da geração de 

resíduos, levou os órgãos competentes a utilizarem áreas impróprias para o destino final do 

lixo urbano. 

Atualmente (2001) o município de Vitória – ES, em particular, apresenta aproximadamente 

68,5 % de sua extensão territorial em uma ilha, cercada por áreas de manguezais, onde 

historicamente o lixo urbano vinha sendo disposto, até 1990. 

Segundo Baptista (1996), as áreas inadequadas para disposição de resíduos foram sendo 

ocupadas pela expansão territorial do Município e o lixo passou a competir com a pobreza das 

áreas marginais; sobretudo quando a inexistência de áreas para expansão populacional forçou 

a utilização de resíduos urbanos para aterro de áreas de manguezal, como foi o caso da Ilha do 

Príncipe, Maria Ortiz e Rodovia do Contorno, saturadas rapidamente pela invasão de famílias 

carentes. 

Particularmente a região aterrada na Rodovia Serafim Derenzi, de Vitória, compreendia uma 

das paisagens mais notáveis do Município, que após o início do aterramento foi rapidamente 

invadida formando a localidade de São Pedro, onde palafitas distanciavam-se apenas 300 

metros das áreas de disposição de lixo, que por sua vez configurava a fonte de renda de boa 

parte da população que ali se formou.   

Ainda segundo Baptista, em 1987 tiveram início as obras da Usina de Triagem e 

Compostagem de Lixo – ULV – ES, resultante de uma iniciativa da Prefeitura Municipal de 

Vitória (PMV), após aprovação e financiamento de sua construção pelo Programa Nacional de 

Saneamento, do Governo Federal.  

Em setembro de 1990, a coleta e disposição do lixo urbano do município passaram a ser 

operadas através da ULV, tornando uma realidade o fim de uma era de danos sociais e 

ambientais causados pela má disposição desses resíduos, no Município.  

Quanto ao impacto social, com relação aos homens e mulheres que sobreviviam da catação do 

lixo, a PMV procurou integrá-los à ULV, oferecendo-lhes fonte de trabalho remunerada e 
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digna. Seu projeto original previa um processo de triagem do lixo de maneira quase artesanal 

e a compostagem da matéria orgânica, com aeração forçada tornou necessária a contratação 

de um número de funcionários maior que o número de catadores existentes no lixão de São 

Pedro, razão pela qual este lixão acabou sendo completamente desativado, em menos de dois 

anos após a inauguração da ULV.  

O projeto original da Usina previa uma capacidade de tratamento para final de projeto 

avaliada em um total de 240 toneladas por dia de lixo bruto, porém não contemplava a 

necessidade de área para aterramento de rejeitos e nem para os eventuais descartes do 

composto bruto que sempre ocorrem. De 1990 até 1995, os rejeitos do beneficiamento do lixo 

foram levados para áreas de “lixões” cedidas à PMV, por municípios vizinhos, uma vez que 

no município de Vitória – ES não havia mais área adequada para aterro.  

A partir de 1995, a destinação desses rejeitos passou a ser feita em um aterro sanitário 

contratado pela prefeitura, em um município vizinho (Henriques, 1999). Trata-se do 

município de Cariacica, que recebe o lixo de Vitória até a presente data. 

Em 1996 ocorreu a paralisação das atividades de compostagem, o que foi um retrocesso para 

a ULV, pois o beneficiamento máximo previsto para lixo urbano, com triagem e 

compostagem do lixo urbano, reduzia o volume do lixo a ser aterrado em até 60%. Com a 

paralisação do processo de compostagem na Usina, o volume de resíduos a ser aterrado 

aumentou em 50%. 

 A ULV também teve sérios problemas operacionais com a falta de qualificação dos seus 

funcionários para as atividades e o constante crescimento da quantidade de lixo beneficiada. 

Baptista (1996), em um estudo da produção e produtividade do sistema operacional da Usina, 

verificou que no ano de 1995, época em que se constatou o maior montante de lixo por ela 

recebido, ultrapassando inclusive sua capacidade real máxima de processamento de 216 

ton/dia, houve um decréscimo no total de materiais recicláveis comercializados. Nos anos 

anteriores em que a pesquisa foi realizada, com exceção de 1991, os resultados também 

haviam indicado um decréscimo no índice de recuperação de materiais recicláveis. 

No quadro 3.1 pode-se observar que enquanto o volume de lixo beneficiado crescia ao longo 

do tempo, tinha-se uma queda de produção de materiais recicláveis comercializados causada 
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pelo aumento excessivo do volume de lixo nas linhas de catação, o que acarretava problemas 

operacionais.  

Quadro 3.1: Quantidade de materiais recicláveis extraídos do lixo e comercializados pela ULV 

Item 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Lixo beneficiado (ton) 
 

42.117,5 

 

51.463,0 

 

55.783,2 

 

58.542,0 

 

73.016,7 

 

62.849,2 

Recicláveis 
comercializados (ton) 

 

3.740,3 

 

4.843,0 

 

4.563,1 

 

4.504,2 

 

3.539,4 

 

4.341,8 

(%) 8,88 9,36 8,13 7,64 4,84 6,91 

Fonte: PMV/SEMURB/OM, 1996. 

 

3.2   Estudo da comercialização e caracterização para a reciclagem 

3.2.1   Avaliação do processo de comercialização de materiais recicláveis pela ULV 

Segundo Baptista (1993) não havia à época da inauguração da ULV, nenhum estudo técnico 

de viabilidade econômica sobre o empreendimento. Não havia levantamentos de empresas 

reprocessadoras, atravessadores, aparistas ou sucateiros e demais informações necessárias 

ao processo de comercialização dos materiais ali triados. Até 1992, após dois anos de 

operação, o cadastro de compradores da ULV e os preços de comercialização dos materiais 

permaneceram inalterados, embora tenha ocorrido grandes flutuações nos preços de venda 

praticados. A partir de 1993, implantou-se na ULV, uma política de correção de preços e 

uma normatização dos procedimentos de comercialização objetivando a melhoria das 

vendas dos recicláveis e da receita financeira. 

Para isto, uma pesquisa foi feita pela ULV junto às clientes, empresas reprocessadoras, 

visando coletar informações sobre a qualidade do material e outros pontos considerados 

importantes, tais como custo médio de transporte, destinação dada aos materiais pelos 

compradores e quantidade máxima de materiais proibitivos sugeridos pelas empresas 

consultadas, peso considerado ideal para os fardos e sugestões para melhoria da qualidade 

dos materiais recicláveis. 
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Os principais problemas encontrados nos materiais comercializados foram: 

Papéis: 

• material úmido 

• alto teor de impurezas ( terra, areia, gordura) 

• odor desagradável 

• tonalidade escura do material 

Plástico filme: 

• baixo aproveitamento do material, devido à má classificação ( 25% de plástico 

filme alta densidade e 35% de outros materiais (gordura e impurezas)) 

 Plástico Rígido 

• baixo peso dos fardos 

• fardos mal prensados 

• presença de insetos (baratas) - PP margarina 

• presença de impurezas prejudiciais ( pedaço de ferro) - PEAD 

• excesso de terra e areia - PEAD 

• presença de tampas nas embalagens - PEAD 

• odor desagradável - PEBD filme 

A presença desses contaminantes fazem cair o preço de comercialização dos materiais, pois 

quanto maior seu grau de contaminação, maiores serão os gastos dispendidos pelas 

recicladoras com sua descontaminação, para posterior  aproveitamento.  

Dentre as sugestões, na época, apresentadas pelas empresas clientes da ULV para melhorar a 

qualidade dos materiais recicláveis estavam a redução na contaminação dos materiais, 

principalmente quanto à presença de terra e tampinhas nos PEAD, do odor desagradável no 

PEBD filme, e a implantação imediata do processo de coleta seletiva. 
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3.2.2    Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares de Vitória 

Henriques (1999), em seu “Estudo da composição gravimétrica e físico-química dos 

resíduos sólidos domiciliares do município de Vitória” realizado nas dependências da ULV, 

no ano de 1996, determinou de forma criteriosa a composição dos resíduos sólidos 

domiciliares (RSD) em função dos padrões sócio-econômicos da população e das condições 

climáticas locais, avaliando o percentual do material compostável e suas características, do 

material reciclável e rejeitos do beneficiamento destinados a aterro sanitário.  

Nos quadros 3.2,  3.3 e figura 3.1 são apresentadas as informações básicas desse estudo. 

Quadro 3.2: Estimativa da geração diária de RSD por classe sócio-econômica para o município de 
Vitória, ES 

Classe sócio-econômica Estimativa da geração diária (kg) 

D (até dois sal. mínimos). 9.282,82 

C (2 – 5 sal. mínimos). 44.636,57 

B (5 – 10 sal. mínimos). 35.703,13 

A (Mais de10 sal. mínimos). 26.742,37 

Vitória 116.364,89 

Fonte: Adaptado de Henriques, 1999. 

 

Henriques (1999) concluiu após a análise da composição gravimétrica e físico-química do 

lixo de Vitória, que quanto maior o poder aquisitivo da classe sócio-econômica, maior a 

quantidade de materiais reaproveitáveis (papel/papelão) coletados pelo sistema municipal 

urbano, diferenciando-se grosseiramente em papel e papelão (jornais, papel higiênico, papel 

toalha, revistas, folhas de cadernos, papéis de embrulhos, embalagens de alimentos, 

bandejas e pratos de papelão, papéis de impressão, caixas de papelão, entre outros); 

plásticos (garrafas, pedaços de brinquedos, recipientes, embalagens de alimentos, sacolas de 

lixo e de supermercados, entre outros); diversos (pilhas, pedras, cacos de telha e tijolos, 

terra, fraldas descartáveis, absorventes, espumas, isopor, entre outros materiais inertes); 

metais (latas de conservas e óleo, tampinhas de garrafa, arames, latas de alumínio, cobre, 

zinco e chumbo); e vidros (potes de conserva, vidros de perfume, cacos de vidro, cacos de 

louça). 
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Quadro 3.3: Composição gravimétrica dos RSD por classe sócio-econômica e por período climático 

Classe D Classe C Classe B Classe A 

(%) (%) (%) (%). 
 

Componentes 
S U S U S U S U 

Matéria orgânica 53,42 47,67 53,60 54,76 54,94 49,27 55,55 51,62 

Papel e Papelão 12,24 17,54 15,96 15,85 19,74 23,12 21,68 24,10 

Plásticos 12,04 12,22 10,46 11,21 13,70 14,02 9,29 11,59 

Diversos 8,22 6,93 6,92 7,25 3,25 5,84 2,10 3,87 

Metais 5,47 3,56 4,14 2,58 3,38 3,03 2,71 2,86 

Vidros 2,19 2,43 2,26 2,19 2,36 1,72 5,49 3,49 

Madeira/couro/borracha 3,39 3,52 4,03 3,19 1,68 1,48 1,89 1,51 

Trapos 3,06 6,15 2,64 3,01 0,98 1,53 1,30 0,99 

Nota: S = período seco; U = período úmido. 

Fonte: Henriques, 1999. 

 

Durante a avaliação dos resultados, Henriques (1999) observou que a quantidade de materiais 

recicláveis, com alto valor agregado, era pequena em relação ao esperado, como latas de 

alumínio e garrafas de vidro, atribuindo o fato à existência de um comércio e sistema de 

coleta seletiva alternativo no município de Vitória, realizado principalmente por uma parcela 

da população de baixa renda que subsiste desta atividade. 

O balanço de massa dos resíduos sólidos domiciliares do município pode ser visualizado na 

figura 3.1. 
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Figura 3.1- Balanço de massa dos RSD do município de Vitória. 

Fonte: Henriques, 1999. 

 

Henriques (1999), ao final do seu trabalho, recomenda que sejam desenvolvidos para o 

município de Vitória programas de coleta seletiva na fonte evitando assim a contaminação dos 

materiais recicláveis com matéria orgânica ou outras impurezas, agregando-lhes maior valor 

perante as recicladoras. 

3.2.3   Caracterização dos resíduos sólidos comerciais de Vitória 

Em outro estudo, também realizado nas dependências da ULV, no mesmo período do de 

Henriques, Barreto (1999), avaliou as características físicas e físico-químicas dos resíduos 

sólidos provenientes de áreas representativas do setor comercial do município de Vitória, 

encontrando um percentual de 45,68% (25,44 t/dia) de materiais recicláveis, estimando-se 

uma receita com a venda dos mesmos de R$ 854.000,00 ao ano. Além disso, a análise dos 
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ganhos referentes à redução de consumo de energia com a reciclagem do papel/papelão, 

plásticos, vidros e metais provenientes da coleta, demonstrou que a energia economizada, 

aproximadamente 48 Gwh anuais, é potência suficiente para suprir o município de Vitória, 

por aproximadamente 18 horas, excluindo-se o consumo industrial. 

Barreto (1999) recomenda que sejam realizados estudos técnicos para implantação de coleta 

diferenciada de lixo, uma doméstica outra comercial,  que envolva todo o município de 

Vitória. 

3.3   Atividades atuais da ULV 

Atualmente, junho/2001, em valores médios, chega à ULV 210 toneladas de lixo por dia, 

provenientes da coleta regular e sua caracterização física é mostrada no quadro 3.4. 

Quadro 3.4: Resultados médios (%) de caracterização física do lixo urbano da cidade de Vitória-ES, no 
ano de 2000 

Materiais % 

Papéis 16,81 

Plásticos 19,51 

Metais 3,08 

Vidros 1,70 

Matéria orgânica 48,51 

Mad/couro/borracha 1,44 

Trapos 3,84 

Diversos 5,15 

Fonte: Adaptado de Baptista (em andamento), 2001. 

 

Também é realizada na ULV a compostagem de resíduos provenientes da manutenção de 

jardins, podas de árvores, restos de cultura e pela entrega de outros tipos de resíduos 

orgânicos por particulares. O composto produzido não é vendido, mas usado pela própria 

prefeitura como adubo em praças e jardins do Município.  

Os resíduos sólidos que chegam à ULV, provenientes de coleta seletiva, são de algumas 

escolas da rede municipal, alguns condomínios fechados e órgãos públicos e dos Postos de 

Entrega Voluntária. 
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3.4   O sistema de Coleta Seletiva do município de Vitória  

O sistema de coleta seletiva do município de Vitória, (CSV) através de Postos de Entrega 

Voluntária (PEVs), teve seu início em outubro de 1998 com o Programa “Vitória Cidade 

Limpa”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMURB, 1997) e 

tinha como objetivos ampliar os serviços e melhorar a qualidade da limpeza pública em 

Vitória, promover a redução da geração de resíduos destinados ao aterro sanitário, através da 

reciclagem de materiais descartados, envolvendo a população, atribuindo-lhe 

responsabilidades. 

Buscando atingir esses objetivos a Prefeitura Municipal de Vitória – ES (PMV) implantou a 

CSV por PEVs, visando o recolhimento do material separado seletivamente do lixo pela 

população em quatro tipos de resíduos sólidos: papel, plástico, alumínio e vidro. 

O novo sistema de coleta foi e vem sendo divulgado para a população através dos meios de 

comunicação de massa locais: rádio, televisão e jornais, e através de folders que esclarecem 

como separar o lixo reciclável em suas casas ou trabalho para que fosse levado aos postos. 

O projeto da “Coleta Seletiva de Lixo em Postos de Entrega Voluntária – PEVs”, elaborado 

pela Prefeitura Municipal de Vitória - ES e pela Secretaria de Serviços, previa para o início do 

Programa a instalação de oito coletores e considerou alguns elementos para dimensionamento 

das unidades operacionais e dos roteiros. Dentre eles, para efeito de estimativa de peso dos 

materiais no transporte, foram considerados os seguintes valores de peso específico: 

• Plásticos – 17,6 kg/m3 

• Metais - 36,2 kg/m3 

• Papéis + papelões – 19,6 kg/m3 

A capacidade instalada de cada PEV (m3) para os materiais seria: 

• Plástico  -  2,0 m3 

• Metal  -  1,5 m3 

• Papel  -  2,0 m3 
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Para efeito de cálculo da frequência de coletas supôs-se os seguintes índices de preenchimento 

dos coletores: 

• Plástico – 0,75% 

• Metais – 0,60% 

• Papel + papelões – 0,90% 

Esses dois últimos elementos permitiram o cálculo do índice de ocupação, ou seja a estimativa 

de volume médio a ser coletado em cada PEV: 

Volume médio de plásticos (Vm1): 

Vm1 = 2,0 x 0,75 = 1,5 m3

Volume médio dos metais (Vm2): 

Vm2 = 1,5 x 0,6 = 0,9 m3

Volume médio dos papéis e papelões (Vm3): 

Vm3 = 2,0 x 0,9 = 1,8 m3

O volume médio total a ser coletado por PEV seria igual a 4,2 m3, e corresponderia a um 

volume de 16,8 m3 para os oito coletores. Esta deveria ser, também, a capacidade mínima da 

carroceria do caminhão de coleta. 

3.4.1   Histórico da Coleta Seletiva de Vitória por PEVs 

A CSV por PEVs teve seu início em outubro de 1998 e contava com os oito coletores 

previstos em projeto. Em dezembro do mesmo ano, dois novos coletores foram colocados à 

disposição da população. De lá para cá, a CSV vem tendo seu número de PEVs aumentado 

gradativamente, atendendo a reivindicações de usuários e a bairros não contemplados, 

conforme os dados do quadro 3.5. 
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Quadro 3.5:  Evolução do número de PEVs, a partir da implantação da CSV 

Período Nº de PEV’s 

Outubro a Novembro /1998 8 
Dezembro /1998 a Junho/1999 10 
Julho /1999 9 
Agosto/1999 12 
Setembro a Dezembro/1999 17 
Janeiro a Março/2000 17 
Abril a Julho /2000 19 
A partir de Agosto /2000 20 

Fonte: Usina de Lixo de Vitória, Dezembro/2000 

 
Os atuais PEVs, em número de vinte, estão localizados estrategicamente em vários bairros 

do Município. Estes bairros são classificados pela PMV, para efeito de cobrança de Imposto 

Territorial Urbano, IPTU, segundo a classe social de seus moradores, avaliada pela renda 

média em número de salários mínimos do país, por domicílio. No quadro 3.6 tem-se o 

número de PEVs instalados por bairro e a sua classificação pela PMV. 

Quadro 3.6: Localização e número de PEVs por bairro e classe sócio-econômica da população residente 
nos bairros com coleta seletiva por PEVs de Vitória, ES  

Bairro de localização Nº de PEVs no bairro Classe Social da População 

Jardim Camburi 2 B 

Jardim da Penha 3 B 

Praia de Camburi 1 B 

Mata da Praia 2 B 

Santa Lúcia 1 B 

Praia do Canto 3 A 

Enseada do Suá 1 A 

Centro 3 B 

Bento Ferreira 1 B 

Fradinhos 1 B 

Semurb 1     - 

Itararé 1    C 

Fonte: Usina de Lixo de Vitória, 2000. 
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No quadro 3.6 observa-se que um único PEV, o da SEMURB (figura 3.2), está sem 

identificação em relação à classe social uma vez que encontra-se situado na Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos (SEMURB). Ele difere dos demais também pela sua 

conformação: seus compartimentos para coletar papéis, plásticos, metais e vidros são 

recipientes separados, de mesma forma e volume igual a 240 litros, distinguindo-se, um dos 

outros, apenas pelas cores. Seus usuários, devido à localização, dentro do pátio da 

SEMURB, normalmente são as pessoas que ali trabalham e outros que eventualmente por 

ali circulam. 

 

Figura 3.2 - Postos de Entrega Voluntária localizado no pátio da SEMURB 

A maior parte dos PEVs está instalada em praças, postos de combustíveis e canteiros 

centrais das avenidas. 

De um modo geral qualquer tipo de sistema de coleta seletiva possibilita agregação de valor 

aos materiais recicláveis, por proporcionar a obtenção de um material de melhor qualidade: 

pouco amassado, mais limpo e sem, praticamente, contaminação se comparado ao da coleta 

regular. 

O sistema de coleta seletiva por PEVs apresenta vantagens e desvantagens em relação ao 

porta a porta. Ao concentrar os resíduos de várias residências em um único ponto, facilita a 

coleta e reduz custos operacionais. Como desvantagem, requer maior participação da 
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população, que nem sempre é expressiva. Isto devido a dificuldade para se deslocar com o 

“lixo” até aos postos, no caso de estarem distantes. As pessoas, entre outras razões, podem 

não se dirigir aos PEVs, por desconhecimento do que seja a coleta seletiva e/ou por 

preconceito de lidar com “lixo”. 

3.4.2   Características dos PEVs  

Os PEVs são coletores de lixo comunitários, estáticos, para o acondicionamento de resíduos secos urbanos e 

visam incentivar a reciclagem, pois possuem compartimentos internos para quatro tipos de resíduos, 

dimensionados de acordo com o volume de ocupação de cada um desses materiais em relação a seu peso (figura 

3.3). 

Dezenove dos vinte PEVs de Vitória - ES são recipientes cilíndricos, pintados externamente 

com cores, representativas para a coleta seletiva e específicas para cada tipo de material: 

azul para os papéis; vermelho para os plásticos; amarelo para os metais e verde para os 

vidros.  

Figura 3.3 - Posto de Entrega Voluntária – PEV – Vitória – ES, 2000. 

A capacidade total dos PEVs de Vitória é, em média, igual a 2,5 m3 e a divisão interna dos 

seus compartimentos apresenta dois modelos diferentes.  

Segundo informações junto à ULV, os primeiros oito coletores, colocados à disposição da 

população a partir de outubro de 1998, têm 35% da sua capacidade para acondicionar os 
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papéis, 25% aos plásticos, 15% aos metais e 15% aos vidros. Para introdução dos materiais 

nos PEVs há uma abertura para papéis com formato oval e circular para os demais materiais. 

Os novos coletores, em relação aos oito primeiros, tiveram suas dimensões internas 

alteradas, pois as anotações relativas às observações de preenchimento mostraram que, 

dependendo do número de dias entre coletas, os compartimentos destinados aos metais e aos 

vidros ficavam com sua capacidade muitas vezes ociosa enquanto aqueles destinados aos 

papéis e plásticos apresentavam-se totalmente preenchidos. Estes novos coletores 

permaneceram com suas dimensões e aparência externas semelhantes, porém sua divisão 

interna foi modificada e os compartimentos dos papéis e plásticos foram aumentados 

passando a corresponder a 43% para papéis, 33% para plásticos, 12% para metais e 12% 

para vidros. A abertura para entrada dos papéis passou a ser circular, como as demais. 

Para a retirada do material, cada um dos compartimentos tem uma abertura, na parte 

posterior e inferior do container, que permanece trancada. A retirada dos materiais dos 

PEVs é feita manualmente (figura 3.4). 

Figura 3.4 - Coletor retirando os materiais do PEV 
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3.4.3   Histórico da freqüência da coleta dos materiais dos PEVs 

A freqüência da coleta dos materiais nos containeres vem sendo continuamente modificada 

desde a implantação da CSV, em função dos custos. De outubro de 1998 até 24/01/2000, o 

material era recolhido duas vezes por semana, quando passou a ser recolhido cinco vezes 

por semana, permanecendo até 14/04/2000. De 17 a 27/04/2000, a coleta era realizada 

quatro vezes na semana vindo a ser novamente modificada. A partir de 28/04/2000 para três 

vezes na semana, até 10/11/2000. De 13/11/2000 até a presente data, a coleta dos materiais 

voltou a ser feita apenas duas vezes na semana. 

Esta variação na regularidade do número de dias de coleta por semana foi uma tentativa de 

diminuir os saques nos PEVs, já que o material ali contido apresenta valor comercial. Mas, 

segundo informações da ULV, as análises dos custos operacionais desta coleta mostram que 

os custos das coletas não compensam os riscos e danos causados pelos arrombamentos. 

3.4.4   O caminhão coletor, sua guarnição e roteiro 

Durante o período de estudo a coleta era feita por um caminhão coletor Mercedes Benz 608 

D (figura 3.5) com capacidade volumétrica de 12m3, e caçamba subdividida para coleta 

separada dos papéis, plásticos, metais e vidros. Este saía da garagem da ULV com uma 

guarnição composta por dois operários da firma contratada, sendo um deles o motorista, e 

um operário da ULV. Na saída do caminhão, este último anotava a quilometragem do 

caminhão e também o horário de saída do mesmo. Ao retornar à Usina, após cumprir todo o 

roteiro, novas anotações de quilometragem e horário são feitas, para análise de roteiros e 

controle interno da ULV.  
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Figura 3.5 - Caminhão utilizado para coleta dos materiais dos PEVs 

 

A coleta dos materiais depositados nos PEVs era feita em um único roteiro, de acordo com a 

seqüência dos bairros apresentados no quadro 3.7 e o mapa de localização dos coletores, na 

figura 3.6, que descreve ainda o número de PEVs por bairro e suas localizações. 
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Quadro 3.7: Roteiro de coleta dos PEVs da CSV 

Bairro de situação dos PEVs Número de 
PEVs Localização do PEV 

Itararé 1 Cruzamento da Rua das Palmeiras com Rua 
Marins Alvarino 

Av. Fernando Ferrari – (Posto Esso) 

Pça Philogomiro Lannes                   (I) Jardim da Penha 3 

Pça Regina Frigeri Furno                 (II) 

Av. Antonio Borges                          (I) 
Mata da Praia 2 

Pça Benedito Rodrigues da Cruz      (II) 

Av.  Ranulpho Barbosa dos Santos   (I) 
Jardim Camburi 2 

Pça da Igreja Católica                       (II) 

Praia de Camburi 1 Posto  dos Navegantes 

Praça do Namorados (Bob’s) 

Av. Rio Branco (I) 
Praia do Canto 

 
3 

Av. Rio Branco  (II) 

Santa Lúcia 1 Av N. S. da Penha 

Enseada do Suá 1 R. Engº Guilherme José Varejão 

SEMURB 1 Pátio da SEMURB 

Bento Ferreira 1 R. Joubert de Barros 

Centro 1 Pça Ubaldo Ramalhete 

Pça Misael Pena 
Parque Moscoso 2 

Av.  Cleto Nunes 

Fradinhos 1 Pça José Áureo Monjardim 

Fonte: Usina de Lixo de Vitória, 2000. 
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Figura 3.6 - Mapa de localização dos PEVs na cidade de Vitória - ES 
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3.4.5   Procedimentos da coleta dos materiais dos PEVs 

Para se ter controle da utilização dos PEVs, em função da sua capacidade e de sua 

localização, era feito pela ULV um acompanhamento constante de todas as operações de 

coleta nos mesmos e transporte até a ULV. Durante o roteiro de coleta, antes de iniciar-se a 

retirada dos materiais de cada PEV, o funcionário da ULV avalia visualmente o nível de 

preenchimento de cada um dos quatro compartimentos (papéis, plásticos, metais e vidros) e 

anota o percentual equivalente, em planilha (ANEXO I). Estas anotações são úteis, pois 

através delas pode-se avaliar a produtividade dos containeres e a necessidade de 

remanejamento, quando o preenchimento não é satisfatório. 

Em seguida, as janelas localizadas na parte inferior e posterior de cada compartimento são 

destrancadas para a retirada do material, que é feita manualmente, pelo operário da empresa 

contratada e pelo operário da ULV, sendo o mesmo acondicionado, por classes, em sacos 

plásticos resistentes, sem separação por PEV, colocado no caminhão e levado para a ULV. 

3.5   Triagem na Usina de Lixo de Vitória 

O procedimento de triagem na ULV era o descrito a seguir: após a pesagem do caminhão, na 

chegada, o “lixo” era descarregado pelos mesmos operários que fizeram a coleta, em um 

galpão coberto, porém aberto e sem proteção da ação dos ventos por telas ou cercas de 

contenção próximas ao local de classificação. 

A seguir, os sacos contendo os resíduos eram abertos e despejados, um a um, sobre uma mesa 

metálica para a triagem que era feita manualmente, (figura 3.7) na seguinte ordem, de uma 

classificação primária: papéis, plásticos, metais e vidros por dois operários da ULV, já 

capacitados. 
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Figura 3.7: Triagem manual do material coletado nos PEVs 

 

Uma vez que uma classificação prévia era feita nos PEVs, nesta fase só havia separação dos 

materiais não recicláveis daqueles que estão inadequadamente dispostos, como matéria 

orgânica, trapos, madeiras e também aqueles potencialmente recicláveis (recicláveis, não 

comercializados pela ULV). 

A seguir era feita a classificação secundária, que visa a comercialização, de acordo com o 

quadro 3.8. 
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Quadro 3.8:  Classificação dos materiais recicláveis em função de seu potencial de reaproveitamento 
pela indústria reprocessadora 

 
Grupo 

 
Materiais com valor comercial 

 
Materiais sem valor comercial 

 
 
Papéis 

Papel arquivo 
Papel misto 
Papel jornal 
Tetra-Pack 
Papelão 

Papéis carbono e manteiga 
Papéis impregnados com gordura, graxas e material 
orgânico 
Papelão com fitas adesivas 

 
 
 
 
 
Plásticos 

PEBD filme (Polietileno baixa 
densidade filme) 
PEAD (Polietileno alta densidade) 
PS (Poliestireno) 
PP (Polipropileno) 
PP Água Mineral 
PP Margarina 
PET (Polietileno Tereftalato) 

PEAD filme (Polietileno alta densidade filme) 
BOPP (Polipropileno bi-orientado) 
PS filme 
PVC filme (Policloreto de Vinila) 
Embalagens PET cor azul 
Embalagens PET de óleos e desinfetantes 
Plásticos termofixos 
Acrílico 
Napa 
Isopor (PS expandido) 
Seringas descartáveis 
Embalagens plásticas com fundo de papel cartonado 
Fitas adesivas 
PVC rígido (embalagens de alimentos) 
Pequenos artefatos plásticos (canudos, talheres, 
aparelhos de barbear, minibrinquedos, escovas de dente)
 

 
 
 
 
 
Metais 

Latas ferrosas  
Latas de alumínio 
Alumínio Duro 
Alumínio Mole  
Metal amarelo 
Embalagens de alumínio 
Cobre com capa 
Cobre sem capa  
Sucatas ferrosas 
Antimônio 
Chumbo (baterias) 
Aço inox 

Placas e circuitos eletrônicos 
Pilhas e baterias de aparelhos eletro-eletrônicos 
Baterias de aparelho celular 
Soquetes de lâmpadas 
Moedas 
Talheres 
Tampas de garrafas 
Componentes de computador (HD, driver, placas) 

 
 
Vidros 

Vidros em peça: 
Vidro incolor 
Vidro marrom 
Vidro colorido 

Vidros planos 
Mistura de vidros em cacos de diferentes cores 
Vidros com peças plásticas ou metálicas prensadas 
(vidros de perfume, cosmético) 
Lâmpadas incandescentes e fluorescentes 

Fonte: PMV/SEMURB/TDR/OM, 1998. 
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Terminada a separação, os sacos onde foram colocados os diversos tipos de materiais 

classificados eram pesados e seus pesos anotados em planilha. 

O material proveniente da coleta seletiva era levado para o galpão da ULV para ser prensado 

e embalado juntamente com o material triado na esteira pelos catadores, da coleta regular.  

Vindo dos PEVs com boa qualidade (figuras 3.8 e 3.9), porém em pequenas quantidades, os 

materiais da CSV perdiam seu efetivo valor de venda, ao serem comercializados misturados  

aos materiais da coleta regular e bastante contaminados, portanto. 

Um incremento na CSV pode significar, além de um menor volume de aterro requerido, 

aumento na geração de renda, através dos melhores preços alcançados no mercado, com a 

venda de materiais de melhor qualidade. 

 

Figura 3.8 - Materiais provenientes da coleta seletiva por PEVs 
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Figura 3.9 - Livros dispostos nos PEVs 

Os materiais que podem ser reutilizados, como os livros acima, são separados e vão para 

uma sala especial, onde também são guardados outros objetos interessantes, como 

antiguidades, retiradas do lixo. 

3.6   Dados da Coleta Seletiva de Vitória por PEVs  

A seguir são apresentados dados de controle da CSV por PEVs, fornecidos pela ULV, sob 

forma de gráficos e tabelas elaboradas a partir de tratamento estatístico. 

Os dados referentes aos três primeiros meses da coleta seletiva por PEVs (outubro, novembro 

e dezembro de 1998) foram experimentais e por isso não são apresentados neste trabalho. As 

informações apresentadas neste capítulo referem-se ao período de janeiro de 1999 a julho de 

2000. 

3.6.1   Produção de materiais  dos PEVs da CSV 

A figura 3.10 apresenta os valores médios mensais da produção das quatro classes de 

materiais recicláveis recuperados, dos descartes e o total dos materiais recolhidos nos PEVs, 

no período de 01/1999 a 07/2000. 
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Figura 3.10 - Produção média mensal (kg) dos resíduos provenientes da CSV por PEVs 

O gráfico mostra um aumento da produção dos quatro tipos de  materiais no mês de dezembro 

de 1999, o que já era esperado devido ao final do ano escolar e também às festas de fim de 

ano. 

 Da mesma maneira, a queda na produção desses mesmos materiais no mês seguinte (janeiro, 

2000) já era prevista, pois nesse período parte da população sai da cidade, aproveitando as 

férias escolares.  

O quadro 3.9 mostra os pesos dos materiais coletados, dos materiais recicláveis, dos descartes 

(materiais impróprios) e o índice de recuperação dos materiais recicláveis, no período de 

janeiro de 1999 a julho de 2000. 

O índice de recuperação representa o percentual de materiais recicláveis que são recuperados 

para fins de reutilização ou reciclagem, do total de lixo coletado por um sistema de coleta, 

seja ele convencional ou a coleta seletiva. 
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Quadro 3.9:  Dados referentes aos materiais coletados nos PEVs da CSV 

Período 
Peso total coletado 

(ton/mês) 

(A) 

Peso dos materiais 
recicláveis 
 (ton/mês)  

(B) 

Peso dos materiais 
impróprios 
(ton/mês) 

 

Índice de 
recuperação 

B/A 
 

jan a jun / 

1999 
17,53 15,79 1,74 90,0% 

ago a dez / 

1999 
25,75 23,05 2,70 89,5% 

jan a jul / 

2000 
36,23 31,66 4,57 87,4% 

 Fonte: PMV/SEMURB/TDR/OM, 2000. 

 

O índice de recuperação alcançado nos meses de janeiro a junho de 1999 foi 2,6% maior que 

o mesmo índice no período de janeiro a julho de 2000. 

3.6.2   Frequência de coleta dos materiais dos PEVs 

Nos quadros 3.10 e 3.11 são apresentadas as frequências de coleta realizadas por dia da 

semana e a frequência com que ocorreram os intervalos de um a sete dias entre as coletas. 

Quadro 3.10:  Frequência de coleta dos PEVs 

Dia da semana Frequência % 

Segunda 30 13,8 

Terça 62 28,6 

Quarta 29 13,4 

Quinta 18 8,3 

Sexta 76 35,0 

Sábado 2 0,9 

Total 217 100,0 

Fonte: PMV/SEMURB/TDR/OM, 2000. 

 

 

 

 

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

101

 

Quadro 3.11:  Freqüência dos números de dias entre coletas da CSV por PEVs 

Número de dias entre 
coletas Frequência % 

1 55 25,3 

2 27 12,4 

3 78 35,9 

4 50 23,0 

5 4 1,8 

6 2 0,9 

7 1 0,5 

Total 217 100,0 

Fonte: PMV/SEMURB/TDR/OM, 2000. 

 
De janeiro de 1999 até o início da pesquisa, em agosto de 2000, a coleta seletiva de Vitória 

por PEVs havia realizado 217 roteiros de coleta e deste número de roteiros, 35,9% foram 

feitos com três dias de intervalo entre as coletas, 25,3% com um dia e 23% com intervalo de 

quatro dias entre as coletas. 

3.6.3 Custos do sistema de coleta seletiva por PEVs 

Os dados apresentados, a seguir, foram fornecidos pela ULV e referem-se aos custos do 

sistema de coleta seletiva por PEVs: quantidade de materiais comercializados, receita apurada 

com as vendas e  despesas com a coleta, durante o ano de 1999 e no período de janeiro a julho 

de 2000. 

Deve-se considerar, ainda, as vantagens sócio-ambientais-educativas, que também têm 

impacto econômico, porém são de difícil mensuração quantitativa. 
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Dados sobre a experiência (ano 1999): 

Materiais comercializados (ton): ..................................................................................R$ 38,84 

Média mensal (ton):........................................................................................................R$ 3,24 

Receita apurada (vendas) (R$ / ano).......................................................................R$ 6.016,42 

Despesa total de coleta (R$ / ano) .........................................................................R$ 9.102,42 

Despesa líquida de coleta (R$ / ano) ......................................................................R$ 3.086,00 

Despesa bruta unitária (R$ / ton) (média mensal) ....................................................R$ 218,52 

Despesa líquida unitária (R$ / ton) (média mensal) ...................................................R$ 85,78 

Obs:  O custo do veículo coletor inclui motorista (R$ 13,11/hora) e ajudante (R$ 3,66/hora). 

          Custo total de coleta e transporte: R$ 16,77. 
Fonte: Usina de Lixo de Vitória, 2000. 
 

Dados sobre a experiência (jan. a jul. de 2000): 

Materiais comercializados (ton): ...............................................................................R$ 36,23 

Média mensal (ton):.....................................................................................................R$ 3,02 

Receita apurada (vendas) (R$ / ano)....................................................................R$ 6.041,54 

Despesa total de coleta (R$ / ano) .......................................................................R$ 9.493,99 

Despesa líquida de coleta (R$ / ano) ....................................................................R$ 3.452,45 

Despesa bruta unitária (R$ / ton) (média mensal) ...................................................R$ 261,64 

Despesa líquida unitária (R$ / ton) (média mensal) ..................................................R$ 96,53 

Obs: Custo de coleta até abril/2000: R$ 6,77/hora 

        Custo de coleta a partir de maio de 2000: R$ 22,00. 
Fonte: Usina de Lixo de Vitória, 2000. 
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3.7   Considerações finais 
O estudo realizado junto à ULV, sobre os aspectos técnico-operacionais do sistema de Coleta 

Seletiva por PEVs, foi importante por ter permitido o conhecimento do sistema e, a partir daí, 

pôde-se traçar as diretrizes que iriam nortear este estudo. 

Durante o período em que durou a pesquisa, procurou-se aproveitar a rotina da ULV, não 

tendo sido necessária nenhuma interferência ou modificação nessa rotina, para a realização 

dos trabalhos. 

Nesse sentido o capítulo 4 descreve todas as etapas, bem como a metodologia utilizada para o 

levantamento dos dados, a partir dos quais chegou-se aos resultados e conclusões, objetivos 

desta pesquisa. 
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Material e Métodos 
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4.   Material e Métodos 
4.1   Introdução 

Neste capítulo é descrita a metodologia desenvolvida para a caracterização dos resíduos 

sólidos domiciliares dos Postos de Entrega Voluntária (PEVs) do sistema de Coleta Seletiva 

(CSV) da cidade de Vitória – ES, realizada nas dependências da Usina de Lixo de Vitória 

(ULV), para onde são levados os resíduos, após sua coleta, para triagem e comercialização. 

Para a caracterização primária, neste trabalho, considera-se os grupos de materiais presentes 

na coleta seletiva (papéis, plásticos, metais , vidros e descartes). 

Para a caracterização secundária considera-se não somente os grupos, mas também todos os 

ítens que compõe os papéis, plásticos, metais e vidros recicláveis e passíveis de 

comercialização. 

Na fase preliminar realizou-se um levantamento junto à ULV– ES dos dados existentes sobre 

os  PEVs, úteis à pesquisa. A seguir, fez-se uma análise destes juntamente com os obtidos 

durante a pesquisa de campo, que levaram em conta as condições operacionais existentes, 

conforme descrito no capítulo 3.  

Na fase de coleta das amostras utilizou-se a mesma rotina do sistema de coleta e triagem da 

ULV. A amostragem abrangeu os meses de agosto, setembro e outubro de 2000. Tal escolha 

se fez por ser este um período típico do ano, evitando-se assim, as influências do consumo das 

festas de final de ano, no mês de dezembro, e da população flutuante que ocorre geralmente 

no período de verão, janeiro, fevereiro e março, uma vez que Vitória é hoje um ponto de 

convergência do turismo litorâneo capixaba.  

Para garantia da qualidade e confiabilidade dos resultados obtidos, o pesquisador participou 

de forma direta durante todo o processo de triagem dos resíduos e do acompanhamento de 

todas as etapas de coleta e transporte, tomando os cuidados necessários ao bom 

desenvolvimento da pesquisa. e a garantia da qualidade, confiabilidade e consistência dos 

resultados. 

4.2   Área de atuação da Coleta Seletiva 

Os dezenove containeres atuais (2000) para coleta seletiva encontravam-se estrategicamente 

localizados em onze bairros da cidade de Vitória – ES com raios de abrangência que 
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procuram convergir não somente a produção dos bairros onde se situam os PEVs, mas 

também de outros bairros. 

Os PEVs situavam-se em praças, postos de combustíveis, canteiros centrais de avenidas, em 

calçadas, mas a maior parte deles estavam em praças e postos de combustíveis. Aqueles 

situados em bairros estritamente residenciais são localizados de modo a incentivar e facilitar o 

seu uso por transeuntes locais e de outros bairros. 

O vigésimo PEV está localizado no pátio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 

(SEMURB). 

4.3   Parte experimental 

A realização da parte experimental desta pesquisa contou com o apoio logístico da SEMURB. 

Para o desenvolvimento de uma metodologia experimental consistente, procurou-se: 

• Definir o tamanho de amostras representativas. 

• Definir o período de amostragem. 

• Obter os materiais, equipamentos e recursos humanos para a caracterização. 

• Planejar os cuidados necessários à execução dos trabalhos de campo. 

• Anotar informações observadas durante as coletas e o transporte dos materiais dos PEVs 

até a ULV. 

• Triar o lixo na ULV, de forma primária e secundária. 

• Obter os dados necessários para a determinação do peso específico aparente dos resíduos 

da CSV por PEVs. 

• Obter os dados necessários à determinação da produção de materiais recicláveis “per 

capta”. 

4.3.1   Definição do tamanho das amostras 

Os registros existentes sobre a coleta seletiva por PEVs na ULV, demonstraram terem sido 

recolhidos 390 kg de material, em média, por coleta, no período de janeiro a julho de 2000. 

D’Almeida (2000) recomenda que, para caracterização de quantidades de lixo inferiores a 

1.500 kg, seja tomado por amostra todo o material coletado. Assim, nesta pesquisa, todo o 

conteúdo do único caminhão de coleta, sem compactação foi considerado como amostra. 
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4.3.2   Definição do período de amostragem 

As coletas para amostragem foram feitas em todas as segundas, quartas e sextas feiras, 

durante os meses de agosto, setembro e outubro. À época do início da pesquisa, as coletas já 

estavam sendo realizadas três vezes por semana, e assim foi mantido até o final do mês de 

outubro, para que não houvesse interferência na pesquisa. Findo o mês de outubro, a 

frequência de coletas foi modificada, passando a ser feita duas vezes por semana.    

4.3.3 Materiais, equipamentos e recursos humanos usados para a caracterização 

A ULV disponibilizou os dados existentes com todas as informações sobre a coleta, transporte 

e a classificação dos materiais feitos desde a implantação da coleta seletiva por PEVs, em 

outubro de 1998. 

Para a coleta de dados, a ULV cedeu os seguintes recursos humanos, materiais e 

equipamentos: 

• Dois operários treinados na triagem do material da coleta seletiva.   

• O galpão de 500 m2 de área, utilizado pela ULV, para onde o material é levado para 

triagem, classificação e pesagem. 

• Balança do tipo plataforma, marca Filizola, com capacidade de carga até 100kg e 

precisão de 0,1 kg. 

• Mesa metálica classificadora de dimensões 3m x 1,5m. 

• Um tambor plástico com capacidade de 200 litros,  graduado para 50 litros e 100 litros. 

• Luvas usadas para a triagem 

O único recurso disponibilizado pela ULV, que não era de uso do processo regular e sim 

especificamente para a pesquisa, foi um tambor com capacidade de 200 litros, graduado para 

se realizar medidas de 50 litros e 100 litros, também. 
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4.3.4   Execução dos trabalhos de campo 

4.3.4.1   Cuidados na execução dos trabalhos de campo 

A realização das amostragens foi feita sempre às segundas, quartas e sextas feiras, mesmo 

sendo feriados.  

A título de treinamento, o pesquisador participou da triagem dos materiais recolhidos na 

coleta seletiva através de PEVs, nas duas últimas semanas de julho de 2000, período que 

antecedeu a pesquisa, capacitando-se no reconhecimento dos componentes dos papéis, 

plásticos, metais, e vidros necessário à classificação. 

Os dois operários da ULV, disponibilizados para a classificação dos materiais da coleta 

seletiva por PEVs durante o período em que durou a pesquisa, já eram bem treinados e 

acostumados à triagem manual, que prosseguiu sendo feita como de costume. 

Em dias de ventos, alterou-se a ordem da classificação dos materiais, citada no item 2.5, que 

normalmente iniciava-se com os papéis e deu-se prioridade aos plásticos, pois no local a 

intensidade dos ventos aumentava com o passar das horas provocando perda de material. Este 

procedimento diminuiu a perda de componentes dos plásticos mais leves, que ocorria por 

arraste dos ventos. 

Para identificação de alguns componentes dos papéis, dos plásticos e metais, muitas vezes foi 

necessário fazer o reconhecimento através do tato, do ruído característico de determinadas 

embalagens ao serem amassadas ou da forma como se apresentam ao serem rasgadas. Esta 

metodologia foi adotada para suprir a falta de identificação que deveria ser feita constar, por 

alguns fabricantes, nas embalagens de seus produtos. No caso dos plásticos, por exemplo, 

apesar da existência de simbologia específica para sua classificação, poucas são as indústrias 

no Brasil, que identificam as embalagens de seus produtos. 

Para anotar os pesos dos componentes dos papéis, plásticos, metais e vidros, após a separação, 

foram preenchidas as planilhas, no mesmo molde daquelas utilizadas pela ULV, desde a 

implantação da Coleta Seletiva em outubro de 1998, procurando dar seqüência aos registros já 

existentes na ULV (ANEXO II). 

Esta planilha veio sofrendo alterações, ao longo do tempo de existência da coleta seletiva por 

PEVs, em função das variações do mercado. Os nomes dos componentes dos papéis, 
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plásticos, metais ou vidros iam sendo acrescentados ou retirados da planilha, caso houvesse 

ou não mercado para cada tipo de material. 

A planilha utilizada na pesquisa continha os nomes dos tipos de materiais comercializados 

pela ULV, à época da pesquisa, e não precisou ser alterada nenhuma vez. 

O roteiro de coleta foi acompanhado por quantas vezes se fez necessário, com as seguintes 

finalidades: 

• conhecer o roteiro e o sistema de retirada dos materiais dos PEVs; 

• observar e anotar as condições de localização de cada um dos PEVs; 

• verificar, “in loco”, as anotações feitas, pelo funcionário da ULV durante as coletas, 

relacionadas ao nível de preenchimento dos compartimentos destinados aos papéis, 

plásticos, metais e vidros dos PEVs, antes de sua retirada; 

• conhecer o volume ocupado pelos papéis e plásticos nos coletores e identificá-los, para 

determinação dos seus pesos específicos 

O pesquisador participou de todo o sistema de triagem e posterior pesagem dos materiais em 

todas as trinta e nove campanhas.  

4.3.4.2   Coleta das amostras 

Durante o período de realização da pesquisa, 02/08/2000 a 30/10/2000, foram colhidas 13 

amostras por mês, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, perfazendo um total de 39 

amostras. Cada amostra correspondeu a todo o material coletado nos vinte PEVs e foi 

portanto, 100% representativa da produção gerada. 

4.3.4.3  Procedimentos para determinação da composição gravimétrica primária dos 

RSU coletados nos PEVs 

A compartimentação específica do PEV para as quatro classes de materiais, a conformação do 

caminhão de coleta, apropriada para a coleta seletiva e a ação disciplinada dos usuários e dos 

operários da coleta, propiciaram a ocorrência de uma prévia classificação primária dos 

materiais. 

Na ULV, após a chegada e pesagem do caminhão, este era descarregado em um galpão 

coberto, tendo o cuidado para não se misturar os sacos contendo o material previamente 
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separado. Sempre por volta de meio-dia, às segundas, quartas e sextas feiras, imediatamente 

após a coleta tinha-se início a triagem, feita manualmente, sobre uma mesa classificadora. 

Para a classificação dos resíduos sólidos retirados dos compartimentos de papéis dos vinte 

PEVs, sacos vazios eram colocados em ensacadeiras em volta da mesa tendo-se um saco para 

receber cada um dos componentes dos papéis a ser comercializado: papelão, arquivo, misto, 

jornal e embalagens tetrapack e ainda outros dois, para receber os materiais efetivamente 

recicláveis dispostos inadequadamente nos compartimentos para papéis e aqueles materiais 

classificados como descartes.  

Todo o material retirado dos compartimentos dos PEVs destinados aos papéis e 

acondicionados em sacos, após serem abertos, eram descarregados, sobre a mesa para  

proceder-se à separação manual.  

Os materiais dispostos inadequadamente no coletor como, por exemplo, uma embalagem de 

refrigerante PET colocada no compartimento dos papéis, eram separados e posteriormente 

juntados aos de sua classe. 

Para os componentes dos plásticos e dos metais o procedimento de triagem era semelhante. 

Os sacos contendo os vidros recolhidos nos PEVs, devido ao seu peso, eram despejados no 

chão do galpão, para que se procedesse à sua separação, por cores.  

4.3.4.4 Procedimentos para determinação da composição gravimétrica secundária dos  

RSU coletados nos PEVs  

Durante a triagem, a classificação dos materiais efetivamente recicláveis era feita conforme 

lista apresentada a seguir: 

Papéis: 

• Arquivo - folhas brancas para impressão, livros, cadernos, formulários de computador. 

• Misto – revistas, folderes, papéis coloridos para impressão, sacolas de pães. 

• Jornal – jornais, embalagens de ovos, listas telefônicas, embalagens de hambúrguer. 

• Papelão – invólucros de produtos alimentícios, bebidos, embalagens de eletroeletrônicos, 

caixas de sabão em pó. 

• Tetra Pack – embalagens de leite longavida, sucos, achocolatados, maioneses. 
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• Descarte – embalagens de papel plastificadas, papel carbono, envelopes contendo papel 

celofane, matéria orgânica, trapos, madeiras entre outros. 

Plásticos: 

• Poliestireno – copos descartáveis, bandejas de iogurte, bandejas de alimentos 

industrializados. 

• Polipropileno – embalagens de achocolatados em pó, xampus, vinagres, maionese, copos 

de água mineral, copos descartáveis, produtos lácteos. 

• Polipropileno (água mineral) – garrafas de água mineral 

• Polipropileno (margarina) – embalagens de margarina, manteiga. 

• Polietileno Tereftalato – embalagens de refrigerantes, sucos de frutas, energético  

Gatorade. 

• Polietileno Alta Densidade – embalagens de amaciantes de roupas, águas sanitárias, 

desinfetantes, xampus, condicionadores, óleos lubrificantes, detergentes, vasilhas 

plásticas. 

• Polietileno Baixa Densidade filme – embalagens de arroz, açúcar, feijão, refrigerantes e 

cervejas, queijos. 

• Descarte – embalagens de PVC, PET óleo de cozinha, PP água mineral verde, matéria 

orgânica, trapos, madeiras entre outros. 

Metais: 

• Latas ferrosas – latas de flandres 

• Latas alumínio – latas de refrigerante, cerveja, energéticos e sucos. 

• Alumínio duro/mole – embalagens spray, panelas, bacias. 

• Metal amarelo – torneiras 

• Cobre – fios e cabos de cobre, baterias. 

• Outros metais – carrinhos de brinquedo, baterias. 

• Descarte – pilhas, matéria orgânica, entre outros. 

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

112

 

Vidros: 

• Vidro incolor – embalagens de vidros sem cor (maioneses, perfumes, sucos, água, outros). 

• Vidro marrom – embalagens de vidros âmbar (cerveja long neck, outros) 

• Vidro colorido – embalagens de vidros em cores (vinhos, licores, outros)  

• Descarte – embalagens de vidro quebradas, cacos de vidro, espelhos, matéria orgânica, 

entre outros. 

Ao terminar a classificação, os componentes das quatro classes de materiais efetivamente 

recuperáveis, acondicionados em sacos durante a separação, foram pesados separadamente, 

em balança tipo plataforma, e seus pesos anotados em planilha (ANEXO III). 

A partir dos valores dos pesos dos materiais foi possível a determinação da composição 

gravimétrica secundária e também da primária, dos resíduos urbanos coletados nos PEVs, 

pois permitiu conhecer a participação de cada um desses componentes, em suas respectivas 

classes e no total de resíduos coletados (classificação secundária), bem como a participação 

de cada uma das classes e seus descartes, no total de materiais coletados através da CSV por 

PEVs (classificação primária).  

4.3.5   Tratamento dos dados 

4.3.5.1   Determinação do peso específico aparente dos RSU coletados nos PEVs 

Para obtenção do peso específico aparente médio dos grupos de papéis, plásticos, metais e 

vidros e seus componentes, dois procedimentos foram adotados. 

O primeiro procedimento possibilitou a obtenção dos pesos específicos do material disposto 

nos compartimentos de papéis e de plásticos: antes desses materiais serem retirados do PEV 

foi feita uma marca no interior do coletor, com giz, do nível ocupado pelo material em seu 

respectivo compartimento, pela abertura existente no PEV para introdução dos materiais. 

 A seguir, o material foi retirado como de costume, pela porta do PEV que tem esta finalidade 

e fica em sua parte inferior e posterior. Esta abertura permanece todo o tempo fechada e 

trancada, só sendo aberta pelo funcionário da ULV, para a retirada dos materiais ou em caso 

de arrombamentos.  

Após sua retirada, os materiais, papéis e plásticos, eram acondicionados em sacos etiquetados, 

para identificação do PEV. 
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Uma vez vazios, através da porta para retirada dos materiais, os compartimentos de papéis e 

plásticos tiveram suas dimensões internas determinadas, para obtenção do volume que o lixo 

ocupava.  

Na ULV, a pesagem desses materiais e o conhecimento do volume por eles ocupados 

permitiram determinar seu peso específico.  

Este mesmo procedimento foi realizado em oito coletores diferentes. 

O peso específico foi obtido através da equação 4.1: 

Pesp  =     P                                      (Equação 4.1)  

              V 

  

onde: 

Pesp  =  peso específico ( kg/m3)           

                             P = peso dos materiais contidos nos PEVs (kg)                

                            V= volume ocupado pelos materiais no PEV (m3) 

O volume dos compartimentos do PEV, de formato cilíndrico, foi obtido pela equação 4.2: 

Vp (m3) = Scirc x  Cc ,                                 (Equação 4.2)

                       

onde:   

Vp     = Volume parcial 

            Scirc = área da seção circular de circunferência lateral do PEV preenchida pelos papéis ou 

plásticos (m2)        

  Cc  = comprimento do respectivo compartimento (m) 

 

O cálculo da área da seção circular de circunferência referente à leitura do nível de 

preenchimento foi obtido através da equação 4.3, e à figura 4.1 conforme Bronstein & 

Semendiaev (1979), que representa uma seção de circunferência: 
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                               Figura 4.1 – Seção de circunferência 

Scirc  =  _1_ [ l .r – a ( r – h )]        (Equação 4.3)
              2 
 
onde: 
              ______ 
a  =  2  √ 2.h.r -  h2  = 2.r. sen ( α/ 2 ) 
 
l  = 2.π.r. α 
        360º  
 
  
                   
 
         

 

    h = altura preenchida pelo lixo 

    r  = raio da circunferência 

    a  = ( r – h ) 

    l  = comprimento de arco 

No caso da determinação do peso específico dos metais e vidros, sem separação, e dos 

diversos componentes das classes de papéis, plásticos, metais e vidros, para medição do 

volume utilizou-se um latão vazio, de peso conhecido e capacidade de 200 litros, graduado 

em 50 litros e 100 litros. 

 A graduação do latão foi feita para possibilitar a medida de volume de alguns componentes 

dos materiais tais como o poliestireno (PS), componente dos plásticos, que num único roteiro, 

não vinham em quantidade suficiente para encher o latão até 200 litros. Nessas ocasiões foram 

usadas as medidas de 50 litros ou 100 litros, dependendo da quantidade de material 

disponível.  

Estando cheio até o nível determinado pela quantidade de material, o latão era pesado e o peso 

anotado em planilha (ANEXO IV). Conhecidos os volumes e os respectivos pesos do material 

foi possível o cálculo do peso específico destes materiais através da equação 4.4: 

Pesp =   Pl  -  Po                         (Equação 4.4) 

                         V 
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 onde:   

Pesp =  peso específico ( kg / m3 ) 

Pl  = peso do tambor cheio ( kg) 

Po = peso do tambor vazio (kg) 

V = volume preenchido do tambor (m3) 

4.3.5.2    Análise estatística dos resultados 

O sistema “Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)” for Windows foi utilizado na 

análise estatística descritiva dos resultados e na construção dos gráficos de pontos, “scatter” e 

Box Plot. 

Os dados referentes a este estudo não apresentaram uma distribuição normal, ao serem 

testados, passando sua análise a ser feita através de testes não paramétricos ( ANEXO V). 

A avaliação das diferenças entre as produções dos materiais recolhidos dos vinte PEVs às 

segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras foi realizada através da aplicação do teste 

Kruskal-Wallis, usado na comparação de dados independentes, segundo recomendação de 

Kottegoda (1998). 

4.4   Produção “per capta” e determinação do número de usuários dos PEVs 

O cálculo do número de habitantes, que utilizam os PEVs para destinar seus materiais, foi 

feito usando-se dados obtidos por Baptista (em andamento).  

Esses dados permitiram estimar a produção per capta de papéis recicláveis recuperáveis 

utilizando as equações 4.5 e 4.6. 

 

 

 

PPRR = Pl  x PRR                                                                                              (Equação 4.5)    

onde: 

PPRR  = produção média mensal de papéis recicláveis recuperáveis 

Pl  =  produção mensal de lixo 
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PRR  =  % de papéis recicláveis recuperáveis nos RSU de Vitória – ES 

GPC  =  PPRR / hab                                                                                                  (Equação 4.6) 

onde: 

hab = número de habitantes de Vitória – ES 

GPC  = geração de papéis recicláveis recuperáveis “per capta” 

A equação 4.7 permitiu estimar o número de habitantes que dispõe os materiais recicláveis de 

seu lixo nos Postos de Entrega Voluntária. 

Nusu  = CS / GPC                                                             (Equação 4.7)

        

onde: Nusu =  número de usuários da CSV por PEVs 

          CS = produção de papéis recicláveis recuperáveis da CSV por PEVs. 

4.5   Avaliação da localização e utilização dos PEVs 

No período de amostragem, os PEVs foram analisados separadamente através de visitas para 

observação de características relacionadas às suas localizações, características das áreas 

próximas aos PEVs, segurança e visibilidade.  

Inicialmente descreve-se o desempenho dos vinte PEVs, através das anotações  relativas aos 

percentuais de preenchimento dos seus compartimentos, realizada pela ULV para 

acompanhamento do seu desempenho e com a finalidade de avaliar a necessidade de 

remanejamento. 

Os dezenove PEVs foram classificados de acordo com o seu desempenho em cada uma destas 

características e os resultados foram integrados à estimativa do percentual de preenchimento 

(ítem 4.4.1), buscando-se identificar quais características podem influenciar na utilização dos 

PEVs pelos munícipes. O PEV da SEMURB não foi analisado, pela sua condição especial, 

situado na pátio da Secretaria. 

Em relação à localização, os PEVs foram diferenciados por estarem situados em praças, posto 

de gasolina, canteiro central em rua ou avenida, calçada comum em esquina, calçada mais 

larga e calçada comum. 
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Analisando os PEVs  com base nas áreas circunvizinhas à sua localização, os mesmos foram 

diferenciados por estarem situados próximo à área residencial e/ou comercial, escolas, 

avenidas de grande fluxo, estacionamentos e faixa de pedestre 

Para análise dos PEVs considerou-se que a utilização do sistema de coleta seletiva de Vitória 

poderia estar condicionada à visibilidade dos PEVs pelos usuários, analisando-se esta 

característica como regular, onde os PEVs, de um ou mais ângulos, tinham sua visão 

dificultada para o usuário pela presença de um anteparo qualquer; boa, onde os PEVs estariam 

fora da alça de mira de veículos e pedestres, mas poderiam ser vistos sem obstáculos; e muito 

boa, onde os PEVs não apresentavam obstáculos e estavam situados bem próximos às vias 

públicas. 

Os resultados dessa avaliação foram anotados em uma matriz, elaborada previamente, com 

esta finalidade (ANEXO VI ). 

4.5.1   Produtividade dos PEVs 

O controle da produtividade dos PEVs foi realizado com base em estimativas do percentual de 

preenchimento dos compartimentos, através de visualização do interior dos mesmos, anotadas 

nos dias de coleta, antes da retirada dos materiais.  

Os resultados estão relacionados somente aos componentes plásticos e papéis, devido à 

dificuldade de visualização do preenchimento dos compartimentos dos PEVs em se tratando 

dos demais componentes, metais e vidros. 

Este procedimento foi realizado em todos os PEVs e durante todos os roteiros, tendo como 

base a rotina da ULV.  
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4.6 Considerações Finais 

A metodologia adotada para a realização de uma dissertação é parte importante na pesquisa, e 

necessária para se chegar a resultados confiáveis.  

Aquela utilizada neste estudo foi desenvolvida procurando atingir seus objetivos porém, 

segundo critérios técnicos científicos, essenciais para que não se corresse o risco de 

comprometer ou invalidar o trabalho. 

A descrição detalhada da metodologia apresenta todos os procedimentos adotados para a 

coleta dos dados que deram origem aos resultados, descritos no capítulo 5. Além disso, serão 

descritas as discussões pertinentes aos resultados obtidos. 
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5.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e analisados os resultados desta pesquisa sobre as 

caracterizações primária e secundária dos resíduos sólidos da Coleta Seletiva do município de 

Vitória – ES (CSV), realizada no período de agosto a outubro de 2000. A abordagem do 

assunto foi dividida em duas partes: na primeira, é apresentada a composição física e análise 

dos grupos de materiais (papéis, plásticos, metais, e vidros) e de cada um dos componentes 

desses grupos, que são os materiais recicláveis recuperáveis coletados nos Postos de Entrega 

Voluntária (PEVs). Na segunda, a produtividade e operacionalidade dos PEVs em relação à 

sua localização, visibilidade e circunvizinhança da área, conforme os ítens 5.1 e 5.2. 

5.1   Análise dos materiais recicláveis recuperáveis coletados nos Postos de 
Entrega Voluntária da Coleta Seletiva de Vitória - ES 

Para análise dos materiais coletados nos PEVs de Vitória - ES, os resultados serão 

apresentados na seqüência: 

• caracterização gravimétrica primária, ou seja, dos grupos de materiais, papéis, plásticos, 

metais, vidros e descartes, bem como da subdivisão de cada grupo em seus componentes 

(caracterização secundária); 

• análise do peso específico para os mesmos grupos e subdivisões dos componentes 

estudados; 

• cálculo do índice de recuperação (IR) da coleta seletiva do Município, baseado nos 

materiais recicláveis efetivamente comercializáveis (MREC) encontrados nos PEVs de 

Vitória; 

• após a identificação dos materiais recicláveis recuperáveis e sua análise física, descreve-se 

uma estimativa da população que participa da coleta seletiva no município estudado, 

utilizando-se a relação entre a produção de lixo e a taxa de geração de lixo per capita; 

• a seguir, é apresentada a análise da diferença de materiais coletados entre os diferentes 

dias da semana, aproveitando-se de que a coleta regular realizada pela Prefeitura 

Municipal de Vitória (PMV) utilizou-se de apenas três dias fixos: segundas, quartas e 

sextas, para o recolhimento dos materiais dos PEVs, traçando-se assim um perfil genérico 

da CS por PEVs, no Município. 

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

121

 

• por fim, foi feita uma apresentação e análise dos dados referentes aos níveis de 

preenchimento dos PEVs relacionando-os às suas localizações. 

5.1.1   Caracterização gravimétrica primária da CSV por PEVs de Vitória – ES 

Os resultados da caracterização gravimétrica primária referem-se à amostragem dos materiais 

sem descarte e com descarte.  

Por materiais sem descarte, neste capítulo, serão denominados os materiais efetivamente 

recuperáveis, ou seja, apenas o material reciclável economicamente viável de ser 

comercializado pela Usina de Lixo de Vitória (ULV). Por materiais com descarte serão 

considerados todos os materiais coletados nos PEVs, ou seja, o material efetivamente 

recuperável somado ao material que, após a triagem, é considerado descarte. Por descarte 

serão considerados todos os materiais não comercializáveis pela ULV, inclusive os recicláveis 

(potencialmente recuperáveis), matéria orgânica, trapos, outros papéis, outros plásticos, etc. 

 Das 39 amostras coletadas nos PEVs da CSV para o presente estudo, realizado no período de 

02 de agosto a 30 de outubro de 2000, observou-se um percentual maior do grupo de papéis 

(50,38%), seguida do grupo dos vidros (24,35%), considerando-se apenas os totais de 

materiais recicláveis sem descarte ou efetivamente recuperáveis (figura 5.1). 
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Figura 5.1:  Composição gravimétrica primária de materiais coletados nos PEVs da CSV 

Todos os grupos de materiais apresentaram maiores percentuais quando considerados sem os 

descartes, à exceção do grupo dos vidros que apresentou um comportamento inverso. 
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A  quantidade de vidros quebrados (descartes) elevou o percentual dos vidros com descarte 

fazendo com que os percentuais relativos aos outros materiais com descarte diminuíssem, 

ficando, inclusive, menores que os respectivos percentuais calculados para os materiais 

considerados sem o descarte. 

Ao serem considerados os materiais com descartes, o grupo dos vidros apresentou um 

percentual de 31,19% contra 24,35% apresentados pelo grupo dos vidros sem descarte. Uma 

razão para tal índice pode ser explicada pela não comercialização de vidro quebrado durante o 

período pesquisado, que freqüentemente era descartado nos PEVs, pelos usuários desses 

coletores, sem conhecimento dos materiais comercializados pela ULV. 

Além disso, o material do qual o coletor era feito (ferro), bem como o seu formato, não 

favoreciam à coleta do vidro inteiro. O usuário da coleta seletiva que dispunha material de 

vidro no compartimento apropriado para este fim do PEV, sem qualquer cuidado, tinha 

enormes possibilidades de ouvi-lo quebrar, ao final de sua queda dentro do coletor . 

Cabe ressaltar que atualmente, o vidro quebrado (cacos) é comercializado pela ULV, 

possibilitando a diminuição de descartes na composição gravimétrica do grupo. 

5.1.1.1   Caracterização gravimétrica da CSV e de outras cidades brasileiras 

Na figura 5.2 são apresentadas as composições físicas primárias, médias e em peso, dos 

materiais recicláveis e descartes, da CSV, e também, a média de quatorze cidades brasileiras, 

que possuem sistemas de coleta seletiva estruturada, segundo D’Almeida (2000). 

Conforme item 2.7.1, dessas cidades analisadas, apenas duas operam sistemas de coleta 

seletiva unicamente por Postos de Entrega Voluntária, e as demais utilizam os sistemas porta 

a porta, e/ou por PEVs. 

A maior diferença entre os materiais recicláveis conforme figura 5.2 ocorreu no grupo dos 

metais, ficando o valor encontrado em Vitória (7%) abaixo da média das cidades brasileiras 

(16%). Uma das razões a que pode ser atribuída essa diferença deve-se ao fato de a CSV 

referir-se apenas a materiais recolhidos em Postos de Entrega Voluntária. Os usuários poderão 

encontrar dificuldades no transporte e na disposição de material relativamente pesado nos 

coletores, como é o caso dos metais.  
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Figura 5.2: Comparação entre a composição física primária média de cidades brasileiras e da coleta 
seletiva de Vitória, no período de 02/08 a 30/10/2000 

Fonte: *CEMPRE apud D’Almeida, 2000. 

 

Grimberg & Blauth (1998) citam, como aspecto negativo da CS por PEVs, as ações de 

vandalismo a que estes ficam sujeitos. Durante o período da pesquisa foram detectados 

arrombamentos em vinte e cinco compartimentos dos PEVs. Desses casos, vinte e duas vezes 

os compartimentos atingidos eram aqueles destinados aos metais. O modelo do PEV, ao ser 

arrombado, favorecia a que todo o conteúdo daquele compartimento caísse ao chão, onde 

permanecia o material que não interessara ao arrombador, até ser varrido por um gari da 

Prefeitura e fosse encaminhado à ULV, através da coleta regular. 

A diferença verificada entre os valores dos descartes deve-se possivelmente à variação de 

materiais efetivamente comercializáveis de uma cidade para outra. Esta variação está 

associada ao interesse e existência de mercado comprador, custo do frete e distância, domínio 

de tecnologias de reaproveitamento, entre outros fatores (CEMPRE, 1995; Diaz,1993). 

Durante a triagem foi freqüente a presença de materiais plásticos e de papéis não recicláveis 

ou não recuperáveis pela ULV e que são classificados como descartes. Contribuíram também 

para aumentar a representatividade dos descartes os vidros quebrados. 

5.1.1.2   Análise estatística  

Na tabela 5.1.são apresentadas as médias dos pesos totais das 39 amostras realizadas na ULV, 

para os grupos analisados (papel, plástico, vidro, metais e descartes), e os resultados do 

tratamento estatístico dado aos pesos encontrados durante o período de amostragens, como se 

segue:  
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Tabela 5.1:  Dados estatísticos referentes às 39 amostras coletadas nos PEVs da CSV, de 02 de agosto a 30 
de outubro de 2000 

Média (Kg) Desvio-Padrão CV (%) 
Grupo 

s/descarte c/descarte s/descarte c/descarte S/descarte c/descarte 

Papéis 151,83 478,08 55,91 56,40 37 32 

Plásticos 49,57 64,37 12,12 13,84 24 22 

Metais 26,66 28,49 9,29 9,82 35 34 

Vidros 73,36 121,44 36,62 51,78 50 43 

Total 301,42 392,37 77,07 86,50 26 22 

 

O índice de recuperação ( relação entre o total de materiais sem descarte e o total de materiais 

com descarte) de 76,82% apresenta-se menor que os índices de recuperação alcançados até 

aqui pelo sistema. De janeiro a julho de 2000 ele alcançou 87,4% (item 3.61). 

Acredita-se que tenham contribuído para o aumento dos descartes, no período da pesquisa, a 

presença de lixo de varrição de uma praça, que era disposto inadequadamente, no 

compartimento para papéis da Rua Sete de Setembro e ainda a presença do pesquisador. 

Através dos valores médios obtidos para os totais de materiais recolhidos, considerando-se os 

materiais sem descarte e com descarte, constata-se ser o peso total coletado (com descarte) 

23,18% maior que o peso total dos materiais efetivamente recicláveis (sem descarte). O grupo 

de material que apresentou maior quantidade de material descartado, em peso médio, foi o 

grupo dos vidros, o que era esperado, devido a não comercialização do caco de vidro, à época 

da pesquisa. 

A menor quantidade de material coletada, em peso médio, foram os metais (sem descarte) e 

representou 8,84% do total coletado sem descarte e 6,79% do total coletado (com descarte). 

Os valores do coeficiente de variação encontrados para os diferentes grupos de materiais 

mostram que a maior dispersão dos dados, em relação ao seu valor médio, ocorreu para o 

grupo dos vidros, seguido pelos metais, papéis e plásticos. Todos os grupos apresentaram 

maior dispersão de seus dados quando foram considerados os materiais sem descartes, o que 

já era esperado, visto ser o CV obtido através da divisão do desvio-padrão pela média, e todas 

as médias obtidas para pesos de materiais com descarte serem maiores que as médias 

consideradas sem os descartes.  
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Os valores encontrados para desvio-padrão dos diversos materiais, com e sem descarte, 

variaram pouco, à exceção do grupo dos vidros que apresentou uma variação 

aproximadamente 71% maior, ao ser considerado o grupo vidro com descarte. Essa variação 

ocorreu pelo fato de todo o vidro quebrado coletado nos PEVs haver sido considerado 

descarte. 

Na figura 5.3 são apresentadas as representações gráficas Box Plot construídas a partir das 

amostras representativas dos materiais recicláveis comercializados pela ULV (material sem 

descarte) e daquelas representativas dos materiais coletados nos PEVs (material com 

descarte), no período da pesquisa, de 02 de agosto a 30 de outubro de 2000.  
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Figura 5.3:  Box Plot dos pesos totais dos materiais sem os descartes (kg) e do material coletado com os 
descartes (kg), amostrados no período de 02/08/00 a 30/10/00 

 

Do gráfico Box Plot (figura 5.3) observa-se serem semelhantes as dispersões dos valores 

encontrados para os pesos dos materiais considerados com e sem descartes, sendo pouco 

menor quando se considera os materiais sem descarte. Também pode ser observado que os 

dados encontram-se em sua maior parte acima da mediana, tanto para o material efetivamente 
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comercializável (sem descarte) como para a totalidade do material coletado (com descarte), 

sendo mais acentuado ao se considerar todo o material. 

Na tabela 5.2 são apresentados os dados estatísticos referentes às 39 amostras realizadas na 

ULV para os materiais recolhidos nos PEVs, considerados sem os descartes e com os 

descartes. 

Tabela 5.2:  Dados estatísticos referentes aos materiais coletados nos PEVs da CSV, de 02 de agosto a 30 
de outubro de 2000 

Material Nº de 
amostras 

Mínimo 
(kg) 

Média 
(kg) 

Máximo 
(kg) 

Desvio 
Padrão 

(kg) 

Coeficiente 
de Variação 

(%) 

Sem descarte 39 195,90 301,42 496,30 77,07 26 

Com descarte 39 269,00 392,37 606,70 86,50 22 

 

A tabela 5.2 permite constatar que a variação entre os valores das médias dos materiais 

efetivamente comercializáveis (301,42 kg) e o total de materiais coletados (392,37 kg) foi 

igual a 23,2%. A variação entre os valores máximos e mínimos foram respectivamente de 

18,2% e 27,2% concluindo-se que a maior variação, entre os materiais com e sem descarte, 

ocorreu para seus valores mínimos.  

5.1.1.3   Características físicas do material reciclável recuperável do grupo dos 
papéis coletados nos PEVs 

Grimberg & Blauth (1998), Curlee & Das (199.) citam como aspectos positivos da coleta 

seletiva através de postos de entrega voluntária, a grande variedade de materiais que podem 

ser coletados. Este fato foi constatado na pesquisa, conforme será visto nos resultados 

apresentados a seguir. 

No grupo dos papéis, como componente papel misto foram classificados os papéis comuns, os 

papéis recicláveis de cor ou brancos que apresentaram em sua impressão o uso de tintas 

coloridas. A contribuição mais significativa para este componente observada, durante a 

amostragem, foi a presença de revistas, livros, encartes de jornais, propagandas de grandes 

supermercados e lojas. 
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Como componente arquivo foram classificados os papéis brancos e aqueles que, apesar de 

brancos, apresentavam impressões em tinta colorida, que não ocupassem mais de 50% do 

papel. 

Como tetrapack classificaram-se as embalagens cartonadas como as usadas para leite, sucos, 

achocolatados, creme de leite, etc.  

Conforme figura 5.4 observa-se que entre os valores percentuais médios dos cinco 

componentes do grupo dos papéis recicláveis recuperáveis pela ULV, o percentual médio de 

jornal é duas vezes maior que o percentual médio de papelão para o período amostrado, o que 

pode ser atribuído ao elevado peso específico médio do jornal (134,93 m3) comparado com o 

do papelão (32,00 m3) e possivelmente ao baixo tempo de vida útil destes, implicando em 

menor período para sua disposição no lixo.  
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Figura 5.4:  Composição gravimétrica dos componentes do grupo dos papéis coletados nos PEVs da CSV 

 

Outro fato que, certamente, contribuiu para aumento da representatividade do componente 

jornal na classe dos papéis foi a presença, por várias vezes, de catálogos de telefone, que ao 

serem substituídos por novas edições, acabaram descartados nos PEVs e eram classificados 

como jornais. 

A contribuição mais significativa para o componente papel misto (26,15%) observada, 

durante a amostragem, foi a presença de revistas, livros, encartes de jornais, propagandas de 

grandes supermercados e lojas. 
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Também como componente papel misto foram classificados os papéis usados na confecção de 

propagandas políticas, que durante os meses de setembro e outubro/2000, período que 

antecedeu e no período imediatamente posterior às eleições de outubro de 2000, chegaram a 

contribuir para o aumento do papel misto, em duas coletas, com 22,30 kg e 22,70 kg. Estes 

pesos representaram 51% e 45,4%, respectivamente, dos totais de papéis mistos coletados 

nestes dias.  

A produção do componente papelão (18,5%) pode ter sido influenciado pela ação dos 

catadores autônomos que recolhem materiais recicláveis, principalmente o papelão e as latas 

de alumínio, normalmente em bairros de classe média a alta, onde se situam a maior parte dos 

PEVs (Baptista, em andamento) e também pelas dimensões dos orifícios por onde são 

introduzidos os materiais nos coletores.   

Para o componente papel arquivo, com média de 15,24%, a maior contribuição foi de 

apostilas escolares e cadernos usados. Em uma única coleta, no mês de outubro, foram 

recolhidos 133,7 kg deste componente, o que contribuiu para o aumento médio da produção.  

A produção de embalagens cartonadas (Tetrapack) alcançou o menor percentual do grupo de 

papéis, com uma média de 2,66%. 

Um fato observado durante o trabalho de triagem e que demonstra bem o desconhecimento da 

população no que diz respeito às condições necessárias para que o material disposto no 

coletor possa ser comercializado é a presença de envelopes de correspondências, tendo em sua 

composição papel celofane transparente para visualização do destinatário. Eles são dispostos 

com frequência no compartimento dos papéis e descartados, porque o papel celofane 

inviabiliza o aproveitamento do papel, visto que a separação desses materiais ocuparia o 

tempo de funcionários em demasia. 

Cabe ressaltar que todos os componentes do grupo dos papéis coletados na CSV por PEVs 

apresentaram-se secos, com baixo grau de contaminação por outros materiais, e em condições 

de alcançar bons preços em sua comercialização. Apesar disto, devido às pequenas 

quantidades e conseqüente baixo peso os materiais coletados através da CS, para serem 

comercializados, juntam-se aos seus similares da coleta regular após o beneficiamento pela 

ULV e, dessa forma, perdem todo o valor que lhes é agregado com a coleta seletiva, o que 

vem de encontro a D’Almeida (2000), citado no item 2.4.2, ao comentar que no Brasil, os 
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papéis retirados do lixo comum encontram-se molhados, com matéria orgânica agregada e por 

isto obtêm menores preços no mercado. 

5.1.1.4   Características físicas do material reciclável recuperável do grupo dos 
plásticos coletados nos PEVs 

Entre os percentuais médios dos sete componentes do grupo dos plásticos recicláveis 

comercializados pela ULV, conforme figura 5.5, os maiores valores observados foram os de 

embalagens do tipo polietileno tereftalato (PET) com 33,08 %, seguidos por “polietileno alta 

densidade rígido” (PEAD) com 30,44%, e o “polietileno baixa densidade filme” (PEBD 

filme) com 13,97%. 
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Figura 5.5:  Composição gravimétrica dos componentes do grupo dos plásticos coletados nos PEVs da 
CSV 

 

Durante a triagem observou-se que a maior contribuição do material PEBD filme se refere 

aqueles usados como proteção impermeabilizante de embalagens e que, uma vez retirados não 

têm mais nenhuma serventia, o que torna curta sua vida útil. 

O componente PEAD foi representado por embalagens de amaciantes, shampoos, garrafas de 

sucos de frutas naturais, produtos de limpeza. 

Para o componente polipropileno (PP) do tipo utilizado para embalagens de água mineral 

foram classificadas somente as embalagens do produto, como PP margarina apenas as 

embalagens de margarina ou manteiga. Como PP foram classificadas as embalagens dos 
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demais produtos em polipropileno (embalagens para achocolatados, alguns produtos de 

limpeza, etc). Vale observar que mesmo a soma dos valores percentuais dos três tipos de 

material PP (16,71 %) é pouco maior que a metade do valor encontrado para o PEAD rígido 

que é 30,44%. 

Como componente plástico PS, a maior contribuição é dos copos descartáveis e de 

embalagens de iogurte. 

Com relação aos PETs, a maior contribuição foi a de embalagens de refrigerantes de dois 

litros. A participação de embalagens de PET para sucos de frutas foi pequena.  

Não foi observado aumento ou diminuição na produção de embalagens PET em dias chuvosos 

ou ensolarados, conforme pode ser verificado nos quadros 5.1, 5.2 e 5.3. Também pode-se 

observar que, mesmo às segundas feiras não apresentaram produção maiores, indicando 

parecer não existir relação entre os finais de semana e um maior consumo de refrigerantes. 

Henriques (1999) já havia verificado que em Vitória a população não altera seus hábitos de 

consumo com as variações climáticas.  

Quadro 5.1:  Data da amostragem, produção do componente PET e condições do tempo, no mês de agosto 

Data 02  
Ag. 

04 
 Ag 

07  
Ag* 

09  
Ag 

11 
 Ag 

14 
 Ag* 

16  
Ag 

18  
Ag 

21  
Ag* 

23  
Ag 

25 
 Ag 

28  
Ag* 

30 
 Ag 

Tempo Ch Nub Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Ch 

  Pet      
(kg) 13,5 6,2 23,8 12,4 16,2 19,4 13,2 7,1 15 15,2 29,3 18,6 20,3 

Quadro 5.2: Data da amostragem, produção do componente PET e condições do tempo, no mês de 
setembro 

Data 01 
Set 

04 
Set* 

06 
Set 

08 
Set 

11 
Set* 

13   
Set 

15 
Set 

18 
Set* 

20 
Set 

22 
Set 

25 
Set* 

27 
Set 

29 
Set 

Tempo Nub Ch Ch Nub Nub Nub Ch Ch Nub Sol Sol Nub Sol 

Pet 
(kg) 27,9 14,3 17,9 10,2 18,3 27,5 25,5 14,7 13,1 13 26,3 13,2 7,8 
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Quadro 5.3:  Data da amostragem, produção do componente PET e condições do tempo, no mês de 
outubro 

Data 02 
Out* 

04 
 Out 

06  
Out 

09 
Out* 

11 
 Out 

13 
Out 

16 
Out* 

18 
 Out 

20  
Out 

23 
Out* 

25  
Out 

27  
Out 

30 
Out* 

Tem- 
po Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol Ch 

Pet  
kg) 16,4 16,1 12,8 26,3 19,2 3,7 12 14,2 18,6 12,8 16,5 20,5 10,6 

Ch = chuva,  Nub = nublado 
* Segundas feiras  

Os maiores pesos (29,3 Kg e 27,9 Kg) ocorreram em coletas realizadas em sextas-feiras. 

5.1.1.5   Características físicas do material reciclável recuperável do grupo dos 
metais coletados nos PEVs 

O maior valor percentual encontrado dentre os seis componentes do grupo dos metais, 

conforme figura 5.6, foi o de latas ferrosas, para o qual contribuíram, grande número de 

embalagens de enlatados.  

A presença no lixo, cada vez menor de latas de aço como embalagem de óleo confirma a 

afirmação de Milanez (1999) de que estas vêm perdendo espaço para o alumínio e também 

como embalagens de óleos comestíveis, para o plástico, o que pode ser visualizado nas 

prateleiras de supermercado: sua substituição pelas embalagens do tipo PET. 

A pequena participação das latas de alumínio detectada na CSV por PEVs já era esperada 

devido à grande procura de catadores informais, que embora apresente como desvantagem o 

baixo peso específico, têm excelente preço para comercialização.  

Um fato curioso, registrado como vandalismo, e que chamou a atenção foi a presença, no 

compartimento dos metais de uma vara, com um arame amarrado na ponta, formando um 

anzol usada pelos catadores informais para retirar somente as latas de alumínio de dentro do 

PEV.  

Observou-se também o arrombamento de 22 compartimentos de metais dos PEVs durante a 

pesquisa, provavelmente, em busca das latas de alumínio. Após o arrombamento, o material 

sem interesse fica espalhado no local e é recolhido pela coleta normal da prefeitura, 

diminuindo a contribuição para a coleta seletiva. 

Os demais componentes da classe dos metais, alumínio duro/mole, metal amarelo e cobre, 

tiveram pequena participação no material analisado, provavelmente devido à falta de 
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informação dos usuários ou também pela configuração e dimensões da abertura dos PEVs, 

que dificultam a introdução de materiais de grande volume e que não sejam maleáveis. No 

grupo outros metais, com 18,70%, são incluídos cobre, antimônio, chumbo, sucatas ferrosas, 

que por terem representatividade muito pequena, são pesados juntos para as anotações sobre a 

coleta seletiva, só sendo separados para a comercialização com o material triado da coleta 

regular.  

Outro fato que chamou a atenção na classificação do grupo dos metais foi a presença de 116 

moedas de um centavo de real (R$ 0,01), coletadas no dia 16 de agosto de 2000.   

 

20,15

53,5

2,94 2,46 2,24
18,7

0

10

20

30

40

50

60

%
 (P

es
o)

Latas
Alumínio

Latas
ferrosas

Alumínio
duro/mole

Metal
amarelo

Cobre Outros
metais

Figura 5.6:  Composição gravimétrica dos componentes do grupo dos metais coletados nos PEVs da CSV 

 

5.1.1.6   Características físicas dos materiais recicláveis recuperáveis do grupo 
dos vidros coletados nos PEVs da CSV 

No grupo dos vidros (figura 5.7) o maior percentual detectado foi o de vidro incolor 

(47,64%), que também apresentou o maior peso específico dentre os vidros (item 5.1.2.4). 

Neste componente foram considerados vidros de conserva (palmito, geléias, maioneses), 

garrafas de suco, bebidas alcóolicas, entre outros. 
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Por três coletas consecutivas pôde-se observar no grupo dos vidros a presença de cascos de 

coca-cola litro, em perfeito estado de conservação, o que demonstra a contínua substituição do 

material das embalagens de vidro para refrigerante pelo PET. 

O componente vidro colorido (azul, verde) apresentou um percentual de 33,46% e a maior 

contribuição são de garrafas de vinho, das mais variadas marcas. 

 No vidro marrom ou âmbar (18,90%), a maior incidência foi a de cascos de cerveja 

“longneck”, embalagem sem retorno. 
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Figura 5.7:  Composição gravimétrica dos componentes do grupo dos vidros coletados nos PEVs da CSV 

 

5.1.1.7   Análise dos descartes 

Na figura 5.8 são mostrados os percentuais de descartes encontrados nos quatro grupos de 

materiais da caracterização física primária. O maior percentual, em peso, diz respeito ao 

grupo dos vidros (55%), pois seu peso específico é alto em relação aos outros materiais. À 

época da pesquisa todo vidro quebrado, disposto pelo usuário nos PEVs, ou pelas condições 

de acondicionamento no coletor, foi classificado como descarte, por não estar sendo 

comercializado pela ULV. 
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Descartes

Papéis
28%
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15%Metais

2%

Vidros
55%

Figura 5.8:  Percentual de descartes por grupos de materiais segundo sua  classificação primária 

 

Verificou-se que o modelo de PEV utilizado na CSV não favorece a coleta de vidros inteiros, 

pois se os vidros não forem resistentes ou se estes não forem dispostos com bastante cuidado 

no coletor, fatalmente irão quebrar-se devido à altura da boca em relação ao fundo e ao fato 

do material de constituição do PEV ser ferro. Estes fatores colaboraram para aumentar a 

quantidade de vidros quebrados. 

Atos de vandalismo fizeram com que fossem encontradas, em três coletas e em PEVs 

diferentes, pedras jogadas em seus compartimentos para vidros, quebrando o material que se 

encontrava no interior do mesmo. 

O descarte no grupo dos papéis correspondeu a 28% e constituiu-se essencialmente por 

matéria orgânica, embalagens de congelados, fraldas descartáveis, que na grande maioria das 

vezes são feitas de papel plastificado e por isto não são recicláveis. 

No descarte dos plásticos (15%) foram encontradas muitas sacolas confeccionadas de 

polietileno alta densidade filme, embalagens em policloreto de vinila (PVC), embalagens PET 

de óleos comestíveis, materiais que apesar de recicláveis, não eram comercializados pela 

ULV, matéria orgânica (em menor quantidade que no grupo dos papéis) e outros plásticos não 

recicláveis.  

No grupo dos metais o descarte foi de 2%. Foi o que apresentou menor quantidade de 

materiais dispostos indevidamente. Foram observadas cascas de cocos verdes, pilhas e pedras.  
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Durante o período em que a pesquisa era feita, foram colocados pela PMV e por particulares, 

coletores especiais para pilhas em vários pontos da cidade, para se cumprir a Resolução nº 

257, de 30 de junho de 1999 do CONAMA, referente a destinação final ambientalmente 

adequada para  pilhas e baterias, fato que foi divulgado na mídia. Nesta época pôde-se 

perceber uma diminuição na quantidade de pilhas que eram dispostas junto aos metais, 

conforme pode ser observado no quadro 5.4, que apresenta o peso total das pilhas, a cada 

mês.  

Quadro 5.4:  Total de pilhas coletado nos PEVs de Vitória - ES 

Mês Nº de 
amostras Agosto Setembro Outubro 

Pilhas (kg) 13 5,1 3,2 1,1 

 

Pode-se constatar uma diminuição de mais de mais de 80 % do primeiro mês analisado para o 
último. 

5.1.2   Peso Específico 

O peso específico dos materiais é uma medida útil no dimensionamento de coletores e sendo 

uma relação entre peso do material e o volume por ele ocupado, sofre alterações (amassado, 

dobrado, úmido, seco, etc) pelo modo e estado físico de disposição dos materiais no coletor. 

A análise do material, considerando-se o seu peso, é necessária, pois no mercado da 

reciclagem muitos compradores exigem o material embalado, compactado em tamanhos e 

pesos específicos (Tchobanoglous, 1994). 

O peso específico médio dos materiais recolhidos dos compartimentos de papéis, plásticos, 

metais e vidros dos PEVs, determinado neste estudo, é apresentado na tabela 5.3.  

Nesta tabela são apresentados, também, os valores mínimos e máximos, bem como o desvio-

padrão e o coeficiente de variação encontrados para os pesos específicos dos diferentes 

materiais. 
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Tabela 5.3:  Dados estatísticos dos pesos específicos dos materiais da CSV  por PEVs 

Material Nº de 
amostras 

Mínimo 
(kg/m3) 

Média 
(kg/m3) 

Máximo 
(kg/m3) 

Desvio-
padrão 

Coeficiente de 
Variação (%)

Papéis 10 34,23 49,03 59,38 8,18 16,68 

Plásticos 9 10,91 17,32 24,62 5,52 31,87 

Metais 8 36,00 79,69 133,50 29,73 37,31 

Vidros 8 221,00 280,25 332,00 42,11 15,03 

 

Observa-se que os valores encontrados para os pesos específicos dos materiais (papéis, 

plásticos e metais) nos coletores foi diferente dos valores considerados à época da elaboração 

do projeto de implantação do programa de coleta seletiva  por PEVs, pela PMV, cujos valores 

considerados, apresentados no quadro 5.5, foram citados no item 3.4. 

Quadro 5.5:  Valores considerados para peso específico (kg/m3) dos materiais no projeto de implantação 
de coleta seletiva e obtidos durante a pesquisa 

Material Peso Específico - (kg/m3) 
(Projeto) 

Peso Específico (kg/m3) 
(Pesquisa) 

Papel 19,63 49,03 

Plástico 17,61 17,32 

Metal 36,26 79,69 

 

Ao se comparar os valores percebe-se que os únicos materiais que apresentaram valores de 

pesos específicos semelhantes foram os plásticos.  

No caso dos papéis, a diferença entre os valores encontrados, durante a pesquisa, sofreu 

influência pelo fato das medidas terem sido tomadas no próprio coletor, com os descartes 

também incluídos, e a análise dos descartes, citada no item 5.1.1, mostra ser este percentual 

bem elevado (28%), no compartimento de papéis.  

5.1.2.1   Análise estatística dos componentes do grupo dos papéis 

As tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 apresentam os pesos específicos dos componentes dos papéis, 

plásticos, metais e vidros recicláveis recuperáveis pela ULV. 
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A tabela 5.4 apresenta os valores mínimos e máximos, bem como a média, o desvio-padrão e 

o coeficiente de variação encontrados para os pesos específicos dos componentes dos papéis. 

Tabela 5.4:  Dados estatísticos dos pesos específicos dos componentes do grupo  dos papéis da CSV  por 
PEVs 

Papel Nº de 
amostras 

Mínimo 
(kg/m3) 

Média 
(kg/m3) 

Máximo 
(kg/m3) 

Desvio-
Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

Arquivo 7 97,00 177,29 298,00 66,63 37,58 

Misto 7 50,00 120,71 195,50 56,74 47,00 

Jornal 7 82,00 134,93 186,00 39,05 28,94 

Papelão 7 18,00 32,00 56,00 12,45 38,91 

TetraPack 7 21,00 24,93 26,00 1,79 7,18 

 

Entre os componentes dos papéis aquele que apresentou maior peso específico foi o papel 

arquivo (177,29 kg/m3), o que pode ser explicado pela presença constante de apostilas e 

cadernos usados. 

O componente jornal vem a seguir (134,93 kg/m3) e para ele contribuíram catálogos 

telefônicos que ocorreram em algumas amostras. 

O maior coeficiente de variação foi apresentado pelo componente papel misto e pode ser 

explicado, pois nessa categoria são classificados vários tipos de  papéis, com diferentes 

espessuras e texturas. 

5.1.2.2   Análise estatística dos componentes do grupo dos plásticos 

A tabela 5.5 apresenta os valores mínimos e máximos, bem como a média, o desvio-padrão e 

o coeficiente de variação encontrados para os pesos específicos dos componentes dos 

plásticos. 
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Tabela 5.5:  Dados estatísticos dos pesos específicos dos componentes do grupo  dos plásticos da CSV por 
PEVs 

Plástico Nº de 
amostras 

Mínimo 
(kg/m3) 

Média 
(kg/m3) 

Máximo 
(kg/m3) 

Desvio-
Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%)

PP A Min 8 18,50 23,94 42,00 7,48 31,24 

PP Marg 7 20,00 23,57 30,00 3,82 16,21 

PP 8 12,00 27,25 40,00 8,14 29,87 

PS 8 15,00 19,69 28,00 4,57 23,21 

PET 7 18,50 20,57 22,50 1,46 7,10 

PEAD 7 32,00 34,50 39,00 2,71 7,86 

PEBD filme 9 10,50 14,83 22,00 4,05 27,31 

 

Dentre os componentes dos plásticos, o PEAD do tipo rígido foi o que apresentou maior peso 

específico ( 34,50 kg/m3), seguido pelo PP (27,25 kg/m3). 

O maior coeficiente de variação apresentado foi do PP água mineral (31,24 %), valor que 

expressa a dispersão causada pelos vários tamanhos de embalagens de água mineral. Em três 

amostragens a presença de garrafões de cinco litros misturadas a garrafas de um litro, 

provocaram a diferença. 

O menor coeficiente de variação foi obtido para PET, com 7,10%, valor que pode ser 

atribuído ao fato das embalagens serem, praticamente, de refrigerantes de dois litros. A 

presença de garrafas de sucos ou qualquer outra embalagem, nesse material, acontece com 

pouca frequência. 

5.1.2.3   Análise estatística dos componentes do grupo dos metais 

A tabela 5.6 apresenta os valores mínimos e máximos, bem como a média, o desvio-padrão e 

o coeficiente de variação encontrados para os pesos específicos dos componentes do grupo 

dos metais. 
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Tabela 5.6:  Dados estatísticos referentes aos pesos específicos dos componentes do grupo dos metais da 
CSV por PEVs 

Metal Nº de 
amostras 

Mínimo 
(kg/m3) 

Média 
(kg/m3) 

Máximo 
(kg/m3) 

Desvio-
Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

Lata ferrosa 9 66,00 72,72 88,00 6,73 9,25 

Lata alumínio 9 24,00 30,44 53,00 8,75 28,75 

 

Dentre os componentes dos metais observa-se que o peso específico médio das latas ferrosas 

(72,72 kg/m3) foi mais que o dobro das latas de alumínio (30,44 kg/m3). No entanto, o 

coeficiente de variação apresentado pelas latas de alumínio (28,75%) foi bem mais elevado 

que o apresentado pelas latas ferrosas (9,25%) e deveu-se à grande diferença entre os valores 

médios obtidos para os dois materiais e a pequena diferença entre seus desvios-padrão. 

Também deve-se considerar que em algumas amostras foi detectada a presença de latas de 

alumínio amassadas, que são dispostas nos coletores, o que normalmente não acontece com a 

lata ferrosa.  

5.1.2.4   Análise estatística dos componentes do grupo dos vidros 

A tabela 5.7 apresenta os valores mínimos e máximos, bem como a média, o desvio-padrão e 

o coeficiente de variação encontrados para os pesos específicos dos componentes do grupo 

dos vidros. 

Tabela 5.7:  Dados estatísticos referentes aos pesos específicos dos componentes do 
grupo dos vidros da CSV por PEVs 

Vidro Nº de 
amostras 

Mínimo 
(kg/m3) 

Média 
(kg/m3) 

Máximo 
(kg/m3) 

Desvio-
Padrão 

Coeficiente de 
Variação (%) 

Incolor 9 216,00 290,00 340,00 39,99 13,79 

Marrom 8 218,00 273,38 324,00 32,45 11,87 

Colorido 9 244,00 279,56 326,00 27,31 9,77 
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Dentre os componentes do grupo dos vidros, o que apresentou maior peso específico médio 

foram os vidros incolores (290 kg/m3) bem como o maior coeficiente de variabilidade 

(13,79%). Durante a triagem foi possível observar que a maior diversidade de tamanhos e 

espessuras está entre estes, também. Embalagens de perfumes, vidros de compota, maionese, 

garrafas de suco de frutas, entre outros. 

Com os vidros marrons e os coloridos isto já não aconteceu. O vidro marrom era constituído 

em sua maioria por garrafas de cerveja “longneck” e o colorido, basicamente, por litros de 

vinho. 

5.1.3   Índice de recuperação da coleta seletiva 

O índice de recuperação de coleta seletiva ou de reintegração ambiental foi obtido através da 

relação entre a quantidade de materiais efetivamente recicláveis e a quantidade total de 

materiais provenientes de coleta seletiva, apresentando a quantidade de material recuperado, 

ou desviado do aterro. 

No quadro 5.6 tem-se os valores médios (kg) dos grupos de material reciclável efetivamente 

comercializáveis ( MREC ) obtidos após a triagem e os valores médios (kg) dos materiais 

coletados (MC) nos compartimentos dos PEVs destinados aos papéis, plásticos, metais e 

vidros, durante o período da pesquisa e o índice de recuperação (IR), ou de desvio, obtido pela 

relação entre eles. 

Conforme quadro 5.6, pode-se verificar que 76,82%, em peso de todo o material depositado 

nos PEVs, é comercializável. Este percentual é o que representa o índice de recuperação ou 

reintegração ambiental obtido na CSV por PEVs. 
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Quadro 5.6:  Índices de recuperação dos grupos de materiais coletados nos PEVs da CSV, no período de 
02/08 a 30/10/2000 

 

Total de materiais recolhidos (kg) 

 
Grupo 

Materiais 

Recicláveis (kg)  

(MREC)  

Materiais 

coletados (kg) 

(MC) 

IR 

(MREC/MC) 

(%) 

   Papel 151,83 178,08 85,26 

   Plástico 49,57 64,37 77,01 

   Metal 26,66 28,49 93,58 

   Vidro 73,36 121,44 60,41 

   Total  301,42 392,37 76,82 

Nota: MR – material reciclável efetivamente comercializável  

          MC – material coletado 

          IR  - índice de recuperação ou índice de desvio do aterro 

 

Observa-se também que em relação a este índice de recuperação, 23,18% de todo o material 

depositado nos PEVs pode ser considerado descarte devido o seu destino ser o aterro 

sanitário. 

Em uma escala decrescente observa-se que o material que alcançou o melhor índice de 

recuperação foi o componente metal (93,58%), seguido do grupo dos papéis, com 85,26%.  

Esta informação é essencialmente importante para se projetar e valorar um sistema de 

transbordo para destinação final, que não é considerado pela maioria dos projetos de coleta 

seletiva existente. 

5.1.3.1   Materiais da CSV por PEVs não recuperáveis pela ULV 

Durante a triagem separou-se também, entre os descartes, alguns materiais dispostos nos 

PEVs por usuários sem o prévio conhecimento da sua efetividade de comercialização. Estes 

materiais são recicláveis, porém não são comercializáveis pela ULV, já que a comercialização 

varia de acordo com a relação de materiais comercializados pela ULV. 

Para melhor quantificar este comportamento foram tomadas amostras desses materiais, não 

recuperáveis e/ou comercializáveis pela ULV, sendo as amostras de PEAD filme, de diversos 
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materiais plásticos (outros plásticos) e diversos papéis (outros papéis), conforme o quadro 

5.7. 

Quadro 5.7:  Materiais não recuperáveis pela ULV coletados nos PEVs da CSV 

Material Nº de amostras 
Peso médio 

(kg) 

PEAD filme 39 4,06 

Plásticos não recuperáveis 39 2,82 

Papéis não recuperáveis 39 5,91 

 

Como plásticos e papéis não recuperáveis foram classificados plásticos filmes (PVC), 

embalagens de biscoitos, embalagens de picolé (BOPP), embalagens em PVC, embalagens de 

alimentos congelados (papéis plastificados), isopor. 

O PEAD filme aparece em sacolas de supermercado, muitas vezes embalando o material que 

é depositado no PEV. 

Conforme quadro 5.7, as quantidades medidas em peso (kg) desses materiais não 

recuperáveis não chegam a ser significativas, mas ao analisarmos o peso específico de alguns 

desses materiais verificou-se que  merecem alguma atenção. 

Na tabela 5.8  são apresentados os valores dos pesos específicos calculados para o isopor e o 

PEAD filme, materiais não recuperáveis pela ULV. 

Observa-se que os valores encontrados para peso específico médio do isopor e do polietileno 

alta densidade filme (6,64 e 8 kg/m3) apresentam-se 55,22% e 46,05% respectivamente, 

menores do que o peso específico do polietileno baixa densidade filme (14,83 kg/m3), cujo 

valor médio foi o menor dentre os demais componentes do grupo plásticos analisados. 
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Tabela 5.8:   Dados estatísticos referentes aos pesos específicos de materiais não recuperáveis pela ULV 

Material Nº de 
amostras 

Mínimo 
(kg/m3) 

Média 
(kg/m3) 

Máximo 
(kg/m3) Desvio-Padrão Coeficiente de 

Variação (%) 

Isopor 7 5 6,64 9 1,44 21,68 

PEAD filme 7 6,5 8 11 1,5 18,75 

 

Os baixos pesos específicos desses materiais vêm a ser um dos motivos da dificuldade para 

comercialização desses produtos. 

No quadro 5.9 são apresentados os índices máximos de recuperação dos grupos de materiais 

papéis e plásticos presentes no lixo urbano de Vitória e na CSV por PEVs. 

Quadro 5.9:  Índice máximo de recuperação de material reciclável presente no lixo urbano e na coleta 
seletiva através de PEVs 

 Quantidade presente Papel Plástico 

1 - Total 45,38 16,41 

2 - Efetivamente recuperáveis 38,70 12,63 Coleta seletiva 

Índice de recuperação  85,26 76,97 

1 - Total 16,81 19,51 

2 - Efetivamente recuperáveis 15,10 10,87 Lixo urbano de 
Vitória* 

Índice de recuperação  89,82 55,71 

Negrito: (2 / 1) 

Fonte: Baptista, em andamento. 
 

Os resultados demonstram existir uma variação de 5,08% entre os índices de recuperação dos 

papéis existentes no lixo urbano e aquele coletado nos PEVs, sendo menor na coleta seletiva. 

Isto demonstra que o usuário descarta praticamente todos os papéis, sem utilidade, na CS por 

PEVs, independente deles serem efetivamente recuperáveis pela ULV, ou não. 
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A variação existente entre os índices de recuperação dos plásticos é de 27,62% e apresentou-

se maior na coleta seletiva. 

O maior índice de recuperação de plásticos, na coleta seletiva, deve-se ao fato das embalagens 

plásticas serem muito utilizadas para alimentos. Estas embalagens são compostas, em geral, 

por materiais não recuperáveis pela ULV e, provavelmente, são descartadas pela população, 

que participa da CS por PEVs, no lixo comum, pois sua contaminação por alimentos 

certamente torna sua armazenagem, em casa, mais difícil. Este material deixa, assim, de 

contribuir para o descarte do grupo dos plásticos. 

5.1.4   Estimativa da população que participa da CSV por PEVs 

A diferença de menos de 10% verificada entre os índices de recuperação do grupo de papéis 

provenientes da coleta seletiva e da coleta regular permitem estimar a população que participa 

da CS por PEVs. 

Segundo Baptista (em andamento), conforme estudos realizados no mesmo período, a cidade 

de Vitória, com 271.991 habitantes, gera 6.285.000 kg/mês de resíduos sólidos, em média, 

sendo 16,37% ( PRR ) desse total constituído de papéis recicláveis recuperáveis pela ULV. 

Aplicando a equação 4.5 temos: 

PPRR  = Pl  x  PRR         (Equação 4.5) 

onde: PPRR: produção média mensal de papéis recicláveis recuperáveis 

          Pl :  produção mensal de lixo 

          PRR: percentual de papéis recicláveis recuperáveis nos RSU de Vitória 

PPRR  = 6.285.000 x 0,1637 = 1.028.854,50 kg/mês 

Através da equação 4.6: 

Gpc  = PPRR / hab                   (Equação 4.6)  

onde: Gpc : geração de papéis recicláveis recuperáveis “per capta” 

          hab : nº de habitantes 
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Gpc  =1.028.854,50 / 271.991 = 3,78 kg/hab/mês 

No período da pesquisa, a CSV por PEVs produziu, através da ULV, em média, 1.968,11 

kg/mês de papéis recicláveis recuperáveis. 

Através da equação 4.7 pode-se estimar o número de usuários da CSV por PEVs: 

Nusu = CS / Gpc                  (Equação 4.7) 

onde: Nusu =  número de usuários da CSV por PEVs 

         CS   =  produção de papéis recicláveis recuperáveis da coleta seletiva  

Nusu = 1.968,11 / 3,78  ≅ 521 hab/mês 

Portanto, estima-se que os vinte PEVs da cidade de Vitória recebem, mensalmente, os 

resíduos de aproximadamente 521 pessoas. Isto equivale a dizer que, em média, os PEVs 

coletam resíduos de 26 pessoas, por dia. 

Trocoli & Moraes (2000) atribuem a falta de adesão de munícipes às ações coletivas pode ser 

atribuída a falta de educação política da sociedade e à ausência de processos de mobilização 

ao que Prata Filho et al. (2000), com relação à coleta seletiva, acrescenta o preconceito, a 

desinformação ou desinteresse de grande parte da sociedade que considera esta uma atividade 

marginal, sem higiene e prejudicial à saúde. Atribui ainda, ao comodismo e à desinformação, 

a falta de segregação preliminar dos resíduos no domicílio. 

5.1.5   Análise da diferença entre a produção coletada nos diferentes dias da 
semana 

Durante o estudo a coleta dos materiais depositados nos PEVs do município de Vitória era 

feita periodicamente às segundas, quartas e sextas-feiras.  

Os resultados dessa análise são apresentados nas  figuras 5.9, 5.9 a, 5.9 b,5.9 c e 5.9 d. Tem-

se os valores médios, em kg, dos grupos de materiais coletados às segundas, quartas e sextas 

feiras, referente ao período de 02 de agosto a 30 de outubro de 2000.  
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Para melhor entendimento desses dados foi utilizado o método de Kruskal-Wallis para análise 

da diferença entre as médias de produção de materiais recicláveis nos diferentes dias da 

semana, ao nível de significância de 5%, configurando um teste não paramétrico, devido à 

distribuição dos dados, ao serem testados, não terem se apresentado como uma distribuição 

normal (ANEXO V). 

Nas tabelas 5.9, 5.9 a, 5.9 b, 5.9 c e 5.9 d, são apresentados os resultados do teste de Kruskal-

Wallis para as classes dos componentes analisados, através do qual se verificou a existência 

ou não de igualdade entre as produções (médias diárias em kg), nos dias da semana (segunda-

feira, quarta-feira e sexta-feira). 
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Figura 5.9:  Valores médios (kg) dos grupos de materiais coletados nos PEVs da CSV, às segundas, quartas e 

sextas feiras 

 

Em média, as quantidades de papéis coletadas às quartas (28,14 kg) e às sextas (24,38 kg) 

feiras, com intervalos de dois dias entre as coletas, são 20,4% e 31,01 %, respectivamente, e 

foram menores que a quantidade coletada às segundas feiras (em kg e com intervalo de três 

dias) nos PEVs da CSV. 
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A diferença entre a média, em peso, dos vidros coletados às quartas e às sextas feiras para o 

peso coletado às segundas feiras foi de aproximadamente 35%. 

Na tabela 5.9 é apresentado o resultado do teste de Kruskal-Wallis através do qual se 

verificou a existência de igualdade entre as produções (médias diárias em kg), nos dias da 

semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) para cada grupo de materiais. 

Tabela 5.9:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos materiais nos dias da semana 

Material Qui-quadrado gl Valor p Teste 

Papéis 4,31 2 0,12 Aceita 

Plásticos 4,97 2 0,08 Aceita 

Metais 7,22 2 0,03 Rejeita 

Vidros 0,35 2 0,84 Aceita 

 

Apenas o componente metais, com valor-p = 0,03, teve a hipótese de igualdade entre as 

produções nos dias da semana rejeitada, influenciado pelos arrombamentos e conseqüente 

perda dos demais materiais, que ao caírem no chão são varridos pelos garis.  

Para os demais componentes a produção é estatisticamente igual, durante os sete dias da 

semana, não havendo de uma maneira geral um comportamento diferente do usuário ao longo 

da semana, em função do dia ser segunda, quarta ou sexta-feira como se poderia esperar. 

5.1.5.1   Componentes do grupo dos papéis da CSV por PEVs às segundas, 
quartas e sextas feiras 

A figura 5.9 a apresenta os valores médios, em kg, dos componentes do grupo dos papéis 

recolhidos nos dias da semana em que haviam coletas, segundas, quartas e sextas feiras, 

durante o período de 02 de agosto a 30 de outubro de 2000. 
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Figura 5.9 a:  Valores médios (kg) dos componentes do grupo dos papéis coletados na CSV por PEVs, nos  
dias da semana, do período de 02/08 a 30/10/2000 

 

Como era de se esperar observa-se na figura 5.9 a que todos os componentes apresentaram 

uma quantidade média, em kg, maior às segundas-feiras, à exceção dos descartes que 

apresentou maior quantidade às quartas-feiras. 

Durante a triagem do lixo coletado nos PEVs, no período da pesquisa, constatou-se a presença 

constante do lixo de varrição de uma praça na circunvizinhança, disposto sempre no 

compartimento dos papéis do PEV localizado na rua Sete de Setembro. Nas 39 amostragens, 

constataram-se quatorze ocorrências deste lixo, influenciando a análise em uma segunda feira, 

sete quartas-feiras e seis sextas-feiras.  

A quantidade deste tipo de descarte inviabilizou a triagem do material recolhido nos 

compartimentos de papéis daquele PEV em duas quartas feiras, e seus pesos alcançaram 75kg 

e 33kg nos referidos dias, representando  93%  e  43% do descarte dessas coletas. 

Da mesma forma que foi feito para os materiais em geral, aplicou-se o método de Kruskal-

Wallis aos papéis conforme dados apresentados na tabela 5.9 a.  
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Tabela 5.9 a:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos papéis nos dias da semana 

Material Qui-quadrado gl Valor p Resultado 

Papelão 2,75 2 0,25 Aceita 

Arquivo 0,88 2 0,64 Aceita 

Misto 0,38 2 0,83 Aceita 

Jornais 2,07 2 0,36 Aceita 

TetraPack 5,83 2 0,05 Aceita 

Descartes 16,48 2 0,00 Rejeita 

 

Na tabela 5.9 a observa-se que apenas descartes, com valor-p 0,00, a hipótese de igualdade 

entre as produções nos dias da semana foi rejeitada, ou seja, estatisticamente a produção dos 

papéis na CSV independe do dia da semana, apesar da produção de jornais aparentar ser 

maior. Como já citado anteriormente, entre os descartes dos papéis foi encontrado lixo de 

varrição, e a este fato atribui-se as alterações neste componente.  

5.1.5.2   Componentes do grupo dos plásticos da CSV por PEVs às segundas, 
quartas e sextas feiras 

Na figura 5.9 b são apresentados os valores médios, em kg, dos componentes do grupo dos 

plásticos recolhidos nos diferentes dias da semana analisados.  

Como no caso dos papéis, a quantidade de plásticos coletada às segundas feiras foi maior que 

às quartas e sextas feiras, provavelmente devido ao intervalo maior de geração de materiais, à 

exceção do poliestireno (PS) e do polietileno baixa densidade filme (PEBD filme), que 

tiveram maior quantidade coletada às sextas feiras.  
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Figura 5.9 b:  Valores médios (kg) dos componentes do grupo dos plásticos coletados na CSV por PEVs, 
nos dias da semana, do período de 02/08 a 30/10/2000 

 

Na tabela 5.9 b é apresentado o resultado do teste de Kruskal-Wallis através do qual se 

verificou a existência de igualdade entre as produções (médias diárias em kg), nos dias da 

semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) para cada um dos componentes do grupo 

dos plásticos. 
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Tabela 5.9 b:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos plásticos nos dias da semana 

Material Qui-quadrado gl Valor p Resultado 

PP (água mineral) 2,96 2 0,23 Aceita 

PP (margarina) 2,77 2 0,25 Aceita 

PP 2,06 2 0,36 Aceita 

PS 4,79 2 0,09 Aceita 

PET 6,59 2 0,04 Rejeita 

PEAD 1,40 2 0,50 Aceita 

PEBD filme 0,47 2 0,79 Aceita 

Descarte (plásticos) 3,02 2 0,22 Aceita 

 

Apenas o componente PET, com valor p-0,04, teve a hipótese de igualdade entre as produções 

nos dias da semana rejeitada. 

A maior quantidade de embalagens PET coletada consistia de embalagens de dois litros, para 

refrigerantes. A variação entre as produções nos dias da semana ocorreu independente das 

pequenas mudanças ocorridas no clima ( dias de sol quente e dias chuvosos com temperaturas 

amenas) naquele período, porém, demonstra existir uma relação entre o aumento no consumo 

de refrigerantes e os finais de semana, uma vez que as maiores produções aconteceram às 

segundas-feiras. 
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5.1.5.3   Componentes do grupo dos metais da CSV por PEVs às segundas, 
quartas e sextas feiras 

Na figura 5.9 c tem-se os valores médios, em kg, dos componentes do grupo dos metais 

recolhidos nos diferentes dias da semana analisados.  
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Figura 5.9 c:  Valores médios (kg) dos componentes do grupo dos metais coletados na CSV por PEVs, nos 
dias da semana, do período de 02/08 a 30/10/2000 

 

Conforme pode ser visualizado na figura 5.9 c a maior quantidade de latas de alumínio foi 

coletada às quartas-feiras e o cobre teve maior produção às sextas feiras.  

Na tabela 5.9 c é apresentado o resultado do teste de Kruskal-Wallis, através do qual se 

verificou a existência de igualdade entre as produções (médias diárias em kg), nos dias da 

semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) para os componentes do grupo dos metais. 
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Tabela 5.9 c:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos metais nos dias da semana  

Material Qui-quadrado gl Valor p Resultado 

Latas alumínio 9,70 2 0,01            Rejeita 

Latas ferrosas 3,88 2 0,14 Aceita 

Alumínio duro/mole 4,38 2 0,11 Aceita 

Metal amarelo 1,06 2 0,59 Aceita 

Cobre 0,04 2 0,98 Aceita 

Outros metais 0,98 2 0,61 Aceita 

Descarte (metais) 1,52 2 0,47 Aceita 

 

Na tabela 5.9 c observa-se que apenas para latas de alumínio, com valor-p 0,01, a hipótese de 

igualdade entre as produções nos dias da semana foi rejeitada.  

Uma hipótese que pode explicar este comportamento está relacionada ao grande número de 

catadores existentes na cidade, como também, aos arrombamentos nos compartimentos dos 

metais, grupo de maior valor monetário, que foi em número de vinte ocorrências, durante os 

três meses em que durou a pesquisa. 

5.1.5.4   Componentes do grupo dos vidros da CSV por PEVs às segundas, 
quartas e  sextas feiras 

Na  figura 5.9 d são apresentados os valores médios, em kg, dos componentes do grupo dos 

vidros recolhidos nos diferentes dias da semana analisados. 
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Figura 5.9 d:  Valores médios (kg) dos componentes do grupo dos vidros coletados na CSV por PEVs, nos 
dias da semana, do período de 02/08 a 30/10/2000 

 
A maior diferença entre valores no grupo dos vidros foi nos descartes das coletas de segundas 

feiras. O intervalo de três dias entre coletas, o formato do coletor que favorece a quebra dos 

vidros ao serem jogados em seu interior e a não comercialização dos cacos, contribuíram para 

a maior quantidade de descartes. 

Na tabela 5.9 d  é apresentado o resultado do teste de Kruskal-Wallis, através do qual se 

verificou a existência de igualdade entre as produções (médias diárias em kg), nos dias da 

semana (segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira) para os componentes do grupo dos vidros.  

Tabela 5.9 d:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos vidros nos dias da semana  

Material Qui-quadrado gl Valor p Resultado 

Vidro incolor 0,62 2 0,74 Aceita 

Vidro marrom             3,37 2 0,19 Aceita 

Vidro colorido 1,31 2 0,52 Aceita 

Descarte (vidros) 0,51 2 0,78 Aceita 
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Entre os vidros, a hipótese de igualdade entre as produções nos dias da semana não foi 

rejeitada para nenhum componente testado, o que significa não existir variação da produção 

de nenhum dos  componentes do grupo dos vidros, independentemente do dia da semana. 

5.2   Análise da situação dos Postos de Entrega Voluntária em relação à sua 
localização 

Para a análise da CSV por PEVs foram considerados fatores diversos, tais como: a influência 

da estrutura do coletor, localização, visibilidade e circunvizinhança dos mesmos. 

5.2.1   Percentual de ocupação dos compartimentos dos PEVs 

Nas figuras 5.10 e 5.11 tem-se uma visualização dos níveis de preenchimento dos 

compartimentos de papéis e plásticos dos vinte PEVs. Os dados utilizados na construção dos 

gráficos (os níveis de preenchimento) foram observados nos PEVs durante o roteiro de coleta 

dos materiais, citado no item 3.4.3, no período da pesquisa.  

Ao todo foram coletadas 39 informações para cada um dos compartimentos de papéis e 

plásticos nos vinte coletores. O gráfico de pontos utilizado superpõe as observações, quando 

os níveis de preenchimento se repetem. Esta é a razão pela qual, das 39 observações 

realizadas junto ao compartimento dos papéis do PEV da SEMURB, somente 12 são 

visualizadas no gráfico da figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Percentagens de preenchimento dos compartimentos de papéis dos vinte PEVs durante o 

período de 02/08 a 30/10/2000 

 
Figura 5.11:  Percentagens de preenchimento dos compartimentos de plásticos dos vinte PEVs durante o 

período de 02/08 a 30/10/2000 
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Apresenta-se assim, uma variação de níveis de preenchimento observada nos PEVs que variou 

desde 0%, para os compartimentos vazios, até 100 % quando totalmente preenchidos. 

As figuras 5.10 e 5.11 permitem visualizar que os PEVs situados na SEMURB, na R. Sete de 

Setembro, no Posto Esso, em Jardim da Penha I e o situado em Bento Ferreira tiveram seus 

compartimentos de papel e de plásticos totalmente preenchidos, pelo menos uma vez. 

Os PEVs situados na SEMURB, em Santa Lúcia, na Rua Sete de Setembro, os da Mata da 

Praia I e II, o de Jardim Camburí II, o de Bento Ferreira e o da Av. Rio Branco I tiveram seus 

compartimentos completamente vazios ( 0% de preenchimento) pelo menos uma vez. 

5.2.2   Percentual de preenchimento dos compartimentos dos PEVs em relação 
à sua localização 

Para análise de preenchimento dos PEVs estabeleceu-se uma relação entre suas características 

relativas à localização, entorno, visibilidade e seus níveis de preenchimento, observados e 

anotados no período da pesquisa. 

Os dezenove PEVs da cidade de Vitória, de mesmas características, foram agrupados de 

acordo com as características dos locais onde estavam instalados tendo-se oito em praças, três 

em postos de gasolina, três em canteiro central em avenida e cinco em calçadas comuns, como 

descrito a seguir:  

• praças: dois no bairro Jardim da Penha (Jardim da Penha I e II) , um no bairro Mata da 

Praia (Mata da Praia II), um no bairro Praia do Canto (Praça dos Namorados ou Bob’s), 

um no bairro Jardim Camburi (Jardim Camburi II), dois no Centro da cidade (R. Sete de 

Setembro e Pça Misael Pena) e um no bairro Fradinhos; 

• postos de gasolina: um no bairro Jardim da Penha (Posto Esso), um na Praia de Camburi 

(Av N. S. Navegantes) e um no Centro (Fafabes); 

• canteiro central: dois no bairro Praia do Canto (R. Branco I e II ) e um no bairro Bento 

Ferreira; 

• calçada comum: um no bairro Itararé, um no bairro Mata da Praia (Mata da Praia I), um 

no bairro Jardim Camburi (Jardim Camburi I), um no bairro Santa Lúcia e um no bairro 

Enseada do Suá. 
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5.2.2.1   Teste de igualdade para as condições de visibilidade dos PEVs da CSV 

Através do teste Kruskal-Wallis foi verificada a hipótese de igualdade de média entre as 

localizações dos PEVs para as variáveis papel e plástico, com nível de significância de 5%, e 

os resultados são apresentados na tabela 5.10 . 

Tabela 5.10:  Resultado do teste Kruskal-Wallis para localização dos PEVs  

 Papel Plástico 

Qui-quadrado 21,10 24,34 

gl 3 3 

p-valor 0,00 0,00 

 

Pelo resultado do teste de Kruskal-Wallis não foi aceita a hipótese de igualdade estatística 

entre as localizações (praça, posto de gasolina, canteiro central, calçada comum) para o 

percentual de preenchimento dos compartimentos de papel e plástico, com valor-p 0,00 e 0,00 

respectivamente. 

Para uma melhor visualização da produção individual de cada PEV, nas figuras 5.12, 5.12 a, 

5.13, 5.13 a, 5.14, 5.14 a, 5.15 e 5.15 a são apresentados os valores percentuais relativos ao 

nível de preenchimento dos compartimentos de papéis e plásticos dos PEVs, agrupando-se os 

PEVs de acordo com as características físicas dos locais onde estão instalados: praças, postos 

de gasolina, canteiros centrais de avenidas e calçadas comuns.  

Considerou-se como o nível de preenchimento ideal para o coletor, (pela situação das entradas 

para os materiais), a medida de 80%, que aparece nos gráficos como medida máxima de 

percentual de preenchimento. 
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Figura 5.12:  Valores médios referentes aos percentuais de preenchimento dos compartimentos de papéis 
dos PEVs situados em praças de bairros de Vitória, durante o período de 02/08 a 30/10/2000 
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Figura 5.12 a:  Valores médios referentes aos percentuais de preenchimento dos compartimentos de 
plásticos dos PEVs situados em praças de bairros de Vitória,  durante o período de 02/08 
a 30/10/2000 
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Figura 5.13:  Valores médios referentes aos percentuais de preenchimento dos compartimentos de papéis 

dos PEVs situados em postos de gasolina, durante o período de 02/08 a 30/10/2000 
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Figura 5.14:  Valores médios referentes aos percentuais de preenchimento dos compartimentos de papéis dos 

PEVs situados em canteiros centrais de avenidas de Vitória - ES, durante o período de 02/08 a 30/10/2000 
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Figura 5.15:  Valores médios referentes aos percentuais de preenchimento dos compartimentos de papéis 
dos PEVs situados em calçadas comuns de bairros da cidade de Vitória - ES, durante o 
período de 02/08 a 30/10/2000 
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Figura 5.15 a:  Valores médios referentes aos percentuais de preenchimento dos 

compartimentos de plásticos dos PEVs situados em calçadas comuns de 

bairros da cidade de Vitória - ES, durante o período de 02/08 a 30/10/2000 
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Nas figuras 5.12, 5.12 a, 5.15 e 5.15 a observa-se que há uma maior utilização daqueles 

coletores situados em praças, tanto para os papéis quanto para os plásticos, com percentual 

médio de ocupação de papéis e plásticos de 23,91%, para os oito PEVs. Os gráficos 

demonstram ainda que aqueles PEVs situados em calçadas comuns foram os menos 

utilizados, no período analisado, com percentual médio de ocupação de papéis e plásticos 

igual a 19,54%. 

5.2.3   Percentual de preenchimento dos compartimentos dos PEVs em relação 
ao grau de  visibilidade 

Para se verificar a relação entre a visibilidade dos PEVs, pela população que por eles passa 

em veículo ou a pé, e o nível de preenchimento dos compartimentos destinados aos papéis e 

aos plásticos  foram agrupados como:  

• Visibilidade muito boa: um PEV situado no bairro Jardim da Penha (Jardim da Penha 

I), três no bairro Praia do Canto (Bob’s, R Branco I e II), um no bairro Jardim 

Camburi 9 Jardim Camburi II), um na Praia de Camburi (N. S. Navegantes), dois no 

Centro (Pça Misael Pena e Fafabes), e um no bairro Fradinhos; 

• Visibilidade boa: um no bairro Itararé, dois no bairro Jardim da Penha (Posto Esso, 

Jardim da Penha II), um no bairro Jardim Camburi (Jardim Camburi I), um no bairro 

Santa Lúcia, um no bairro Enseada do Suá, um no bairro Bento Ferreira, e um no 

Centro (Rua Sete); 

• Visibilidade regular: dois PEVs no bairro Mata da Praia (Mata da Praia I e II). 

5.2.3.1  Teste de igualdade para as condições de visibilidade dos PEVs da CSV 

Através do teste de Kruskal-Wallis, verificou-se a hipótese de igualdade, com nível de 

significância de 5%, entre as condições de visibilidade dos PEVs para as variáveis papel e 

plástico, conforme tabela 5.11. 

Tabela 5.11:  Teste Kruskal-Wallis para condições de visibilidade 

 Papel Plástico 

Qui-quadrado 34,36 32,91 

gl 2 2 

p-valor 0,00 0,00 
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Observando o resultado do teste de Kruskal-Wallis conclui-se que não foi aceita a hipótese de 

igualdade estatística entre as condições de visibilidade (muito boa, boa e regular) para os 

percentuais de preenchimento de papel e plástico com valor-p 0,00 e 0,00, respectivamente. 

Nas figuras 5.16, 5.16 a, 5.17, 5.17 a, 5.18 e 5.18 a  são apresentados os níveis de 

preenchimento dos compartimentos destinados aos papéis e aos plásticos desses PEVs em 

função de sua visibilidade. 
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Figura 5.16:  Relação entre os valores médios dos percentuais de preenchimento dos compartimentos de 
papéis e a condição “muito boa” de visibilidade dos PEVs, durante o período de 02/08 a 
30/10/2000 
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Figura 5.16 a:  Relação entre os valores médios dos percentuais de preenchimento dos compartimentos de 

plásticos e a condição “muito boa” de visibilidade dos PEVs, durante o período de 02/08 a 

30/10/2000 
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Figura 5.17:  Relação entre os valores médios dos percentuais de preenchimento dos compartimentos de 
papéis e a condição “boa” de visibilidade dos PEVs, durante o período de 02/08 a 30/10/2000 
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Figura 5.18:  Relação entre os valores médios dos percentuais de preenchimento dos compartimentos de 
papéis e a condição “regular” de visibilidade dos PEVs, durante o período de 02/08 a 
30/10/2000 
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Figura 5.18 a:  Relação entre os valores médios dos percentuais de preenchimento dos compartimentos de 
plásticos e a condição “regular” de visibilidade dos PEVs, durante o período de 02/08 a 
30/10/2000 
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Como era de se esperar os PEVs mais visíveis apresentaram maiores percentuais de 

preenchimento tanto nos compartimentos destinados a coletar os papéis quanto plásticos. O 

valor médio de preenchimento dos nove PEVs analisados foi de 27,04%. Os PEVs de 

visibilidade regular apresentaram um valor médio do percentual de preenchimento para papéis 

e plásticos de 17,65%. A produtividade decresce à medida que a visibilidade do coletor se 

torna menor.  

5.2.4   Percentual de preenchimento dos compartimentos dos PEVs em relação 
à circunvizinhança 

O resultado das observações feitas junto aos dezenove PEVs (figura 5.19) com relação às 

condições das áreas próximas aos coletores permitiu agrupá-los em nove categorias. 

Os critérios observados foram: localização em área comercial e/ou residencial, proximidade à 

área de estacionamento para veículos, acessibilidade à pedestres, segurança e iluminação, 

proximidade a escolas, e proximidade à avenidas de grande fluxo de veículos. 

1 – área residencial, área comercial, estacionamento, próximo à faixa de pedestre e próximo à avenida 

com grande fluxo. Incluídos nesses quesitos os PEVs: Itararé, Mata da Praia I, Bob’s, Av. 

R. Branco I e Santa Lúcia. 

2 – área residencial, área comercial, estacionamento, próximo à faixa de pedestre, próximo à escola e 

próximo à avenida com grande fluxo. Incluídos nesses quesitos os PEVs: Posto Esso e 

Fafabes 

3 – área residencial, área comercial, estacionamento, próximo à faixa de pedestre e 

próximo à escola. Incluídos nesses quesitos  os PEVs : Jardim da Penha I, Jardim 

Camburi II, Enseada do Suá, Pça Misael Pena. 

4 – área residencial, área comercial, estacionamento e próximo à faixa de pedestre. Incluídos nesses 

quesitos o PEV de Jardim da Penha II. 

5 – área residencial, estacionamento e próximo à faixa de pedestre. Incluídos nesses 

quesitos os PEVs: Jardim Camburi I e Fradinhos. 
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6 – área residencial, estacionamento, próximo à faixa de pedestre e próximo à avenida com grande 

fluxo. Incluídos nesses quesitos o PEV do Posto N. S. dos Navegantes. 

7 – área residencial, estacionamento, próximo à faixa de pedestre, próximo a escola e próximo à 

avenida com grande fluxo. Incluídos nesses quesitos o PEV da Av. Rio Branco II. 

8 – área residencial, estacionamento, próximo à faixa de pedestre e próximo à escola. Incluídos nesses 

quesitos os PEVs: Mata da Praia II e Bento Ferreira. 

9 – área residencial, área comercial e próximo à faixa de pedestre. Incluídos nesses quesitos o PEV da 

Rua Sete de Setembro. 

5.2.4.1   Teste de igualdade para as condições das áreas próximas aos PEVs da 
CSV 

O teste de Kruskal-Wallis, verificou a hipótese de igualdade estatística, com nível de 

significância 5%, entre as condições da área próxima aos PEVs (condições de 1 a 9) para as 

variáveis papel e plástico, conforme tabela 5.12. 

Tabela 5.12:  Teste Kruskal-Wallis para as condições da área próxima 

 Papel Plástico 

Qui-quadrado 50,33 58,15 

gl 8 8 

p-valor 0,00 0,00 

 

Observando o resultado do teste de Kruskal-Wallis conclui-se que não foi aceita a hipótese de 

que existe igualdade estatística entre as condições da área próxima aos PEVs (condições de 1 

a 9) para o percentual de preenchimento de papel e plástico com valor-p 0,00 e 0,00, 

respectivamente. 

Nas figuras 5.19 e 5.19 a são apresentados os valores médios referentes aos percentuais de 

preenchimento dos compartimentos de papéis e plásticos para as categorias, 1 a 9. 
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igura 5.19:  Relação entre as condições das áreas próximas aos PEVs e os percentuais médios de  
preenchimento dos compartimentos dos papéis  
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Figura 5.19 a:  Relação entre as condições das áreas próximas aos PEVs e os percentuais médios de 

preenchimento dos compartimentos dos plásticos 

 

 

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

171

 

 

Pela figuras 5.19 e 5.19 a observa-se que os melhores índices de preenchimento ocorreram 

para as situações: 

6 – área residencial, estacionamento, próximo à faixa de pedestre e próximo à avenida com grande 

fluxo; 

9 – área residencial, área comercial e próximo à faixa de pedestre; 

4 – área residencial, área comercial, estacionamento e próximo à faixa de pedestre. 
 
Os resultados encontrados estão em conformidade com a afirmação de Grimberg & Blauth 

(1998) de que a decisão envolvendo a localização dos PEVs precisa levar em conta o fácil 

acesso para carga e descarga e a proximidade de estacionamento. Ainda segundo Grimberg & 

Blauth (1998), os coletores devem ser alocados em lugares estratégicos como praças, praias, 

parques, entre outros lugares de grande fluxo de transeuntes e fácil acesso para automóveis. 

5.2.5   Relação entre a quantidade de material coletado e o número de dias 
entre coletas dos PEVs da CSV 

Como foi citado no item 3.4.2, o número de dias entre as coletas dos materiais dos PEVs da 

CSV variou por algumas vezes desde sua implantação. 

Na figura 5.20  é apresentada uma visualização da quantidade total de material, em peso (kg), 

que foi coletada nos vinte PEVs relacionando-a ao número de dias que se passou entre estas 

coletas, para o sistema de CSV, no período de 05 de janeiro de 1999 a 30 de outubro de 2000. 
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Figura 5.20 :  Relação entre a quantidade de materiais (kg) coletados nos PEVs da CSV e o número de 
dias entre coletas 

 

Como era de se esperar, a quantidade de material recolhido aumenta à medida que aumenta 

também o número de dias entre coletas. Através da  figura 5.19 podemos verificar que os 

maiores pesos foram recolhidos quando o intervalo de dias entre coletas foi igual a quatro 

dias.  

Os intervalos de cinco, seis e sete dias entre coletas só ocorreram por quatro vezes, uma vez e 

uma vez respectivamente e por isso não serão discutidos neste trabalho.  

5.2.5.1   Análise estatística do número de dias entre coletas em relação à 
quantidade de material coletada nos PEVs da CSV 

Na tabela 5.13 são apresentados os resultados obtidos através da análise descritiva dos dados 

apresentados na figura 5.20.  
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A maior quantidade de materiais recolhida nos PEVs, no período de janeiro de 1999 a outubro 

de 2000, foi igual a 1017,10 kg e ocorreu com intervalo de quatro dias entre coletas. A menor 

quantidade de material pesou 71,00 kg , com intervalo  de um dia entre coletas. 

Para a estimativa do volume coletado foram usados os dados referentes à caracterização 

primária já apresentados no item 5.1.1 e os pesos específicos encontrados para os materiais, 

papel, plástico, metal e vidro, apresentados no item 5.1.2. 

Tabela 5.13:  Dados estatísticos das quantidades de materiais coletados (kg) nos PEVs da CSV em relação 
ao número de dias entre coletas 

Nº de dias entre coletas  Material coletado (kg) 

1 N 53 

 Média 257,80 

 Mínimo 71,00 

 Máximo 407,60 

 Desvio Padrão 69,91 

2 N 53 

 Média 336,20 

 Mínimo 124,50 

 Máximo 593,30 

 Desvio Padrão 100,16 

3 N 85 

 Média 358,90 

 Mínimo 155,90 

 Máximo 679,80 

 Desvio Padrão 125,96 

4 N 48 

 Média 456,65 

 Mínimo 158,90 

 Máximo 1017,10 

 Desvio Padrão 211,29 

 

Na tabela 5.14 são apresentados os valores encontrados para o cálculo dos volumes 

correspondentes aos pesos dos materiais coletados e o número de dias entre coletas em que 

esses valores ocorreram. 
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Tabela 5.14:  Dados estatísticos do material coletado (kg) nos PEVs da CSV e respectivos volumes (m3)  

Nº de dias entre coletas  Material coletado (kg) Volume coletado (m3) 

1 Média 257,80 5,31 

 Mínimo 71,00 1,46 

 Máximo 407,60 8,4 

2 Média 336,20 6,93 

 Mínimo 124,50 4,57 

 Máximo 593,30 12,23 

3 Média 358,90 7,41 

 Mínimo 155,90 3,22 

 Máximo 679,80 14,02 

4 Média 456,65 9,41 

 Mínimo 158,90 3,27 

 Máximo 1017,10 20,97 

 

Sendo a capacidade do caminhão de coleta aproximadamente 12 m3, conforme descrito no 

item 3.4.3, verifica-se que para o intervalo de cinco dias entre coletas poderá ocorrer do 

caminhão não ter capacidade para coletar o  material dos vinte PEVs em um único roteiro. A 

realização de dois itinerários de coleta, com crescimento de quilometragem percorrida e 

elevação do tempo de coleta acarretará aumento de custos. 

5.3   Valores de comercialização dos materiais coletados nos PEVs 

No quadro 5.9 é apresentada a discriminação da receita apurada pela ULV com a venda dos 

materiais provenientes da CS por PEVs, no período de 02 de agosto a 30 de setembro de 2000 

e o cálculo do valor que se apuraria caso este mesmo material fosse comercializado pela 

ASCAMARE (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis – Jardim da Penha).  
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Quadro 5.9:  Tipos de materiais, peso coletado no período de 02/08/00 a 30/10/00, preço de venda por 
tonelada de material, total arrecado com a venda dos materiais (ASCAMARE e ULV). 

Material 
Peso 

 (t) 

R$/t 

(ASCAMARE) 

Receita  

(R$) 

R$/t 

 (ULV) 

Receita 

 (R$) 

Papelão 1,090 110 119,9 93,80 102,24 

Arquivo 0,898 220 197,56 268,61 241,21 

Misto 1,541 90 138,69 98,50 151,79 

Jornal 2,207 90 198,63 100,87 222,62 

Tetra Pack 0,157 (1) - 50,00 7,85 

PP ág. mineral 0,192 190 36,48 262,88 50,47 

PP  margarina 0,067 (1) - 262,88 17,61 

PP 0,064 190 12,16 262,88 16,82 

PS 0,112 (1) - 107,43 13,10 

PET 0,640 160 102,4 244,22 156,30 

PEAD 0,588 170 99,96 296,29 174,22 

PEBD filme 0,270 110 29,7 85,37 23,05 

Latas alumínio 0,210 1600 336 1538,22 323,03 

Latas ferrosas 0,556 (1) - 30,66 17,05 

Metal amarelo 0,026 (1)  1500,48 38,41 

Cobre 0,023 3020 69,46 1496,20 34,41 

Vidro incolor 1,363 (1) - 20 27,26 

Vidro marrom 0,541 (1) - 20 10,82 

Vidro colorido 0,957 (1) - 20 19,14 

Total 2,861 - 1224,11 - 1447,4 

(1) – Materiais que não são separados pelos catadores 

Fonte: ASCAMARE , ULV (2001) 
 

Pode-se perceber que a receita apurada pela ULV com a venda dos materiais coletados através 

dos PEVs foi maior do que a receita que se apuraria com a venda desse mesmo material 

através da ASCAMARE, isto embora, o material proveniente da coleta seletiva por PEVs 

fosse comercializado junto aos materiais recicláveis provenientes da coleta regular e triados 

na esteira da ULV, portanto de qualidade bem inferior.  
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 Segundo CEMPRE (2000), a comercialização dos recicláveis é o ponto crítico do processo de 

reciclagem pois o setor precisa se adequar às necessidades e exigências do mercado, como 

amplitude de peso dos fardos e sua relação com o peso total da carga a ser transportada.  

A ASCAMARE, por não ter área de estocagem para seus materiais, é forçada a repassar parte 

deles para sucateiros e/ou algumas recicladoras locais, que na maioria das vezes não pagam os 

melhores preços pelos materiais recicláveis que os catadores conseguem recolher. 

Comparando-se os preços do quadro 5.9 pode-se perceber que a ASCAMARE obteve, no 

mesmo período, melhor preço de venda para seus recicláveis que a ULV em cinco produtos, 

dos onze comercializados por ambos, e outros oito tipos de materiais nem chegam a ser 

separados pela ASCAMARE, pelos motivos já citados e outros como mal-cheiro que 

determinadas embalagens podem provocar e pelo risco da atração de vetores. 

5.4 Considerações finais 

Os resultados das caracterizações físicas apresentadas neste estudo, o cálculo dos pesos 

específicos dos materiais bem como a determinação do índice de aproveitamento são 

essenciais para o conhecimento do sistema de coleta seletiva e para projeções futuras, no 

sentido de se implementar melhorias ou ampliar o sistema. 

Portanto, o foco principal deste estudo visou elucidar para a ULV, para a sociedade que utiliza 

a Coleta Seletiva de Vitória - ES através de PEVs e a comunidade técnico-científica, 

informações que possam servir de base para um melhor gerenciamento, implementação e 

análise deste tipo de atividade em Vitória -ES e em outros municípios. 
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atendendo aos objetivos deste trabalho obteve-se as composições gravimétricas primária e 

secundária dos resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados nos Postos de Entrega Voluntária 

(PEVs), do Sistema de Coleta Seletiva da cidade de Vitória – ES (CSV), como também outros 

indicadores: peso específico, produtividade, aspectos técnico-operacionais e sua relação com 

a coleta regular, com base nos dados dos meses de agosto, setembro e outubro do ano 2000, 

que acredita-se serão úteis ao gerenciamento, ampliação e melhoria do referido sistema. 

Espera-se também haver contribuído para a reciclagem de resíduos não só em Vitória, uma 

vez que se trata de um trabalho técnico-científico realizado especificamente sobre a coleta 

seletiva por PEVs e divulgado na literatura técnica do país. 

As conclusões referentes à análise dos resultados estão citadas a seguir. 

Caracterização Primária 

Os valores médios dos grupos de materiais recicláveis comercializáveis pela ULV foram: 

papéis 50,38%, plásticos 16,42%; metais 8,85%, vidros 24,35%. O grupo dos papéis foi a 

parcela predominante sendo sua representatividade em relação aos demais grupos: 82,43% 

maior que os metais, 67,41% maior que os plásticos e 51,67% maior que os vidros. 

Caracterização Secundária 

Os valores médios dos componentes do grupo de papéis recicláveis comercializáveis pela 

ULV foram: papelão  18,5%, papel arquivo 15,24%, papel misto 26,15%, jornal 37,45% e 

tetrapack 2,66% sendo o papel jornal o componente predominante do grupo. 

Para o grupo dos plásticos recicláveis e comercializáveis pela ULV os valores médios de seus 

componentes foram: polipropileno (PP)  3,3%, PP água mineral 9,93%, PP margarina 3,48%, 

poliestireno (PS) 5,8%, polietileno tereftalato (PET) 33,08%, polietileno alta densidade rígido 

(PEAD) 30,44%, polietileno baixa densidade filme (PEBD filme) 13,97%. O componente 

predominante do grupo foi o PET, tendo apresentado um índice 7,98% maior que o segundo 

componente mais representativo do grupo, o PEAD rígido.  

Para o grupo metais recicláveis e comercializáveis pela ULV, os valores médios de seus 

componentes foram: latas de alumínio 20,15%, latas ferrosas 53,50%, alumínio duro/mole 

2,94%,metal amarelo 2,46%, cobre 2,24%, outros metais 18,70%. O componente 
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predominante do grupo foi a lata ferrosa e apresentou um índice 62,34% maior que o segundo 

componente mais representativo do grupo, latas de alumínio. 

Para o grupo vidros recicláveis e comercializáveis pela ULV, os valores médios foram: vidro 

incolor 47,64%, vidro marrom 18,9%, vidro colorido 33,46%. O componente predominante 

no grupo dos vidros foi o vidro incolor. O maior percentual de descartes foi encontrado no 

grupo dos vidros e representou 49,09% mais que a quantidade de descartes provenientes do 

grupo dos papéis.  

O componente plástico polietileno alta densidade filme (PEAD filme), potencialmente 

reciclável (não comercializado pela ULV), pesquisado corresponde a 6,46% do grupo dos 

plásticos e a 1,11% do total dos materiais recicláveis 

Os descartes estavam distribuídos da seguinte forma: 28 % no grupo dos papéis, 15% no 

grupo dos plásticos, 2% no grupo dos metais e 55% no grupo dos vidros. 

O lixo coletado através da CSV por PEVs corresponde a 0,07% do total de lixo que chega à 

ULV, proveniente da coleta regular. 

Os valores médios obtidos para peso específico, por grupos de materiais, foram: papéis 

49,03kg/m3, plásticos 17,32 kg/m3, metais 79,69 kg/m3, vidros 280 kg/m3. O grupo vidro 

apresentou maior peso específico e este valor foi 350% maior que o valor encontrado para os 

metais. 

Os valores médios obtidos para peso específico, para os componentes do grupo dos papéis 

foram: papel arquivo 177,29 kg/m3 ,  papel misto 120,71 kg/m3, jornal 134,93 kg/m3, papelão 

32,00 kg/m3, tetrapack 24,93 kg/m3. 

Os valores médios obtidos para peso específico, para os componentes do grupo dos plásticos 

foram: PP 27,25 kg/m3, PP água mineral 23,94 kg/m3, PP margarina 23,57 kg/m3, PS 19,69 

kg/m3, PET 20,57 kg/m3, PEAD 34,50 kg/m3 e PEBD filme 14,83 kg/m3. 

Os valores médios obtidos para peso específico, para os componentes do grupo dos metais 

foram: lata ferrosa 72,72 kg/m3 e lata de alumínio 30,44 kg/m3. 

Os valores médios obtidos para peso específico, para os componentes do grupo dos vidros 

foram: vidro incolor 290,00 kg/m3 , vidro marrom 273,38 kg/m3 e vidro colorido 279,56 

kg/m3.  

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

180

 

As produções dos coletores situados em praças, postos de gasolina, canteiros centrais de 

avenidas ou calçadas comuns, não foram estatisticamente iguais. A proximidade da faixa de 

pedestres, o local para estacionamento, seu entorno e principalmente sua localização são 

fatores que podem influenciar o bom rendimento da coleta. Os coletores situados em postos 

de gasolina e praças foram os que apresentaram melhor produtividade, bem como aqueles 

mais visíveis pelo transeunte. 

Da análise realizada pode-se concluir que os PEVs da CSV encontram-se bem situados, 

condição esta, verificada neste estudo, ser de grande relevância para que a coleta seletiva 

voluntária obtenha sucesso, proporcionando facilidades para o usuário. Importante, também, a 

conscientização da população.  

A análise do intervalo de dias, para recolhimento do material, relacionada à quantidade de 

material produzida pelo PEV, mostra que para os intervalos de um e dois dias entre coletas, a 

capacidade do caminhão é suficiente para que a coleta seja feita em um único roteiro. Porém, 

para o intervalo de um dia o caminhão volta com bastante espaço ocioso em sua carroceria 

(para os níveis de preenchimento dos coletores aqui considerados). Para os intervalos de três 

ou quatro dias entre coletas, poderá ser necessário, algumas vezes, a realização de dois 

roteiros pelo caminhão, para recolher todo o material produzido. 

Através do teste de Kruskal Wallis ficou demonstrado que as produções do grupo metais, o 

componente papel descarte, o componente plástico PET e o componente metal latas de 

alumínio sofrem variações, nos diferentes dias da semana.  

Com base nas anotações e observações feitas durante a pesquisa, pode-se concluir que os 

arrombamentos nos compartimentos de metais dos PEVs faziam com que esses materiais 

ficassem caídos pelas ruas, sendo desviados da coleta seletiva, por este motivo.  

O componente descarte, nos papéis, sofreu influência de lixo de varrição, que era disposto no 

compartimento para papéis de um dos PEVs. 

Nada pôde-se concluir sobre o comportamento do componente plástico PET e a variação no 

componente metal  latas de alumínio ocorreu devido ao enorme  interesse que desperta nos 

catadores e aos arrombamentos, já citados anteriormente. 

As ações de vandalismo existem, mas não chegam a inviabilizar a coleta seletiva. No entanto, 

a quantidade de materiais recolhidos poderia aumentar, caso sejam intensificadas as 
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campanhas de educação ambiental que esclareçam e conscientizem a população da 

importância e necessidade da coleta seletiva, com fins de reutilização e/ou reciclagem.  

Visando melhorias para esse tipo de sistema de Coleta Seletiva e levando-se em consideração 

os resultados obtidos nesta pesquisa, recomenda-se: 

• Uma pesquisa, em campo, visando conhecer a opinião e os anseios dos usuários da CS por 

PEVs e que também possa estimar, com maior precisão, o tamanho dessa  população. 

• Um estudo visando mensurar quanto e que tipo de material reciclável está sendo recolhido 

nas ruas pelos catadores informais e que possa estimar, ainda, quantos eles são. 

• Uma análise do modelo do PEV utilizado em Vitória, no que diz respeito à maneira como 

é feita a retirada do material e também na coleta de vidros. 

• A realização de campanhas permanentes de divulgação da Coleta Seletiva por Postos de 

Entrega Voluntária, através da mídia, por exemplo. Esta, que tanto estimula a geração de 

resíduos, estimulando o consumo, poderia divulgar e se envolver com as soluções, que ora 

se apresentam, para a questão do constante aumento da produção de lixo. 

• Desenvolver programas de educação ambiental junto à população, que desperte-a e 

oriente-a para a importância e necessidade de incluir, em seus hábitos, atitudes que levem 

à redução, reutilização e reciclagem daqueles resíduos que geram. 

 

. 
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Anexo I 
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Anexo I – Planilha de anotações dos percentuais de preenchimento dos PEVs 
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Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

                            Data

Papelão

Arquivo

Misto

Jornais

Tetrapack

Outros papéis

Descarte

PP ág. mineral

PP margarina

PP

PS

PET

PEAD

PEBD filme

PEAD filme

Outros plásticos

Descarte

Latas alumínio

Latas ferrosas

Alumínio duro/mole

Metal amarelo

Cobre

Outros metais

Descarte

Pilhas

Vidro incolor

Vidro marrom

Vidro colorido

Descarte  
ANEXO II – Planilha de anotação dos pesos (kg) dos materiais provenientes da CSV, após 
triagem. 
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ANEXO III
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Grupo Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2/ago 4/ago 7/ago 9/ago 11/ago 14/ago 16/ago 18/ago 21/ago 23/ago 25/ago 28/ago 30/ago

Papelão 25,3 20,4 38,5 26,5 19,7 26,4 28,8 11 30,9 5,3 25,3 35,3 30,5

Arquivo 26,5 16,1 22 7,7 13,8 34,7 45,6 7,3 34 7,3 25,8 42,5 6,9

Misto 52,2 30 77,5 20 48,7 26,8 29 26,9 23,7 46,5 35,8 37,6 23,5

Jornais 67,2 44,1 92,8 35,8 30,7 58,3 39,5 66,8 81,8 38,2 37,3 56,2 82,2

TetraPack 3,6 2,7 6 4,1 3 3,9 3,2 5,2 5,6 2,8 5,5 3,5 5,8

Outros papéis 5,6 10 4,3 3,2 2,8 10,2 5,8 22,9 4,2 5,2 8,2 6,3 8,6

Descarte 16,3 32 20,7 11,3 28,5 10,2 29 2 7,5 19,1 8,5 5,3 36,4

Total 196,7 155,3 261,8 108,6 147,2 170,5 180,9 142,1 187,7 124,4 146,4 186,7 193,9

PP água mineral 2,7 2,8 5 7,2 3,3 3 4,6 4,8 7,3 3,5 4,5 5 6,8

PP margarina 1,2 0,8 1,7 2,3 1,2 1,2 2 2,6 1,9 1,6 1,5 1,3 2,1

PP 2 1 2,5 1 1,5 1,1 1,7 2,1 1,1 0,8 1,8 0,7 1,8

PS 1,2 1,9 2,6 2,7 1 2 1,2 1,2 2,9 1,9 2,2 0,8 2,1

PET 13,5 6,2 23,8 12,4 16,2 19,4 13,2 7,1 15 15,2 29,3 18,6 20,3

PEAD 8 13 18,3 15,6 13,6 16,3 12,2 18,7 13,8 9,5 8,1 18 13,1

PEBD filme 2,2 3,2 7 4,6 2,6 8,1 3,3 3,5 7,5 6,1 5,5 5,7 8,5

PEAD filme 1,9 1,9 3,8 2,9 2,7 5,2 3 2,5 3,8 1,7 2,7 3,7 3,5

Outros plásticos 8,1 4 4,5 3,3 6,4 6 4,2 3,2 7,1 6,2 5,9 7,9 4,4

Descarte 10,3 11,3 24,1 15,8 5,1 18 6,1 3,5 4,6 7,2 6,5 4,2 17

Total 51,1 46,1 93,3 67,8 53,6 80,3 51,5 49,2 65 53,7 68 65,9 79,6

Latas alumínio 5,2 5,6 7 7,5 5,3 4,5 3,3 4,1 5,6 6,2 6,8 3,4 7,5

Latas ferrosas 10,6 9,2 20,8 19,1 18,5 10,8 14,7 42,2 18,1 18,6 17,6 13,3 23,6

Alumínio duro/mole 2,9 1,4 1,8 3,1 0,7 0 0 0 2,8 0 0,2 0,3 1,3

Metal amarelo 0,6 0,5 1,2 3 0 0 0,9 0,8 1,4 0,5 0 0 0,1

Cobre 0,3 4,4 0 1,3 0,1 0 0,8 0 0,4 0 0 0,2 0,5

Outros metais 2,6 17,5 7,6 10,6 1,2 0,7 11,5 3,9 9 5 2,2 2,6 6,4

Descarte 1,5 1,8 2,1 2 3,6 2,5 0,5 7,7 1,8 1,5 0,8 0,9 1,9

Pilhas 0 0 0 0 0,3 1,8 2 0 0 0,9 1,2 0,6 0,3

Total 23,7 40,4 40,5 46,6 29,7 20,3 33,7 58,7 39,1 32,7 28,8 21,3 41,6

Vidro incolor 9 30 23,8 34,6 17,9 36,2 26,1 26,9 37,2 71 57,6 179 19,7

Vidro marrom 40,3 13,6 31 9,8 17,2 26,3 6,7 6,1 13,9 12,6 20,5 13,5 13

Vidro colorido 24,3 28 40,9 19,5 27,2 23,7 41,3 23,8 40 19,2 30,3 35,1 23,7

Descarte 8,3 34,3 85,9 28,8 32,6 45,2 44 14,5 62,8 60,8 61,4 89,5 51,9

Total 81,9 105,9 181,6 92,7 94,9 131,4 118,1 71,3 153,9 163,6 169,8 317,1 108,3
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Anexo III - Planilha de anotação dos pesos dos materiais da CSV, durante o mês de agosto de 
2000 
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Grupo Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1/set 4/set 6/set 8/set 11/set 13/set 15/set 18/set 20/set 22/set 25/set 27/set 29/set

Papelão 36 39,2 17,1 21,7 29,5 28,7 24,7 47,6 29,8 16 45,1 40,2 13,3

Arquivo 18 15,5 2,3 5 24,4 6,9 17,7 27,1 20,8 8 23,4 33,8 23,2

Misto 36,1 38,2 17 18,9 47,3 23 33,2 60,1 43,9 13,3 38,7 32 20,2

Jornais 22,2 67,7 31,2 39,5 93,5 63,5 68,3 13,05 69,9 34,2 87,2 49,2 65,5

TetraPack 3,1 2,4 4,3 4,1 7,5 2,7 5 4 6,8 5,7 5,4 3,1 6,2

Outros papéis 5,3 3,1 3,6 3,2 6,1 5,8 6,5 6,4 4 3,7 4,2 3,3 3,5

Descarte 6,3 7,8 33,8 24 8,3 63,5 30 13,1 13,5 25,2 26,5 17,8 3,1

Total 127 173,9 109,3 116,4 216,6 194,1 185,4 171,35 188,7 106,1 230,5 179,4 135

PP água mineral 5,2 2,6 3,5 6,5 2,4 3,2 4,6 1,9 2,7 4,6 6,1 2,2 0,8

PP margarina 0,8 1,1 0,8 1,1 3,4 2 1,1 1,8 2 2,1 2,8 0,9 1,4

PP 0,6 0,9 0,5 0,5 1,2 1,7 2,7 1,5 2,1 0,5 3,1 0,8 1

PS 2,1 1,2 2,7 1 2,7 2,6 3,9 2,4 4,8 2,5 5,1 2,3 1,2

PET 27,9 14,3 17,9 1,5 18,3 27,5 25,5 14,7 13,1 13 26,3 13,2 7,8

PEAD 16,5 16,8 9,7 11,6 23 11,7 21 17,6 12,8 10,5 14,1 6,6 7,8

PEBD filme 4 5,7 6,5 4,7 6,4 5,8 10,5 6 8,1 5,5 10,4 5,5 8,4

PEAD filme 2,7 4,3 1,5 2,1 3,5 1,9 3,8 2,8 1,7 1,9 3,2 2,6 1,9

Outros plásticos 6,2 6,3 5 4,3 8 4,3 5,3 6,6 6,2 4,2 5,6 4,9 3,5

Descarte 6,4 2,2 11,2 7,3 6,1 2,6 2,6 2,8 4,9 0,7 3,7 4,5 2,4

Total 72,4 55,4 59,3 40,6 75 63,3 81 58,1 58,4 45,5 80,4 43,5 36,2

Latas alumínio 2,5 4 5,8 7 3,1 5,9 1,6 3,8 5,7 5,9 8,8 6,3 2,9

Latas ferrosas 7 12,8 13,6 22,3 11,7 22 9,9 16,1 22,7 14,6 14,3 1,7 13,3

Alumínio duro/mole 0,3 0,8 2,7 0,6 0,5 0 0 3,4 0 0,3 0,5 0 0

Metal amarelo 1,6 0 0,3 0,3 0,3 0 0 0,9 0 0 0 1,6 0

Cobre 3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0

Outros metais 15,7 1,7 3,4 3,9 5,7 0 1,6 2,2 2,6 1,4 3,5 4,3 2,5

Descarte 1 2 1,3 1,2 3,8 1,5 0,8 0,9 0,8 0,1 0,5 1,4 0,9

Pilhas 1 0,5 0 0 0,1 0,5 0,5 0,2 0 0 0 0 0,4

Total 29,6 17,8 21,3 28,6 22,1 24 12,8 23,7 26,1 16,4 18,8 10,8 17,1

Vidro incolor 94 94,8 50,3 35,5 53,5 25,7 16,7 31,6 14,1 24,4 22,6 14,9 21,5

Vidro marrom 10,4 18,5 7,1 12,1 15,1 7,4 9,9 11,2 7,3 11,7 24,8 9,4 5,4

Vidro colorido 36,7 35,5 26 11,8 36,4 22 33,6 24,3 16,2 21,7 20,1 21,1 15,2

Descarte 69,5 71,3 70,7 49 79 58,1 21,1 27 50,8 79,8 46,9 61,2 35,7

Total 210,6 220,1 154,1 108,4 184 113,2 81,3 94,1 88,4 137,6 114,4 106,6 77,8
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Anexo III - Planilha de anotação dos pesos dos materiais da CSV, durante o mês de setembro 
de 2000 
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Grupo Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2/out 4/out 6/out 9/out 11/out 13/out 16/out 18/out 20/out 23/out 25/out 27/out 30/out

Papelão 44,4 22,7 17,9 35,2 21,2 26,2 34 25 20,7 50,4 17,5 27,6 34,4

Arquivo 8,5 19,8 26 13,3 17,2 16,7 24,1 12,6 34,5 133,7 12,2 5,6 57,1

Misto 38 50 52,5 34,3 16,7 40,5 30,3 78 68 79,5 22,2 28,7 103,9

Jornais 35,7 60 30 85,3 41,3 48,5 60,7 98,8 76,8 56,1 44 20 113,5

TetraPack 4,3 6,3 3,8 4,1 4,4 4,5 8 5,8 4,3 6,2 6,4 6,3 7,1

Outros papéis 6 2,2 4,1 3,1 2,2 2,5 3,8 3,9 5,9 11,3 3,5 22 4

Descarte 6,5 32,5 6,3 9,1 78,8 7,5 8,8 72,3 6,5 10,6 44,2 2,5 14

Total 99 170,8 122,7 149,2 160,6 120,2 135,7 271,4 196 297,4 132,5 85,1 299,6

PP água mineral 4,5 5,6 3,9 5,5 7,4 7,9 13,8 5,5 5,9 6,8 4,3 6,1 8

PP margarina 1,2 1,3 1,6 2 1,6 1 1,9 2,2 2,2 3,2 1,6 2,5 2,2

PP 1,9 1,8 2,1 2,6 1,2 2 2,8 2,4 2,2 2,9 1,4 2,2 2

PS 2,3 2 1,5 2,5 3,2 21,4 2,3 3,1 3,9 3,8 2,5 2,6 3

PET 16,4 16,1 12,8 26,3 19,2 3,7 12 14,2 18,6 12,8 16,5 20,5 10,6

PEAD 16,2 13,2 7,6 22,6 25,4 15,6 10 10,9 22,2 22,9 15,8 22,9 25,2

PEBD filme 9,6 10,1 3 11,6 5,5 5,7 14,9 5,1 10 10,9 7,1 7,4 13,8

PEAD filme 4,2 2,8 2,1 3,1 3,1 2,3 2,2 2,3 2,1 4,4 2,4 1,9 3,9

Outros plásticos 8,7 8,7 3,4 8,3 7 6,2 6,9 4,1 4,1 5,7 4,7 6,7 7,4

Descarte 3,8 3,3 0,7 1,3 0,9 2,8 7,9 5,4 4,2 2,2 12,8 2 4,5

Total 68,8 64,9 38,7 85,8 74,5 68,6 74,7 55,2 75,4 75,6 69,1 74,8 80,6

Latas alumínio 5 6,3 5,1 8,7 8,6 7,1 1,3 3,9 4,9 8,3 4,7 6,6 8,3

Latas ferrosas 12,9 6,9 14,5 14,5 7 7,8 12 7,7 9,7 13,1 4,6 10,2 11,6

Alumínio duro/mole 3 0 0,2 0,5 0,7 0 0,2 0 0 2 0 0 0,4

Metal amarelo 6,1 0 0 0 1 0 0,8 0 0 0 0 1,6 2,1

Cobre 0,9 0 4 0,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0 1,8

Outros metais 6,6 3 0,7 2,5 1,9 1,4 2,3 16,5 3,1 10,5 0,3 4,2 12,1

Descarte 0,5 0,1 2,3 0,5 0,3 0,1 3,3 1,3 1,5 1,6 1,3 1,5 0,8

Pilhas 0,6 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1

Total 35,6 16,3 26,8 27,3 19,5 16,6 19,9 29,4 19,2 35,9 10,9 24,2 37,2

Vidro incolor 24,9 14,2 9,6 45,7 18 19,7 36,7 27 19,5 25,7 14 20,5 18,7

Vidro marrom 9,5 6 11,3 10,2 9,4 8,8 11,5 5,5 13 21,5 7,5 14,6 37,2

Vidro colorido 25,5 8,5 7,2 21,7 20,1 18,1 36,3 25,6 17,3 23 21,9 18 17

Descarte 58,7 73,6 39,7 59,3 23,3 25,8 56 25 31,7 22,6 18,1 19,2 82

Total 118,6 102,3 67,8 136,9 70,8 72,4 140,5 83,1 81,5 92,8 61,5 72,3 154,9
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Anexo III - Planilha de anotação dos pesos dos materiais da CSV, durante o mês de outubro 
de 2000 
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ANEXO IV 
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Material Medidas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Papéis V=200 l

Arquivo V=200 l

V=100 l

V=50 l

Misto V=200 l

V=100 l

V=50 l

Jornal V=200 l

V=100 l

V=50 l

Papelão V=200 l

V=100 l

V=50 l

Tetrapack V=200 l

V=100 l

V=50 l

Plásticos V=200l

PP ag. min. V=200 l

V=100 l

V=50 l

PP marg V=200 l

V=100 l

V=50 l

PP V=200 l

V=100 l

V=50 l

PS V=200 l

V=100 l

V=50 l

Pet V=200 l

Peso (kg)

 

 



Capítulo 5     Resultados e discussão 

 

201

 

Material Medidas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PEAD V= 200 l

V=100 l

V=50 l

PEBD f. V=200 l

V=100 l

V=50 l

PEAD f. V=200 l

V=100 l

V=50 l

Isopor V=200 l

V=100 l

Metais V=200 l

V=100 l

Lata ferrosa V=200 l

V=100 l

V=50 l

Lata alumínio V=200 l

V=100 l

V=50 l

Vidros V=200 l

Vidro branco V=200 l

V=100 l

V=50 l

Vidro marrom V=200 l

V=100 l

V=50 l

Vidro colorido V=200 l

V=100 l

V=50 l

                                      Peso (kg)

 
Anexo IV - Planilha de anotação dos pesos (kg) e volumes ( l ) para cálculo dos pesos 
específicos. 
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ANEXO V 
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Anexo V - Curva Normal referente à produção de papéis da CSV por PEVS no período de 02/08 a 30/10/2000 
 
 
 

 
Anexo V - Curva Normal referente à produção de plásticos da CSV por PEVS no período de 02/08 a 
30/10/2000 
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Anexo V - Curva Normal referente à produção de metais da CSV por PEVS no período de 02/08 a 30/10/2000 
 
 

 
Anexo V - Curva Normal referente à produção de vidros da CSV por PEVS no período de 02/08 a 30/10/2000 
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ANEXO VI

 



  
 

Praça x x x x x x x x

Posto gasolina x x

Canteiro central (Avenida) x x x

Calçada comum x x x x x x

Área residencial x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Área comercial x x x x x x x x x x x x x

Estacionamento x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Próximo à faixa de pedestre x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Afastado da faixa de pedestre

Próximo à escola (s) x x x x x x x x

Próximo à Av. c/ gde fluxo x x x x x x x x x

Muito Boa x x x x x x x x x

Boa x x x x x x x x

Regular x xV
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Anexo VI - Matriz contendo anotações relativas ao entorno dos PEVs 
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	RESUMO 
	ABSTRACT 
	 
	This work aimed to characterize the dry and solid urban waste comercialized by Usina de Lixo de Vitória – ES composed of Voluntary Delivery Offices (Postos de Entrega Voluntária - PEV), implemented by the city of Vitória, capital of Espírito Santo. Fieldwork was developed along with the practical techniques of collect, transportation and a process of selection for later recovery used by the existent system, under tecno-scientific criteria. From the analysis of the results it is concluded that the waste from the PEVs  of selective collect had in its composition 38% paper, 19% glass, 13%, plastic and 8% ferrousand non-ferrous metals and 22% discards and the utilization index of the recycle materials taken in the PEVs was about 77%. The acts of vandalism against PEVs are not very significative. Laterly was stimated the number of users that utilize the system of selective collect to dispose the recycle materials that they own produce. Finally was established a relationship between the locations of these collectors and their own filling in level. Because it is the first avaliation of this kind of collect, in the state of ES, hopefully that the results taken, come to contribute for a management and planning in case of expansion of the selective collect in Vitória or even in the implementation of this kind of collect in the other cities.  

	1.1   Introdução 
	Caracterizar gravimetricamente o material efetivamente reciclável coletado nos PEVs do Sistema de Coleta Seletiva  da cidade de Vitória – ES, levando-se em consideração o seu valor comercial no mercado de compra atual. 
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	2.2 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
	2.3  A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  
	No Brasil, historicamente, existe uma reação por parte da população em pagar taxas de lixo doméstico e das municipalidades em discutir critérios que envolvam a quantidade de lixo gerado. Isto dificulta, de um lado, a explicitação dos gastos com a limpeza pública e, de outro, o desenvolvimento de atividades de redução na geração de lixo apoiadas em incentivos à redução de custos (Eigenheer, 1998). 

	 2.4   ANÁLISE E COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
	Das quatorze cidades analisadas, apenas duas operam sistemas de coleta seletiva unicamente por PEVs (Belo Horizonte e Santos) e catadores. As demais utilizam o sistema porta a porta, e/ou por PEVs, segundo Eigenheer (1998, 1999). 
	2.9   Considerações finais 
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	3. A USINA DE LIXO E O PROGRAMA DE COLETA SELETIVA EM VITÓRIA – ES 
	3.1   Histórico da Usina de Lixo de Vitória (ULV)  
	Classe sócio-econômica
	Matéria orgânica

	Vidros
	Papéis
	Matéria orgânica
	 Metais - 36,2 kg/m3 
	 Papéis + papelões – 19,6 kg/m3 
	Quadro 3.5:  Evolução do número de PEVs, a partir da implantação da CSV 
	Período
	Nº de PEV’s
	Bairro de localização
	Classe Social da População



	Jardim Camburi
	 
	 
	Quadro 3.7: Roteiro de coleta dos PEVs da CSV

	Itararé
	Jardim da Penha
	Mata da Praia
	Bento Ferreira
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Quadro 3.9:  Dados referentes aos materiais coletados nos PEVs da CSV 
	Quadro 3.10:  Frequência de coleta dos PEVs 

	Dia da semana
	Segunda
	 
	 
	Quadro 3.11:  Freqüência dos números de dias entre coletas da CSV por PEVs 

	Fonte: Usina de Lixo de Vitória, 2000. 
	 
	3.7   Considerações finais 
	4.   Material e Métodos 
	4.6 Considerações Finais 
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	5.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 
	5.1   Análise dos materiais recicláveis recuperáveis coletados nos Postos de Entrega Voluntária da Coleta Seletiva de Vitória - ES 
	5.1.1   Caracterização gravimétrica primária da CSV por PEVs de Vitória – ES 
	5.1.1.1   Caracterização gravimétrica da CSV e de outras cidades brasileiras 
	Conforme item 2.7.1, dessas cidades analisadas, apenas duas operam sistemas de coleta seletiva unicamente por Postos de Entrega Voluntária, e as demais utilizam os sistemas porta a porta, e/ou por PEVs. 

	5.1.1.2   Análise estatística  
	Grupo

	5.1.1.3   Características físicas do material reciclável recuperável do grupo dos papéis coletados nos PEVs 

	Figura 5.4:  Composição gravimétrica dos componentes do grupo dos papéis coletados nos PEVs da CSV 
	5.1.1.4   Características físicas do material reciclável recuperável do grupo dos plásticos coletados nos PEVs 
	5.1.1.5   Características físicas do material reciclável recuperável do grupo dos metais coletados nos PEVs 
	Figura 5.6:  Composição gravimétrica dos componentes do grupo dos metais coletados nos PEVs da CSV 

	5.1.1.6   Características físicas dos materiais recicláveis recuperáveis do grupo dos vidros coletados nos PEVs da CSV 
	5.1.1.7   Análise dos descartes 
	Quadro 5.4:  Total de pilhas coletado nos PEVs de Vitória - ES 
	Mês


	5.1.2   Peso Específico 

	Tabela 5.3:  Dados estatísticos dos pesos específicos dos materiais da CSV  por PEVs 
	Material
	Desvio-padrão
	Vidros
	Papel

	5.1.2.1   Análise estatística dos componentes do grupo dos papéis 

	Tabela 5.4:  Dados estatísticos dos pesos específicos dos componentes do grupo  dos papéis da CSV  por PEVs
	TetraPack
	5.1.2.2   Análise estatística dos componentes do grupo dos plásticos 
	 
	Dentre os componentes dos plásticos, o PEAD do tipo rígido foi o que apresentou maior peso específico ( 34,50 kg/m3), seguido pelo PP (27,25 kg/m3). 

	5.1.2.3   Análise estatística dos componentes do grupo dos metais 
	5.1.2.4   Análise estatística dos componentes do grupo dos vidros 
	Colorido

	5.1.3   Índice de recuperação da coleta seletiva 


	Grupo
	   Papel
	          MC – material coletado 
	          IR  - índice de recuperação ou índice de desvio do aterro 
	5.1.3.1   Materiais da CSV por PEVs não recuperáveis pela ULV 
	Durante a triagem separou-se também, entre os descartes, alguns materiais dispostos nos PEVs por usuários sem o prévio conhecimento da sua efetividade de comercialização. Estes materiais são recicláveis, porém não são comercializáveis pela ULV, já que a comercialização varia de acordo com a relação de materiais comercializados pela ULV. 
	Material


	Quantidade presente
	Coleta seletiva
	5.1.4   Estimativa da população que participa da CSV por PEVs 
	          PRR: percentual de papéis recicláveis recuperáveis nos RSU de Vitória 

	5.1.5   Análise da diferença entre a produção coletada nos diferentes dias da semana 
	Tabela 5.9:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos materiais nos dias da semana
	5.1.5.1   Componentes do grupo dos papéis da CSV por PEVs às segundas, quartas e sextas feiras 

	Tabela 5.9 a:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos papéis nos dias da semana
	Resultado
	5.1.5.2   Componentes do grupo dos plásticos da CSV por PEVs às segundas, quartas e sextas feiras 

	 
	Tabela 5.9 b:  Teste de igualdade das produções médias diárias (kg) dos plásticos nos dias da semana 
	 
	Apenas o componente PET, com valor p-0,04, teve a hipótese de igualdade entre as produções nos dias da semana rejeitada. 
	A maior quantidade de embalagens PET coletada consistia de embalagens de dois litros, para refrigerantes. A variação entre as produções nos dias da semana ocorreu independente das pequenas mudanças ocorridas no clima ( dias de sol quente e dias chuvosos com temperaturas amenas) naquele período, porém, demonstra existir uma relação entre o aumento no consumo de refrigerantes e os finais de semana, uma vez que as maiores produções aconteceram às segundas-feiras. 
	 
	 
	 
	 
	5.1.5.3   Componentes do grupo dos metais da CSV por PEVs às segundas, quartas e sextas feiras 
	5.1.5.4   Componentes do grupo dos vidros da CSV por PEVs às segundas, quartas e  sextas feiras 
	5.2   Análise da situação dos Postos de Entrega Voluntária em relação à sua localização 
	5.2.1   Percentual de ocupação dos compartimentos dos PEVs 
	5.2.2   Percentual de preenchimento dos compartimentos dos PEVs em relação à sua localização 
	Tabela 5.10:  Resultado do teste Kruskal-Wallis para localização dos PEVs  
	5.2.3   Percentual de preenchimento dos compartimentos dos PEVs em relação ao grau de  visibilidade 
	5.2.3.1  Teste de igualdade para as condições de visibilidade dos PEVs da CSV 

	Tabela 5.11:  Teste Kruskal-Wallis para condições de visibilidade 
	Como era de se esperar os PEVs mais visíveis apresentaram maiores percentuais de preenchimento tanto nos compartimentos destinados a coletar os papéis quanto plásticos. O valor médio de preenchimento dos nove PEVs analisados foi de 27,04%. Os PEVs de visibilidade regular apresentaram um valor médio do percentual de preenchimento para papéis e plásticos de 17,65%. A produtividade decresce à medida que a visibilidade do coletor se torna menor.  
	5.2.4   Percentual de preenchimento dos compartimentos dos PEVs em relação à circunvizinhança 
	5.2.4.1   Teste de igualdade para as condições das áreas próximas aos PEVs da CSV 

	Tabela 5.12:  Teste Kruskal-Wallis para as condições da área próxima 
	5.2.5   Relação entre a quantidade de material coletado e o número de dias entre coletas dos PEVs da CSV 
	5.2.5.1   Análise estatística do número de dias entre coletas em relação à quantidade de material coletada nos PEVs da CSV 

	5.3   Valores de comercialização dos materiais coletados nos PEVs 
	Papelão
	Total

	5.4 Considerações finais 

	6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  
	Caracterização Primária 
	Caracterização Secundária 
	Os valores médios obtidos para peso específico, por grupos de materiais, foram: papéis 49,03kg/m3, plásticos 17,32 kg/m3, metais 79,69 kg/m3, vidros 280 kg/m3. O grupo vidro apresentou maior peso específico e este valor foi 350% maior que o valor encontrado para os metais. 
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