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RESUMO 

Título: 

Modelo Alternativo de Coleta Seletiva Municipal com a Utilização de Triciclos: Uma Avaliação Comparativa 

Sustentável. 

 

Objetivo do Trabalho: 

Esta pesquisa tem como objetivo principal propor um modelo alternativo de coleta seletiva municipal ao 

existente realizando uma análise comparativa baseada nas emissões atmosféricas globais e locais da coleta 

seletiva municipal. 

Como objetivos específicos, pretende-se compreender a evolução das pesquisas sobre gestão de resíduos sólidos 

e sustentabilidade; identificar os modelos de coleta seletiva que são utilizados nacionalmente e 

internacionalmente; realizar o levantamento de indicadores de sustentabilidade aplicados à gestão de resíduos 

sólidos; criar um modelo de análise comparativa de sistemas logísticos de coleta seletiva; analisar e comparar o 

modelo atual de coleta seletiva com o modelo proposto baseando-se em indicadores de sustentabilidade, com 

foco na dimensão ambiental. 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

Visando solucionar o problema de pesquisa, foi elaborado um fluxograma de Etapas que definem a área de 

estudo, tipo de resíduo analisado, os elementos e geradores dos resíduos. Posteriormente identificam, 

quantificam e mapeiam a coleta seletiva atualmente adotada no município. Em seguida, foi realizada uma 

proposição de um modelo alternativo de coleta seletiva, no qual é avaliado por atributos e medidas de 

desempenho. Finalizando, foi executada uma análise comparativa, verificando a melhoria percentual obtida pelo 

modelo proposto, de acordo com os atributos e medidas de desempenho definidas para o estudo. 

 

Resultados: 

Através da proposta de utilização de triciclos na coleta seletiva no município de Resende foi possível obter uma 

redução de 78,28% das emissões atmosféricas globais de gases de efeito estufa (GEE) e de efeitos locais. A 

redução de emissões do CO2, o principal GEE, no modelo proposto chegou a mais de 7.600 toneladas ao ano, 

corroborando ainda para a redução das emissões constantes no Acordo de Paris do qual o Brasil faz parte. As 

reduções das emissões de gases de efeitos locais ainda colaboram para a redução dos óbitos por complicações no 

sistema respiratório no município. 

 

Implicações práticas: 

O resultado obtido demonstra a necessidade de avaliar modelos alternativos para a coleta seletiva, 

principalmente no impacto das emissões atmosféricas geradas pelo transporte de resíduos. A preocupação por 

modelos alternativos de coleta seletiva deve ser prioridade de todos os agentes competentes à gestão dos resíduos 

sólidos municipais. Com a prorrogação do prazo de entrega dos Planos Municipais de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos até 2024 este trabalho contribui no sentido de propor um modelo alternativo de coleta seletiva 

municipal. 



 
 

O procedimento proposto ainda possibilita a replicação em outros municípios, podendo ainda ser adotado de 

forma gradual, uma vez que é possível selecionar apenas um “setor” do município, bem como avaliar o 

desempenho da coleta seletiva com outros aspectos da sustentabilidade. 

 

Originalidade e contribuições: 

A pesquisa evidencia a necessidade da implementação de modelos alternativos na coleta seletiva municipal, além 

de demonstrar as reduções geradas nas emissões atmosféricas de GEE globais e de emissões locais no transporte 

de resíduos. O procedimento proposto ainda possibilita a avaliação de outros ou todos os aspectos da 

sustentabilidade (triple bottom line) na coleta seletiva municipal, além de possibilitar a avaliação e comparação 

de outras etapas da gestão dos resíduos sólidos, como a geração, a triagem e a comercialização dos resíduos 

recicláveis. 

 

Produção Técnica/Tecnológica:  

A pesquisa aprimorou um guia de procedimentos para avaliação e comparação de cadeias logísticas com base em 

indicadores e medidas de sustentabilidade. 

 

Palavras chave: Política Nacional de Resíduos Sólidos; Coleta Seletiva; Triciclos; Emissões Atmosféricas; 

Gases de Efeito Estufa. 

  



 
 

ABSTRACT 

Title: 

Alternative model of municipal selective collection with the use of tricycles: a sustainable comparative 

assessment. 

 

Objective of the study: 

This research has as main objective to propose an alternative model of municipal selective collection to the 

existing one performing a comparative analysis based on the global and local atmospheric emissions of the 

municipal selective collection. 

As specific objectives, it is intended to understand the evolution of research on solid waste management and 

sustainability; identify the selective collection models that are used nationally and internationally; carry out a 

survey of sustainability indicators applied to solid waste management; create a model for comparative analysis of 

selective collection logistics systems; analyze and compare the current model of selective collection with the 

proposed model based on sustainability indicators, focusing on the environmental dimension. 

 

Procedures/Method for solving the problem: 

In order to solve the research problem, a flowchart of Steps was drawn up that define the study area, type of 

waste analyzed, the elements and waste generators. Subsequently, they identify, quantify and map the selective 

collection currently adopted in the municipality. Then, an alternative model of selective collection was proposed, 

in which it is evaluated by attributes and performance measures. Finally, a comparative analysis was performed, 

verifying the percentage improvement obtained by the proposed model, according to the attributes and 

performance measures defined for the study. 

 

Results: 

Through the proposal to use tricycles for selective collection in the municipality of Resende, it was possible to 

obtain a 78.28% reduction in global atmospheric emissions of greenhouse gases (GHG) and local effects. The 

reduction in CO2 emissions, the main GHG, in the proposed model reached more than 7,600 tons per year, 

further supporting the reduction of emissions contained in the Paris Agreement of which Brazil is part. 

Reductions in greenhouse gas emissions still contribute to the reduction of deaths due to complications in the 

respiratory system in the municipality. 

 

Practical implications: 

The result obtained demonstrates the need to evaluate alternative models for selective collection, mainly in the 

impact of atmospheric emissions generated by the transport of waste. The concern for alternative models of 

selective collection must be a priority for all the agents responsible for the management of municipal solid waste. 

With the extension of the deadline for the delivery of Municipal Plans for Integrated Solid Waste Management 

until 2024, this work contributes towards proposing an alternative model of municipal selective collection. 



 
 

The proposed procedure still allows for replication in other municipalities, and can still be adopted gradually, 

since it is possible to select only one “sector” of the municipality, as well as to evaluate the performance of 

selective collection with other aspects of sustainability. 

 

Originality and contributions: 

The research highlights the need to implement alternative models in municipal selective collection, in addition to 

demonstrating the reductions generated in atmospheric emissions of global GHGs and local emissions in the 

transport of waste. The proposed procedure also makes it possible to assess other or all aspects of sustainability 

(triple bottom line) in municipal selective collection, in addition to enabling the assessment and comparison of 

other stages of solid waste management, such as generation, sorting and marketing recyclable waste. 

 

Technical/Technological Production:  

The research improved a procedure guide for evaluating and comparing logistics chains based on sustainability 

indicators and measures. 

 

Keywords: National Solid Waste Policy; Selective collect; Tricycles; Atmospheric emissions; Greenhouse 

gases. 
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1 INTRODUÇÃO 

É indiscutível que o aumento de resíduos gerados pela sociedade preocupa a todos. Seja pelo 

espaço que o rejeito ocupa, pela sua destinação inadequada, por doenças causadas pela 

exposição ao rejeito e/ou pela poluição de fontes fluviais. Porém, desde 2010, com a 

aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o Brasil determina que diversos 

setores produtivos implementem programas de logística reversa e coleta seletiva (BRASIL, 

2010B). 

A PNRS foi um marco legal para a gestão de resíduos no Brasil, trazendo consigo diversas 

definições, inclusive soluções para atender aspectos sociais, ambientais e econômicos dos 

resíduos gerados. Mannarino et al. (2016); Ribeiro et al. (2014), ainda retratam que a PNRS 

estabeleceu diretrizes para a gestão integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos, tratando 

também das responsabilidades dos geradores de resíduos e do poder público. 

Dentre os objetivos da PNRS para tratar do aspecto ambiental, social e econômico dos 

resíduos, pode-se destacar a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento 

dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente correta (BRASIL, 2010B). 

Neste aspecto, a coleta seletiva tem um papel de destaque, uma vez que é um processo de 

separação prévia dos resíduos sólidos de acordo com sua composição, sendo ainda a coleta 

seletiva responsável essencialmente para a disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos (BRASIL, 2010B; FERRI & CHAVES, 2014). 

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais - ABRELPE (2019), o Brasil gerou em 2019 um total de 79 milhões de toneladas de 

resíduos sólidos. Deste montante, cerca de 72,7 milhões de toneladas foram coletados, porém 

ainda há 6,3 milhões de toneladas de resíduos sendo descartadas em locais impróprios. 

A coleta seletiva em relação à sua abrangência ocorre em 41% dos municípios brasileiros e 

em relação à sua eficiência apenas 10% do que potencialmente pode ser reciclado é realmente 

recolhido (CONKE & NASCIMENTO, 2018). E de acordo com a PNRS “a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos (...) deverá ser implementada em até 4 (quatro) anos 

após a data de publicação desta Lei”, prazo que se encerrou em agosto de 2014 (BRASIL, 

2010B; MANNARINO et at. 2016), sendo atualizada pela Lei 14.026 de 2020 prorrogando os 

prazos para 02 de agosto de 2021 para Capitais de Estados e Municípios integrantes de Região 

Metropolitana, 02 de agosto de 2022 para Municípios com população superior a 100.000 (cem 
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mil) habitantes, 02 de agosto de 2023 para Municípios com população entre 50.000 (cinquenta 

mil) e 100.000 (cem mil) habitantes e 02 de agosto de 2024 para Municípios com população 

inferior a 50.000 (cinquenta mil) habitantes. 

A PNRS incentiva os municípios a realizarem coleta seletiva, entretanto, o processo de coleta 

seletiva também gera impactos ambientais (emissão de gases na atmosfera), financeiros (custo 

da coleta seletiva) e sociais (criação de mercado informal de venda de resíduos), e elaborar 

um plano de coleta seletiva que seja sustentável é um desafio para todos os gestores públicos 

(BRASIL, 2010B). Contudo, realizar a coleta desse resíduo não é uma tarefa fácil, deve ser 

definido: como será a realização da coleta seletiva; quem será o responsável por esta gestão; 

qual a modalidade seria a mais adequada e; quais os custos inerentes a esta atividade 

(BERNARDO & LIMA, 2017; CHAVES et al., 2014; PAUL et al., 2019). 

O município de Resende situado na região Sudeste do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, 

entre a Serra do Mar e às margens do Vale do Paraíba, destaca-se, pois esta em uma área 

estratégica em termos geográficos, situados entre três maiores centros econômicos do Brasil – 

Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. O município possui 100% de atendimento da 

população urbana com o serviço de coleta de resíduos domiciliares, entretanto a coleta 

seletiva atende apenas 40% dos domicílios urbanos (PMR/RJ, 2019a).  

Um dos principais desafios que a sociedade mundial enfrenta no século XXI é em relação às 

mudanças climáticas, assim como suas causas e consequências (MARTIN et al., 2016). As 

emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) estão diretamente ligadas a esse fenômeno (IPCC, 

2017). A redução de emissões é uma das razões que cada vez mais países vêm procurando por 

melhorias na eficiência em seus processos produtivos (ZHANG et al., 2016). O Brasil está 

entre os quinze maiores emissores mundiais de GEE (WORLD BANK, 2020) e tem assumido 

diversos compromissos de controle e redução de suas emissões perante órgãos internacionais 

(SOARES & CUNHA, 2019). Assumindo ainda o compromisso nacional voluntário de 

adoção de ações de mitigação com vistas a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões projetadas para 2020 (BRASIL, 2020). 

Para mitigar os efeitos da emissão de gases no transporte de resíduos, diversos países adotam 

meios alternativos para realizar a coleta seletiva (ASIBEY et al., 2019; STERN et al., 1997; 

ZACHARIAS & ZHANG, 2015), visando à redução dos impactos ambientais neste processo 

(CORBO & GLAUS, 2019). A utilização de triciclos é uma alternativa adotada em diversas 



18 
 

cidades ao redor do mundo (ANDERLUH et al., 2017; MELO & BAPTISTA, 2017; 

PMPP/AL, 2013). 

1.1 Problema 

Faz-se necessário cada vez mais implementações de programas de reciclagem em todo o 

mundo. Entretanto, o maior desafio é equilibrar os benefícios e os impactos causados pelo 

transporte de resíduos. A conscientização da população no que diz respeito à geração, à 

separação e à participação nos programas de coleta seletiva é o que torna possível os 

Programas de Reciclagem. 

O modelo de coleta de resíduos mais comum é a coleta Porta-a-Porta (PaP) em que os 

veículos recolhem os resíduos nas residências dos moradores, centros comerciais e 

condomínios. O município de Resende no Estado do Rio de Janeiro possui uma taxa de coleta 

de resíduos de 100% nas residências urbanas, entretanto ainda enfrenta os desafios de criar 

um roteiro de coleta seletiva que possua o máximo de cobertura e seja ambientalmente 

adequado e financeiramente viável. 

Com base nos impactos ambientais causados pelo transporte de resíduos, como reduzir as 

emissões atmosféricas de gases de efeito estufa e poluentes locais na coleta seletiva 

municipal? 

1.2 Objetivos do estudo 

Esta pesquisa tem como objetivo principal propor um modelo alternativo de coleta seletiva 

municipal ao existente, realizando uma análise comparativa baseada nas emissões 

atmosféricas globais e locais da coleta seletiva municipal. 

Como objetivos específicos, pretende-se compreender a evolução das pesquisas sobre gestão 

de resíduos sólidos e sustentabilidade; identificar os modelos de coleta seletiva que são 

utilizados nacionalmente e internacionalmente; realizar o levantamento de indicadores de 

sustentabilidade aplicados à gestão de resíduos sólidos; criar um modelo de análise 

comparativa de sistemas logísticos de coleta seletiva; analisar e comparar o modelo atual de 

coleta seletiva com o modelo proposto baseando-se em indicadores de sustentabilidade, com 

foco na dimensão ambiental. 
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1.3 Justificativa 

Com a chegada da Lei no 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e dá outras providências (2010) a visão financeira/ambiental sobre a gestão 

dos resíduos mudou. A lei trouxe novas perspectivas como a inclusão social. A lei obriga que 

os responsáveis pela limpeza pública instituam sistemas de coleta seletiva e logística reversa 

com a participação de Associações nestes processos. Avaliar os impactos sociais, ambientais e 

econômicos/financeiros na implementação desses processos de logística reversa e coleta 

seletiva será vital para a viabilidade desses projetos (BRASIL, 2010B). 

O município de Resende possui mérito nas questões de saúde ocupando a nona posição 

nacional e a primeira posição estadual segundo o Ranking Connected Smart Cities (A VOZ 

DA CIDADE, 2020). A exemplo disto pode-se destacar a coleta de resíduos sólidos em áreas 

urbanas de 100% do município, bem como a conscientização sobre os investimentos em 

saneamento básico que está atrelado não apenas aos benefícios ambientais, mas também em 

ganhos na saúde, que em longo prazo podem reduzir os investimentos na área de atendimento 

a saúde básica. 

Segundo dados do relatório do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS 

(2019), o município de Resende ainda possui 70,56% volume de esgoto que foi submetido a 

tratamento em relação ao volume de esgoto gerado, maior que a média do Estado do Rio de 

Janeiro que é 31,33% e a média brasileira que é 46,25%. 

Entretanto o município ainda enfrenta um grande desafio, uma coleta seletiva eficiente e 

viável financeiramente, ambientalmente e socialmente. Em se tratando de questões 

ambientais, o município teve um aumento nos casos de mortes por doenças respiratórias 

registradas de 2009 até 2012 e enfrentando novamente um aumento mais expressivo em 2014, 

2015 e 2016, conforme demonstra o Gráfico 1. 
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 Gráfico 1 – Número de óbitos por problemas respiratórios no município de Resende/RJ de 2009 a 2016. 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de IBGE (2020). 

Aliado ao compromisso de redução de óbitos por problemas respiratórios, o Brasil se propõe 

ao atendimento de metas de redução de emissões, e este compromisso está diretamente ligado 

à melhoria da eficiência dos processos produtivos dos diferentes setores econômicos. Isto 

ocorre devido ao fato de que a produção de bens e serviços envolve, necessariamente, a 

geração de outros produtos indesejáveis como as emissões de GEE (SOARES & CUNHA, 

2019). 

Os poluentes locais possuem diversos impactos ambientais como a desfiguração da paisagem, 

a redução da fotossíntese e a alteração no crescimento das árvores e na produção de frutos 

(ABREU, 2005). Destacam-se ainda os impactos na saúde causados por Materiais 

Particulados (MP) que causa diversos danos à saúde como câncer respiratório arteriosclerose, 

inflamação de pulmão, agravamento de sintomas de asma, aumento de internações 

hospitalares e podem levar à morte, o Óxido de Nitrogênio (NOx) que auxilia na formação de 

chuva ácida e o Monóxido de Carbono (CO) que em alta concentração pode levar à asfixia e à 

morte (MMA, 2020). 

A pesquisa se justifica por tratar de melhorias no processo de coleta seletiva por meio da 

proposição de um modelo alternativo de coleta seletiva, visando à redução das emissões de 

gases de efeito estufa global e poluentes com impactos locais, comparando os impactos 

ambientais com o modelo de coleta atualmente adotado no Município de Resende, localizado 

no Estado do Rio de Janeiro. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Visando compreender a evolução dos estudos relacionados à Gestão Municipal de resíduos e à 

avaliação dos aspectos do Triple Bottom Line, foi realizada uma busca na base de dados do 

Web Of Science (WOS). Essa pesquisa tinha o objetivo de identificar a quantidade de artigos 

publicados nos últimos cinco anos, utilizando as palavras-chaves “municipal solid waste” e 

“sustainability”. Buscava-se ainda identificar a quantidade de publicações, separadas pelos 

periódicos de publicação, bem como a classificação dos artigos que utilizavam o conceito do 

Triple Bottom Line para a mensuração dos aspectos financeiros, ambientais e sociais da gestão 

dos resíduos sólidos municipais. 

 

Gráfico 2 - Quantidade de publicações no Web Of Science, utilizando as palavras chaves “municipal solid 
waste” e "sustainability", de 2014 a 2019. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Ao longo do tempo, é possível verificar um crescente aumento nas publicações relacionadas 

ao tratamento dos resíduos sólidos municipais. Além desta preocupação demonstrada no 

aumento anual da quantidade de publicações relacionadas ao tema, merece destaque a atenção 

com os aspectos da sustentabilidade no tratamento dos resíduos. As publicações elucidadas 

acima estão distribuídas entre os principais periódicos internacionais relacionados com o 

tema, conforme a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Os dez Periódicos com a maior incidência de publicações relacionadas às palavras chaves “municipal 
solid waste” e "sustainability", de 2014 a 2019, no WOS. 

Journal Qtd de publicações 

JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION 45 

WASTE MANAGEMENT 34 

RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING 22 

SUSTAINABILITY 21 

WASTE MANAGEMENT RESEARCH 16 

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 8 

SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT 6 

ENERGIES 5  

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH 5 

JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT 5 

Total 167 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

Com destaque aos periódicos Journal Of Cleaner Production, Waste Management e 

Resources Conservation and Recycling, está concentrado quase um terço das publicações 

indexadas no WOS (101 de 330 artigos). Isso corrobora nas publicações com alto nível de 

reconhecimento, uma vez que estes periódicos são considerados de grande impacto 

internacional nas temáticas de Administração e de Engenharias. 

A fim de encontrar lacunas na literatura sobre Gestão de resíduos e Sustentabilidade foi 

realizada a leitura de todos os artigos com mais de 15 citações no WOS, analisando assim 

publicações que foram utilizadas em outras pesquisas. O objetivo foi identificar 

profundamente em cada artigo, se eram tratados os seguintes pontos: 

A. Se havia cooperativas ou algum grupo social envolvido com o processo de tratamento do 

resíduo municipal; 

B. Se a pesquisa se propunha a utilização ou melhoria de algum processo logístico no 

tratamento do resíduo municipal; 

C. Se a pesquisa utilizava indicadores de sustentabilidade (triple bottom line). 

Dos 330 artigos publicados no WOS com os parâmetros descritos, 65 artigos possuíam mais 

de 15 citações. Todos os 65 artigos foram lidos e classificados de acordo com os pontos 

relacionados acima. 

Em relação ao ponto A, dos 65 artigos, apenas 13 haviam envolvido algum tipo de 

cooperativa (comum no Brasil) ou outro tipo de grupo social no processo de tratamento dos 

resíduos. 
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No ponto B, dos 65 artigos, apenas 13 propunham algum tipo de melhoria ou sistema 

logístico de coleta, tratamento e disposição final. 

No ponto C, 50 artigos não utilizaram indicadores de sustentabilidade para medir ou avaliar os 

processos descritos na pesquisa. Apenas 15 artigos utilizaram indicadores de sustentabilidade. 

Outro ponto a se destacar é a utilização do termo “sustentabilidade”, entretanto, não utilizam 

os preceitos básicos do Triple Bottom Line (Social, Financeiro e Ambiental). Diversos 

trabalhos identificam e medem os impactos financeiros e ambientais em suas pesquisas, 

deixando de lado os impactos sociais. Esta lacuna nas pesquisas internacionais corrobora com 

a temática deste trabalho, uma vez que analisar os aspectos sociais, financeiros e ambientais 

no processo de coleta seletiva se tornam cada vez mais necessários, bem como com a escolha 

do município de análise, uma vez que o mesmo apresenta altos níveis de gestão e tratamento 

dos serviços de saneamento básico e coleta de resíduos, entretanto, ainda está em fase inicial 

do processo de tratamento dos resíduos sólidos recicláveis. 

Diante deste levantamento foi possível identificar diversas pesquisas que abordam bem os três 

pontos pesquisados, como por exemplo, a pesquisa de Ahmad e Tahar (2014) que se destaca 

pelos indicadores utilizados na metodologia Analytic Hierarchy Process (AHP). Utilizou os 

critérios Técnicos, Econômicos, Sociais e Ambientais, na Tabela 2 do artigo para o processo 

de tomada de decisões. Sendo este, o artigo com mais citações no WOS dentro desta temática. 

Milutinović et al. (2014) também analisa a cadeia aplicando o AHP, ao utilizar os critérios 

ambientais, financeiros e sociais, entretanto, analisa somente a criação de empregos dentro do 

aspecto social. 

A pesquisa de Wilson et al. (2015) classifica e utiliza uma seleção de critérios para diversos 

aspectos da sustentabilidade, como por exemplo: Qualidade do serviço de coleta e limpeza de 

ruas; Grau de proteção ambiental no tratamento e disposição de resíduos; Grau de 

sustentabilidade financeira, entre outros. Demonstra muito bem como funciona o emprego da 

avaliação da sustentabilidade em todo o processo de tratamento dos resíduos nas cidades. 

Dentre as pesquisas nesta temática, o trabalho de Marchi (2015) aborda principalmente em 

sua pesquisa os aspectos ambientais e de gestão dos resíduos sólidos. O estudo aborda 

essencialmente os aspectos ambientais e de gestão no planejamento urbano com foco no 

saneamento urbano. 
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As pesquisas de Arafat et al. (2015); Arena & Di Gregorio (2014); Erses Yay (2015); Parkes 

et al. (2015) possuem uma abordagem ambiental, analisando e discutindo os aspectos 

ambientais ligados à gestão dos resíduos. 

Já os trabalhos de Fava et al. (2015) e Rigamonti et al. (2016) possuem uma abordagem 

ambiental e financeira, analisando os impactos financeiros e ambientais na gestão dos 

resíduos. Lohri et al. (2014) destaca os aspectos financeiros no gerenciamento dos resíduos. 

O trabalho de Mannarino et al. (2016) compara o sistema de gestão de resíduos sólidos 

brasileiro com modelos europeus. Os autores tratam dos aspectos legais, econômicos e 

ambientais da gestão de resíduos sólidos europeus. Propondo ainda um modo de incineração 

dos resíduos como forma de reduzir seu volume. Porém a incineração pode gerar diversos 

gases que também afetam o meio ambiente e como os autores concluem, este modelo deve ser 

estruturado de forma a controlar a emissão dos gases e contribuir positivamente. 

Ribeiro et al. (2014) destaca os aspectos econômicos da reciclagem com a formulação de uma 

modelagem insumo-produto que pode gerar impactos financeiros para a economia regional. 

Romani & Segala (2014) definem Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em seu estudo 

publicado no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) como: 

“[...] o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e 
social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.” 

É evidente na revisão da literatura que a maioria dos estudos se concentra nos aspectos 

econômicos do sistema de gerenciamento de resíduos, mas negligencia as questões ambientais 

e os aspectos sociais. Em particular, a sustentabilidade não foi abordada na otimização do 

sistema de gerenciamento de resíduos (MIRDAR HARIJANI et al., 2017). 

Conclui-se então, que em diversos artigos os enfoques estão nos aspectos ambientais e 

econômicos, porém esquecem o aspecto social em sua análise, sendo este o terceiro aspecto 

de sustentabilidade. Desta forma, pode-se dizer que esta pesquisa poderá contribuir de modo a 

apresentar todos os preceitos da sustentabilidade, defendida na PNRS como “uma produção e 

consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir 

melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras” (BRASIL, 2010B). Entretanto, devido ao escopo e os 

dados coletados durante o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma análise do 
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aspecto ambiental da sustentabilidade. O modelo desenvolvido permite a aplicação 

separadamente ou em conjunto de todos os aspectos da sustentabilidade. 

2.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos 

Manuel et al. (2013) comenta que até 2010 as normas que definiam e regulavam os resíduos 

sólidos tinham como características sua disposição final em legislações diferentes, às vezes, 

conflitantes entre si, emanados de órgãos públicos também diferentes, estas normas eram 

estabelecidas com objetivos diversos nos três níveis de poder e nos três poderes da República.  

Os Municípios, últimos responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos, aliada à falta de 

clareza na legislação sobre a responsabilidade sobre os resíduos, tratam-nos como algo 

indesejado, a ser coletado, transportado e que pode ou não receber um tratamento mecânico 

ou manual para finalmente ser depositado nos aterros (CARVALHO & ABDALLAH, 2012). 

Em 02 de agosto de 2010, foi instituída a Lei 12.305 que cria a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) no Brasil, os autores Ferri & Chaves (2014) esclarecem que a PNRS é o 

objeto legal que tem como finalidade normalizar a prestação de serviços de limpeza urbana e 

o tratamento para a gestão de resíduos sólidos, tendo ainda como objetivo acabar com os 

lixões e concretizar projetos de coleta seletiva no país. 

Com a chegada da PNRS em 2010, conforme comentam Gomes & Steinbrück (2012): “que 

para além da quebra de mais de duas décadas de ausência de regimentos claros, é o esforço 

para estimular acordos setoriais entre o poder público e o setor empresarial”. 

Romani & Segala (2014) ainda descrevem no Quadro 1 as principais inovações trazidas pela 

PNRS. 
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Quadro 1 - Inovações da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Principais Inovações Destaques 
Legislação 

Relacionada 

Planos de Resíduos 
Sólidos 

Condicionante para acesso a recursos federais com definição 
de prioridades; 

Art. 16 e 18, PNRS 
Art. 78, Decreto 

7.404/2010 
Definição de conteúdo mínimo; Art. 17 e 19, PNRS 

Estabelecimento de procedimentos para a sua elaboração, 
implementação e operacionalização; 

Art. 14 Parágrafo 
único PNRS 

Art. 45 § 1º, Decreto 
7.404/2010 

Responsabilidade 
compartilhada 

Inserção do conceito de ciclo de vida do produto ampliando 
os entes envolvidos na gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos 

Art. 7º, inciso XII e 
30, PNRS. 

Art. 5º, 6º e 7º, 
Decreto 7.404/2010 

Definição de ferramentas para implementação da 
responsabilidade compartilhada 

Art. 3º, inciso I e 8º, 
inciso III PNRS. 

Fonte: Romani & Segala (2014). 

De acordo com  Brasil (2010B) e Filho et al. (2015), a destinação dos resíduos sólidos pode 

ser dividida em duas formas: 

- A destinação final ambientalmente adequada: consiste em destinar os resíduos sólidos para a 

reutilização, reciclagem, compostagem, reaproveitamento entre outras formas admitidas pelos 

órgãos competentes; 

- A disposição final ambientalmente adequada: consiste em destinar os resíduos sólidos em 

aterros, observando ainda as normas operacionais para evitar danos e riscos à saúde pública e 

segurança. 

Desta forma, a coleta seletiva desempenha um papel importante na gestão dos resíduos. A 

PNRS cria o apoio legal para que a coleta seletiva auxilie na disposição final adequada dos 

resíduos sólidos. Conke & Nascimento (2018) ainda comentam sobre a existência de um ator 

bastante participativo na coleta seletiva: as prefeituras, governos ou departamentos a eles 

subordinados. 

Como um dos agentes e maiores beneficiários pelo processo de coleta seletiva, presente 

inclusive como parte do controle social, que por meio da Lei de PNRS, estabelece que seja 

criado um conjunto de procedimentos que garantam à sociedade informações sobre como 

participar, implementar o processo de coleta seletiva e principalmente, avaliar as políticas 

públicas referentes aos resíduos sólidos (BAPTISTA, 2015; BRASIL, 2010B; LIMA & 

SILVA, 2013). 
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A pesquisa de Ferri & Chaves (2014) comenta que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) é um marco para a regulação da gestão dos resíduos sólidos por definirem a 

participação e a responsabilidade compartilhada sobre o ciclo de vida dos produtos. O Quadro 

2 apresenta a responsabilidade compartilhada da coleta seletiva e suas principais atribuições, 

conforme as diretrizes da PNRS. 

Quadro 2 - Principais atores e atribuições na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Atores Principais Atribuições Específicas Atribuições Comuns 

Poder público 
Organizar o serviço público de limpeza 

urbana e de manejo de resíduos sólidos e 
fiscalizar a sua prestação 

Assegurar o cumprimento da 
PNRS e de seu decreto 

regulamentador 

Setor empresarial (fabricantes, 
importadores, distribuidores e 

comerciantes). 

Realizar a logística reversa no limite da 
proporção dos produtos colocados no 

mercado interno 

Sociedade / Consumidor 
Segregar, acondicionar e disponibilizar os 
resíduos para coleta e exercer o controle 

social. 
Fonte: Brasil (2010B); Romani & Segala (2014) 

2.2 Gestão dos Resíduos Sólidos 

O Gerenciamento Municipal de Resíduos Sólidos torna-se um processo complexo que requer 

tomada de decisão sobre o mapeamento das rotas de coleta de lixo, estações de transferência e 

locais e estratégias de tratamento dos resíduos (LOLLI et al., 2016; SOLTANI et al. 2016). 

Em diversos países europeus, grandes quantidades de resíduos biológicos ainda são 

descartadas em aterros sanitários não classificados. Isso resultou em grande parcela das 

emissões de gases de efeito estufa geradas pela gestão de resíduos (PUBULE et al., 2015). 

O lixo municipal consiste principalmente no lixo cotidiano, mas o gerenciamento desse lixo e 

sua sustentabilidade financeira torna-se um desafio persistente para muitos países em 

desenvolvimento, devido ao rápido crescimento da população, à pobreza e à falta de 

investimentos adequados por parte dos governos (HABIBI et al., 2017; LOHRI et al., 2014). 

Para os tomadores de decisão, é particularmente importante visualizar as vantagens e 

desvantagens de tecnologias específicas dos resíduos, conhecer a importância de uma gestão 

integrada de resíduos, os benefícios econômicos em longo prazo, os impactos dos tratamentos 

de resíduos ao meio ambiente, benefícios sociais, etc. (MILUTINOVIĆ et al., 2014). A 

sustentabilidade é uma das questões mais importantes que devem ser abordadas 

adequadamente nos sistemas de gerenciamento de resíduos (MIRDAR HARIJANI et al., 

2017). 
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A pesquisa de Pubule et al. (2015) demonstra que a proporção de resíduos sólidos reciclados 

aumentou substancialmente nos últimos anos na Europa. Houve progresso na taxa de 

reciclagem devido não apenas à reciclagem de resíduos, mas também em menor escala à 

reciclagem de resíduos biológicos. No entanto, ainda é necessário melhorar a gestão do lixo 

doméstico, a fim de promover o desvio de aterros, em conformidade com a hierarquia de 

resíduos das Waste Framework Directive’s (PUBULE et al., 2015, apud European 

Environment agency, 2013). 

De acordo com o Decreto Federal n. 7.404/2010, a coleta seletiva deverá ser implementada 

pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, devendo 

estabelecer, no mínimo, a separação de resíduos secos e úmidos, estendendo 

progressivamente à separação destes em suas parcelas específicas. Ainda, ficam estabelecidos 

no Art. 10 do referido decreto que os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos definirão os procedimentos para acondicionamento adequado e 

disponibilização dos resíduos sólidos objetos da coleta seletiva (BRASIL, 2010A). 

Bernardo & Lima (2017) ainda definem “A coleta seletiva consiste no processo de separação 

dos materiais recicláveis do restante considerado lixo”. Melhorar as condições ambientais 

com a reutilização dos materiais, reciclar os resíduos reduzindo assim a extração de recursos 

necessários para a obtenção de novos materiais é considerado um dos objetivos do sistema de 

coleta seletiva (RADA et al., 2014). Conke & Nascimento (2018) ainda criam um esquema 

com o ciclo logístico da coleta seletiva, descritos na Figura 1. 
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Figura 1 - Ciclo logístico da coleta seletiva urbana. 

Fonte: Conke & Nascimento (2018). 

Nas pesquisas de Oliveira & Lima (2010) e Bernardo & Lima (2017), é discutido e utilizado o 

processamento computacional como uma ferramenta importante para roteirizar o processo de 

coleta seletiva, uma vez que é exigido o dimensionamento de diversas variáveis, tornando-se 

uma atividade complexa.  

2.2.1 Tipos de Resíduos 

A PNRS (Lei 12.305 de 2010) em seu Art. 13º apresenta uma relação com as definições para 

as diferentes tipologias de resíduos sólidos considerando critérios de origem e periculosidade. 
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Quadro 3 - Definição dos tipos de resíduos sólidos de acordo com a PNRS: 

Definição Critério Classe Descrição 

PNRS 

Origem 

A 
Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em 

residências urbanas 

B 
Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana 

C Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b” 

D 
Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, 
“h” e “j” 

E 
Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos na alínea “c” 

F 
Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais 

G 
Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do 
Sisnama e do SNVS 

H 
Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civis incluídas os resultantes da 
preparação e escavação de terrenos para obras civis 

I 
Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas 
atividades 

J 
Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira 

K 
Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios 

Periculosidade 
A 

Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 

lei, regulamento ou norma técnica 

B Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a” 

Fonte: Adaptado Brasil (2010B). 

Os resíduos sólidos possuem diversas classificações de acordo com sua origem e 

periculosidade (ROMANI & SEGALA, 2014). O Quadro 4 apresenta os principais tipos de 

resíduos sólidos urbanos, suas fontes geradoras, além dos tipos de resíduos gerados e a 

responsabilidade pelo recolhimento. 
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Quadro 4 - Características dos resíduos sólidos e da sua gestão 

Resíduos 
sólidos 

Fontes geradoras Resíduos produzidos Responsável 

Domiciliar 
Residências, 

edifícios, empresas, 
escolas. 

Sobras de alimentos, produtos deteriorados, lixo de 
banheiro embalagens de papel, vidro, metal, plástico, 

isopor, longa vida, pilhas, eletrônicos baterias, 
fraldas e outros 

Município 

Comercial 
Pequeno 
gerador 

Comércios, bares, 
restaurantes, 

empresas. 

Embalagens de papel e plástico, sobras de alimentos 
e outros 

Município e 
Gerador 

Público Varrição e poda. Poeira, folhas, papéis e outros Município 
Fonte: Adaptado Jacobi & Besen (2011)  

Uma das inovações trazida pela PNRS é a responsabilidade compartilhada, a lei define que a 

responsabilidade sobre a disposição final adequada dos resíduos será realizada de acordo com 

a origem do resíduo, o Quadro 5, apresenta as responsabilidades dos resíduos, por tipo, para o 

município em análise. 
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Quadro 5 - Responsabilidades pelo gerenciamento, conforme a origem dos resíduos, no município de Resende. 

Responsabilidade Categoria De Resíduos Sólidos 

Prefeitura Municipal 

RSD (Pequenos Geradores); 

RSC (Pequenos Geradores); 

RSB (gerados nos estabelecimentos públicos e/ou na prestação dos serviços de limpeza 
urbana, como a limpeza de boca de lobo/bueiro); 

RSS (estabelecimentos públicos de saúde); 

RCC (gerados em obras públicas e viabilização de alternativa aos pequenos volumes de 
pequenos geradores); 

RVol (gerados por agente público e viabilização de alternativa aos pequenos volumes de 
pequenos geradores); 

RLU (gerados na prestação dos serviços de limpeza urbana, como a varrição, poda, capina 
e roçada) – RVol, RV, RCC e equiparáveis a RSD. 

Gerador 

RSD (grandes geradores); 

RSC (grandes geradores); 

RSS (estabelecimentos privados de saúde); 

RST (gerados em portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários); 

RI (aqueles gerados no processo e fora do processo – mesmo que equiparáveis aos RSD, 
se grandes geradores); 

RA; 

RSB (estabelecimentos privados); 

RCC (geradores privados); 

RVol (geradores privados); 

Resíduos perigosos; 

Outros resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua natureza, 
composição ou volume, não sejam equiparados aos RSD pelo Poder Público Municipal. 

Compartilhada RLRO 

Fonte: (BRASIL 2010B; Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de 
Resende/RJ (2019)) 
Nota: Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD); Resíduos Sólidos Comerciais e de Prestadores de Serviços (RSC); 
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); Resíduos da Construção Civil (RCC); Resíduos Volumosos (RVol); 
Resíduos de Limpeza Urbana (RLU), Resíduos Verdes (RV); Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 
(RLRO); Resíduos de Serviços de Transporte (RST); Resíduos Industriais (RI); Resíduos Agrossilvopastoris 
(RA) e Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico (RSB) 

A qualidade da operação da coleta seletiva depende da forma adequada do acondicionamento 

dos resíduos secos em local, dia e horários estabelecidos pela gestão municipal, tendo a 

população participação importante e decisiva nesta operação. Considerando a segregação 

binária, os resíduos secos (papel, papelão, plásticos, metais e vidro) podem ser 

acondicionados em sacos plásticos. Caso esteja disponibilizada a coleta seletiva na 
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modalidade porta a porta, o cidadão deverá dispor os resíduos secos segregados e 

devidamente acondicionados em local de fácil acesso aos coletores (PMR/RJ, 2019a). 

2.3 Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 

2.3.1 Geração 

O Brasil gerou em 2018 um total de 216.629 toneladas de resíduos sólidos urbanos por dia, 

totalizando uma geração de 1,039 quilo por habitante diariamente (ABRELPE 2019). 

A segregação dos resíduos na fonte geradora consiste na primeira etapa do sistema de coleta 

seletiva. Para realização dessa etapa existem basicamente três formas de segregação dos 

resíduos, das quais devem ser definidas aquelas que melhor se ajustem às necessidades e 

objetivos do município e, a partir dela, determinar o processo de operação da coleta seletiva 

(PMR/RJ, 2019a). 

 
Figura 2 - Formas de segregação dos resíduos sólidos para coleta seletiva. 

Fonte: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2019). 

Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2019) ainda comenta sobre a separação dos resíduos: 

“A segregação binária, ou seja, a separação de resíduos secos 
(potencialmente recicláveis) e úmidos (matéria orgânica e rejeitos) é a que 
apresenta maior probabilidade de aceitação pelos cidadãos, uma vez que 
demanda menor quantidade de recipientes para acondicionamento, facilita a 
separação dos resíduos pela população e colabora para uma maior cooperação 
em virtude da simplicidade”. 
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2.3.2 Coleta 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos obteve um aumento de 2017 para 2018 de 1,66%, 

totalizando um montante de 199.311 toneladas, coletadas diariamente (ABRELPE 2019). 

Ainda de acordo com a pesquisa da ABRELPE, estima-se que quase três quartos dos 

municípios brasileiros pratiquem algum tipo de coleta seletiva. Entretanto, ainda permanece 

como uma atividade inicial, uma vez que não tem abrangência em todos os bairros dos 

municípios. Simplificadamente pode-se tratar de três modalidades da coleta seletiva: Entrega 

voluntária; Porta a porta (PaP) e; Por organização de catadores de materiais recicláveis. 

Quadro 6 – Descrição e aspectos da modalidade de coleta seletiva Entrega Voluntária. 

Modalidade Descrição Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Entrega voluntária 

O próprio gerador deverá 
deslocar-se até um Local 
de Entrega Voluntária - 

LEV ou Ecoponto, 
disponibilizado pela PMR 
em locais de grande fluxo 

de pessoas 
(supermercados, postos de 
combustíveis, praças, etc.) 

e depositar o material 
reciclável, previamente 

segregado, em recipientes 
específicos. Conforme 

horários predefinidos, o 
prestador de serviço 

realiza a coleta. 

Maior facilidade e menor 
custo de coleta 

Requer maior disponibilidade 
da população que deverá se 

deslocar até um LEV ou 
Ecoponto 

Possibilita a redução de 
custos de coleta e transporte, 
com otimização de percursos 
e frequências, especialmente 
em bairros com população 

esparsa 

Suscetível a vandalismo (desde 
o depósito de lixo orgânico e 
animais mortos no interior do 

recipiente de coleta até a 
danificação de sua estrutura) 

Em função do tipo de 
recipientes e estímulos 

educativos adotados, permite 
a separação e o descarte de 

recicláveis, por tipos, 
facilitando a triagem 

posterior 

Exige manutenção e limpeza 
periódica 

 

Não possibilita a identificação 
dos domicílios e 

estabelecimentos participantes, 
dificultando a avaliação e 

mensuração da participação da 
comunidade ao programa 

 

Necessita, em alguns casos, de 
equipamento especial para 

coleta 
Fonte: Adaptado Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de 
Resende/RJ (2019). 

Os Locais de Entrega Voluntária (LEVs) são endereços ou locais disponibilizados para a 

entrega voluntária de resíduos sólidos secos (recicláveis), preferencialmente implementados 

em pontos estratégicos e com um grande fluxo de pessoas (supermercados, postos de 

combustíveis, órgãos públicos, dentre outros). Estes locais devem possuir dispositivos 

específicos dimensionados para a recepção e o acondicionamento dos resíduos sólidos secos 

(recicláveis) entregues voluntariamente. 
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Quadro 7 – Descrição e aspectos da modalidade de coleta seletiva Porta a porta. 

Modalidade Descrição Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Porta a porta 
(PaP) 

O material reciclável, 
previamente segregado, é 

acondicionado pelo próprio 
gerador, para posteriormente, ser 

coletado por veículo 
dimensionado para realizar tal 

tarefa ainda na porta da 
residência do munícipe, trazendo 
maior comodidade aos cidadãos. 

Esta modalidade deve ser 
executada por prestador de 

serviço contratado pela PMR ou 
diretamente por ela em parcelas 

crescentes do município e de 
forma escalonada. 

Dispensa o deslocamento 
do cidadão até um LEV ou 

Ecoponto, o que influi 
positivamente quanto à 
participação na coleta 

seletiva 

Exige maior infraestrutura 
de coleta, 

consequentemente 
maiores custos de 

operação (aumento de 
frota de veículos e 
recursos humanos) 

Permite mensurar a 
participação da população 

no programa pela facilidade 
de se identificar os 

domicílios e 
estabelecimentos 

participantes 

Tende a apresentar custos 
mais elevados de coleta e 

transporte comparado 
com outras modalidades 

Agiliza a descarga nas 
Unidades de Triagem de 

Resíduos 

Atrai a presença de maior 
número de catadores 

informais na região onde 
está implantada (questão 

social) 
Fonte: Adaptado Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de 
Resende/RJ (2019). 

O modelo PaP ainda é o mais utilizado, que de acordo com Bernardo & Lima (2017) cerca de 

80% dos municípios que possuem o sistema de coleta seletiva adotam esse modelo. Seguido 

por 45% que utilizam a modalidade de Ecopontos/Entrega Voluntária. 

Battistella (2014) e Bernardo (2016) comentam que a determinação das rotas/roteiros do 

veículo coletor dos resíduos sólidos não é elaborada da melhor maneira possível, pois 

normalmente são planejados manualmente de acordo com a prática da equipe responsável na 

maioria dos municípios brasileiros. 
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Quadro 8 – Descrição e aspectos da modalidade de coleta seletiva por Organização de catadores de materiais 
recicláveis. 

Modalidade Descrição Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Por organização 
de catadores de 

materiais 
recicláveis 

Grupos de trabalhadores 
organizados em cooperativas 
e/ou associações devidamente 

legalizados e contratados, 
recolhem o material em pontos 

geradores específicos e 
parceiros (grandes geradores, 

comércios e domicílios), 
previamente segregados por 

tipo. A coleta pode ser feita por 
carrinhos manuais ou por 

outros tipos de veículos da 
cooperativa 

Promove a inclusão social 
Está direcionada para 

materiais com maior valor 
de mercado 

Gera emprego e renda 

Apresenta elevado risco 
de acidentes, 

principalmente, quando os 
trabalhadores atuam sem 

equipamentos de 
sinalização de trânsito e 
de proteção individual 

Reduz o custo de coleta, 
transporte, triagem e 

destinação final de resíduos 
sólidos para a administração 

municipal 

Dificulta a mensuração da 
participação da população 

Em relação às demais 
modalidades de coleta 

seletiva apresentam maior 
independência e menor 

vulnerabilidade às 
descontinuidades da 

administração municipal 

Em alguns casos é 
explorada a mão de obra 

do trabalhador e/ou o 
trabalho infantil 

Quando organizadas em 
associações ou cooperativas, 
o município é priorizado nos 

processos de seleção de 
projetos para pleito de 

recursos federais 

 

Fonte: Adaptado Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Prefeitura Municipal de 
Resende/RJ (2019). 

Bernardo & Lima (2017) ainda discorrem da diferença dos modelos de coleta seletiva: 

“A modalidade porta a porta ocorre quando a população separa 
previamente em seus domicílios os materiais recicláveis existentes nos 
resíduos domésticos para que depois os mesmos sejam coletados por um 
veículo especializado. Já a modalidade através de PEVs/Ecopontos ocorre 
quando a população realiza o descarte dos materiais separados em suas 
residências nesses PEVs/Ecopontos. Os PEVs/Ecopontos são locais definidos 
estrategicamente, de fácil acesso e com grande fluxo de pessoas (escolas, 
centros esportivos, bibliotecas, praças, supermercados, bancas de jornal, 
condomínios etc.). A modalidade porta a porta está associada à roteirização 
em arcos, pois o veículo coletor precisará passar em todos os segmentos de 
vias (arcos) para realizar a coleta seletiva (BERNARDO & LIMA, 2017)”. 

A frequência da coleta seletiva pode ser definida como o número de vezes na semana em que 

é feita a remoção dos resíduos secos (potencialmente recicláveis) previamente segregados e 

acondicionados, com veículo, equipe e horário diferenciado da coleta regular (convencional 

de resíduos). Os principais fatores que podem influenciar a frequência da coleta seletiva são: a 

quantidade e o tipo de resíduos gerados, a distribuição da área urbanizada, a abrangência do 

Programa de Coleta Seletiva e as condições físico-ambientais (PMR/RJ, 2019a). 
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Oliveira et al. (2014) define três objetivos que deverá ser considerado na roteirização do 

sistema de coleta seletiva e transporte: minimizar a distância total da coleta; minimizar o 

custo total de coleta e minimizar o tempo total de coleta. Malakahmad et al. (2014) corrobora 

comentando que a utilização de sistemas de informação geográfica pode tornar mais eficaz a 

decisão sobre a roteirização da coleta seletiva. 

2.3.3 Tratamento, transformação e disposição final dos resíduos 

A disposição final ambientalmente adequada dos resíduos é um problema que persegue a 

todos. Hahladakis et al. (2018) ainda comentam em seu trabalho que apesar dos significativos 

avanços mundiais no gerenciamento, no tratamento e na reciclagem nas últimas três décadas, 

a maior fração de resíduo plástico ainda pode acabar em lixões ou é queimado abertamente, 

emitindo monóxido de carbono (CO) e dióxido de carbono (CO2). 

Hamed et al. (2016) comentam sobre a reutilização dos resíduos dos crustáceos para usos 

médicos, cosméticos, alimentar e têxtil. Demonstrando que as reutilizações dos resíduos 

podem agregar valor a outras cadeias produtivas. 

Sobre a disposição final dos resíduos, a pesquisa da ABRELPE (2019) demonstra que ainda 

existe um valor expressivo sendo destinado de maneira inadequada: 

“Das 72,7 milhões de toneladas coletadas no Brasil em 2018, 59,5% tiveram 
disposição final adequada e foram encaminhadas para aterros sanitários – uma 
expansão de 2,4% em relação ao valor total do ano anterior. Porém, unidades 
inadequadas como lixões e aterros controlados ainda têm participação significativa 
(23% e 17,5%, respectivamente). Estão presentes em todas as regiões e recebem mais 
de 80 mil toneladas de resíduos por dia, com elevado potencial de poluição ambiental 
e impactos negativos à saúde (ABRELPE 2019).” 

Como forma de tratamento dos resíduos é comum observar em alguns setores industriais, 

como a indústria têxtil, formas de tratar os resíduos visando à diminuição da poluição gerada. 

Holkar et al. (2016) discorrem que o objetivo das Estações de Tratamento de Efluentes na 

indústria têxtil é implementar tecnologias que proporcionem poluição mínima ou nula na 

água. Essas estações de tratamento de efluentes na indústria têxtil são as abordagens mais 

aceitas para alcançar a segurança ambiental. No entanto, infelizmente, nenhuma metodologia 

de tratamento específica é apropriada ou universalmente adotável para todos os tipos de 

efluentes têxteis. Portanto, o tratamento de águas residuais têxteis é feito por uma combinação 

de vários métodos, que contêm métodos físicos, químicos e biológicos, dependendo do tipo e 

da quantidade de carga de poluição gerada. 
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A transformação dos resíduos em energia pode ser uma chave para uma economia circular, 

permitindo que o valor de produtos, materiais e recursos seja mantido no mercado pelo maior 

tempo possível, minimizando o uso de resíduos e recursos. Isto é comum em países europeus 

e como a economia circular está no topo da agenda da União Europeia (EU), todos os 

Estados-Membros da EU devem deixar de lado a disposição antiga de resíduos para um 

tratamento mais inteligente, incluindo a abordagem da economia circular em suas políticas de 

resíduos (MALINAUSKAITE et al., 2017). 

2.4 Gestão dos Resíduos Sólidos - Experiências internacionais e Nacionais 

A gestão de resíduos não é um problema exclusivo de países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Países desenvolvidos também precisam criar soluções para lidar com os 

resíduos gerados. Rada et al. (2013) comenta como a gestão municipal de resíduos sólidos é 

uma atividade multidisciplinar que inclui geração, separação de fontes, armazenamento, 

coleta, transferência e transporte, processamento e recuperação e, por último, mas não menos 

importante descarte adequado. 

Sobre a geração, Diair et al. (2010) destacam o ranking da geração global de resíduos, sendo a 

China produtora de 300 milhões de toneladas no ano de 2005, seguido dos Estados Unidos 

com 238 milhões em 2006 e posteriormente os países da União Europeia. O autor ainda cita 

que: 

 “[...] a Noruega, que tem uma população de menos de 5 milhões de 
habitantes gera uma quantidade de resíduos sólidos urbanos per capita quase cinco 
vezes maior que a Índia, que possui uma população maior que 1,2 bilhão de habitantes 
(DIAIR et al., 2010)”. 

Estes dados demonstram a importância de uma gestão dos resíduos sólidos eficiente, seja em 

países desenvolvidos ou subdesenvolvidos. A forma como é transportado e coletado afeta toda 

a gestão dos resíduos, destacando a Austrália, República Tcheca, França, Itália, Noruega, 

Holanda e Suécia que utilizam os Pontos de Entrega Voluntária para a coleta dos resíduos 

sólidos municipais (HALVORSEN, 2012). A Coréia e o Canadá possuem a maior parte de 

seu serviço de coleta com o modelo de coleta Porta a Porta (HALVORSEN, 2012), bem como 

Puducherry na Índia onde os resíduos gerados são acumulados em recipientes de plástico e 

descartado nas caixas comunitárias (PATTNAIK & REDDY, 2010), assim como Kolkata 

também na Índia onde os coletores visitam as várias fontes com um carrinho de mão (DAS & 

BHATTACHARYYA, 2015) e Adis Abeba, na Etiópia (COUTH & TROIS, 2010). E ainda 
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existem os lugares nos quais não há sistema de coleta seletiva, como em algumas cidades do 

México (HALVORSEN, 2012) e Accra, no Gana (BOADI & KUITUNEN, 2005). 

Teerioja et al. (2012) analisam como um sistema hipotético de coleta de lixo pneumático em 

Helsinque, Capital da Finlândia se compara economicamente a um sistema tradicional de 

coleta porta em porta, operado por veículo, em uma área urbana densamente povoada. Os 

autores comentam ainda como os sistemas de coleta pneumáticos e porta a porta enfrentam 

desvantagens nessas áreas. Enquanto edifícios e infraestruturas fixas da cidade aumentam os 

custos de instalação de um sistema pneumático em áreas residenciais existentes, o espaço 

limitado para veículos e contêineres de transporte de resíduos causa problemas para os 

sistemas de coleta de resíduos operados por veículos. Este é um desafio que todas as áreas 

urbanas densamente povoadas enfrentam. Como resultado, os autores descobrem que o 

sistema de coleta porta a porta é economicamente quase seis vezes mais superior. O fator de 

custo dominante na análise é o grande custo de investimento do sistema pneumático. 

O setor informal de coleta também desempenha um papel importante. Gutberlet (2015) traz a 

comparação de seis cidades: 

“Em Santa Cruz, Bolívia, os catadores informais atendem 37% da população. 
Em Delhi, na Índia, apenas 34% do lixo da cidade é reciclado, 27% do qual é 
realizado por serviços informais de coleta. [...] No Cairo, por exemplo, os 
trabalhadores informais recuperam 30%, enquanto o setor formal recupera 13%. Em 
Lima, a comparação é de 19 a 0,3% e em Pune, de 22 a 0%. Nessas cidades, o custo 
líquido da coleta de lixo doméstico é de apenas 2 euros / tonelada, 13 euros a menos 
do que as despesas do setor formal. Nessas seis cidades, os recicladores informais 
economizam às autoridades um total de 39 milhões de euros por ano (GUTBERLET, 
2015)”. 

Sobre o tratamento e disposição final, Boadi e Kuitunen (2005) comentam sobre o 

fornecimento inadequado de instalações de gerenciamento de resíduos sólidos nas cidades do 

Terceiro Mundo que resulta em descarte indiscriminado e ambientes insalubres, o que ameaça 

a saúde dos moradores urbanos. Couth e Trois (2010) também comentam a situação de Adis 

Abeba, na Etiópia, classificada como uma das cidades mais sujas do mundo. Comentam ainda 

sobre a falta de fundos para os serviços de gerenciamento de resíduos, sendo que em 2002, 

apenas 1% do orçamento municipal total era para gerenciamento de resíduos sólidos (pelos 

padrões internacionais normais, isso deveria ser de 20 a 40%). 

O papel social dos recicladores ainda é uma importante peça no processo de gestão dos 

resíduos municipais, conforme comenta Gutberlet (2015), a reciclagem cooperativa cria 

capital social ao incorporar pessoas em um trabalho significativo. Essas atividades são 
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benéficas para o gerenciamento formal de resíduos e recursos municipais, como mencionado 

anteriormente, e que fornece um meio de subsistência para cerca de 1% da população urbana 

no sul global. 

As pesquisas internacionais demonstram que há diversas maneiras de gerir os resíduos sólidos 

municipais, desde a adoção de sistemas pneumáticos para a coleta de resíduos como também a 

utilização de carinhos de mão na Índia. Isto demonstra que os recursos disponíveis em cada 

região interferem na implementação da gestão integrada dos resíduos sólidos. Logicamente 

que o custo de implementação também é um fator que deve ser levado em consideração, 

conforme descreve Teerioja et al. (2012). Locais de Entrega Voluntários (LEVs) também são 

utilizados com frequência na maioria das pesquisas, mas para que ocorra da forma adequada, 

se faz necessária a mudança da percepção das famílias que precisam mudar seus hábitos e 

reorganizar a maneira como realizam suas tarefas diárias (HALVORSEN, 2012). A PNRS 

exige a extinção dos lixões e a adoção de aterros sanitários, entretanto a realidade brasileira e 

de países subdesenvolvidos não é exatamente esta. Esses lixões não têm contenção de 

engenharia e o gás do aterro não é coletado e queimado e, consequentemente, escapa para a 

atmosfera. O despejo não controlado de resíduos é a principal fonte de emissões de carbono 

do gerenciamento de resíduos nos países em desenvolvimento (COUTH & TROIS , 2010). 

Quadro 9 – Panorama internacional de coleta seletiva. 

Países Modelo de Coleta 
Veículos 

utilizados 

Coleta 
realizada pelo 

Setor 
informal 

Fonte 

Coréia, Canadá Porta a Porta Não informado Não informado (HALVORSEN, 2012) 

Kolkata (Índia) Porta a Porta 
Carrinho de 

mão 
Sim 

(DAS & 
BHATTACHARYYA, 

2015) 
Santa Cruz (Bolívia), 
Delhi e Pune (Índia), 
Cairo (Egito) e Lima 

(Peru) 

Porta a Porta Não informado Sim (GUTBERLET, 2015) 

Adis Abeba  (Etiópia) Porta a Porta 
Carrinhos de 
mão, burros e 

carros 
Sim (COUTH E TROIS , 2010) 

Brasil Porta a Porta 
Tratores e 
caminhões 

Sim (CAMPOS, 2014) 

Village, Oklahoma 
(EUA) 

Porta a Porta Não informado Não informado (EVERETT et al., 1998) 

Kensington e Chelsea 
(Reino Unido) 

Porta a Porta 
Caminhão 

compactador 
Não informado (READ, 1999) 

Austrália, República 
Tcheca, França, 
Itália, Noruega, 

Holanda e Suécia 

Pontos de Entrega 
Voluntário 

Não informado Não informado (HALVORSEN , 2012) 
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Puducherry (Índia) 
Pontos de Entrega 

Voluntário 
Tratores e 
caminhões 

Não informado 
(PATTNAIK & REDDY, 

2010) 
Castellón de la Plana 

(Espanha) 
Pontos de Entrega 

Voluntário 
Não informado Não informado (BOVEA et al., 2010) 

Bologna (Italia) 
Pontos de Entrega 

Voluntário 
Não informado Não informado (BUTTOL et al., 2007) 

Uppsala, Stockholm, 
Alvdalen e Borlange 

(Suecia) 

Pontos de Entrega 
Voluntário 

Não informado Não informado 
(ERIKSSON et al., 2005; 

PETERSEN & BERG, 
2004) 

Boston (EUA) 
Pontos de Entrega 

Voluntário 
Não informado Não informado (CONTRERAS et al., 2008) 

Machala (Equador) 
Pontos de Entregas 

Voluntários 
Triciclo Não informado (STERN et al., 1997) 

Kumasi (Gana) 
Pontos de Entregas 

Voluntários 
Triciclo Não informado (ASIBEY at al., 2019) 

Beijing (China) 
Pontos de Entregas 

Voluntários 
Triciclo Não informado 

(ZACHARIAS & ZHANG, 
2015) 

Montreal (Canadá) 
Pontos de Entregas 

Voluntários 
Triciclo Não informado (CORBO & GLAUS, 2019) 

Accra (Gana) 

Apenas 13,5% 
possuí serviço de 

coleta (Porta a 
Porta) 

Não informado Não informado 
(BOADI & KUITUNEN, 

2005) 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

No cenário nacional, há diversos avanços na pesquisa sobre a gestão integrada dos resíduos 

sólidos, como por exemplo, o estudo de Reichert & Mendes (2014) que demonstra a 

participação de diferentes atores sociais por meio de técnicas de apoio à decisão para a 

montagem de cenários no município de Porto Alegre (RS). Os autores avaliaram oito cenários 

distintos, organizados com a participação dos atores sociais e técnicos municipais, com 

diferentes possibilidades de coleta (seletiva e conteinerizada) e de tratamento (reciclagem, 

compostagem, digestão anaeróbia, processos térmicos e disposição em aterro). A pesquisa 

aponta como a aplicação da avaliação de ciclo de vida pode propiciar o apoio à decisão em 

sistemas municipais de gestão de resíduos sólidos urbanos, concluindo que na pesquisa o 

cenário mais sustentável foi construído pelos atores vinculados diretamente ao órgão 

municipal de gestão de resíduos. A pesquisa corrobora com o trabalho de Simonetto & 

Borenstein (2006) que comentam sobre concepção e o desenvolvimento de um sistema de 

apoio à decisão para o planejamento operacional da coleta e distribuição dos resíduos sólidos, 

chegando a otimizações de rotas que são em média 8,82% melhores que as atualmente 

adotadas, bem como uma redução de 17,89% no número de viagens dos veículos de coleta, 

reduzindo assim os custos, manutenção e impactos ambientais causados pelo transporte dos 

resíduos.  

Uma maneira de aperfeiçoar as rotas de coleta é a utilização de um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). Bernardo & Lima (2017) planejaram e programaram um programa de 
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coleta seletiva com a utilização de um SIG. Realizado no município de São Lourenço/MG que 

através da otimização de rotas consegue atender toda a população do município e torna a 

cooperativa local autossustentável financeiramente. Os autores ainda concluem a importância 

da participação da população, conscientizando-as através de diversos meios de comunicação. 

Comentando ainda que o modelo de coleta porta a porta não é indicado, uma vez que no início 

da implementação ainda não há um volume grande de material reciclável para ser recolhido, 

porque ainda não há uma participação efetiva da população. Este trabalho demonstra 

alternativas na implementação de um programa de coleta seletiva, onde a roteirização através 

de um Sistema de Informações Geográficas pode auxiliar na otimização de rotas, bem como a 

importância da participação da população nos processos de coleta seletiva. Em todos os 

panoramas, seja ele nacional ou internacional, uma peça essencial para o sucesso de uma 

gestão integrada de resíduos sólidos é a participação da população. 

2.5 Coleta Seletiva com a utilização de triciclos 

A utilização de meios alternativos nos processos de coleta seletiva caminha em direção à 

sustentabilidade e esta busca implica em um desafio social de buscar a mudança do status 

quo. O transporte é um problema crescente, causando gases de efeito estufa, destruição da 

camada de ozônio e poluição atmosférica e existem diversas opções de mitigação para lidar 

com o transporte no território da cidade. A geração de resíduos nas cidades também é um 

problema crescente e os governantes precisam desenvolver sistemas de gestão de resíduos 

para as cidades que estão em constante evolução e crescimento. A gestão dos resíduos 

urbanos está se tornando uma das questões mais relevantes da sociedade moderna associada à 

crescente preocupação com a preservação ambiental, o planejamento urbano e o controle da 

poluição. 

Para entender a utilização de meios alternativos de coleta de resíduos, com destaque na 

utilização de bicicletas e triciclos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base de dados 

da WOS utilizando as palavras-chaves “Tricycle and waste management” e o resultado foram 

cinco artigos, entretanto dois artigos comentavam sobre a reutilização de baterias de bicicletas 

elétricas, não sendo o foco do presente estudo. Os três artigos restantes discorrem sobre a 

utilização de triciclos na coleta seletiva. 

A utilização de triciclos na coleta seletiva pode ser a solução para problemas como a 

dificuldade de circulação de veículos motorizados, problema este enfrentado na cidade 
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Machala no Equador, aonde cerca de 50% da população não possui serviço de coleta seletiva 

(STERN et al., 1997). Em Beijing na China, a utilização de triciclos gerou ganhos em termos 

de tempo, custo e eficiência energética em relação a alternativas motorizadas utilizadas até o 

momento (ZACHARIAS & ZHANG, 2015). Em Kumasi em Gana, Asibey et al. (2019) 

discorrem sobre os riscos e práticas de segurança e saúde ocupacional entre os catadores de 

resíduos sólidos. O estudo demonstra a importância de mitigar riscos e melhorar a saúde e 

segurança dos trabalhadores através de intervenções e melhores estratégias de gestão de 

resíduos. 

Com a utilização das palavras “Bicycle and waste management” na base WOS retornou 13 

resultados, sendo apenas um ao utilizar meios alternativos de coleta seletiva. 

Corbo & Glaus (2019) trazem de forma exemplar em sua pesquisa como diferentes métodos 

de transporte e as diferenças da área urbana podem gerar impactos do transporte de materiais 

no ambiente urbano no caminho para a sustentabilidade na cidade de Montreal no Canadá. 

Neste trabalho, demonstram que a coleta da mesma quantidade de materiais, mas dividindo 

essa massa usando diferentes métodos de transporte e diferentes níveis hierárquicos de 

transporte geram vantagens. Esta vantagem está no fato de que o fluxo dos materiais é 

dividido em diferentes zonas, usando diferentes métodos de transporte e, portanto, veículos 

menores ecologicamente corretos podem ser usados em ambientes urbanos para diminuir o 

impacto ambiental do processo. Os autores ainda comentam que o princípio das estruturas 

hierárquicas é geralmente aplicado aos sistemas de transporte urbano para reduzir o impacto 

ambiental, mas que no estudo, a teoria foi aplicada ao sistema de gerenciamento de resíduos 

para uma cidade mais verde. 

O trabalho de Corbo & Glaus (2019) corrobora com os dados desta pesquisa, uma vez que 

demonstra os cuidados e a atenção aos aspectos da sustentabilidade na gestão dos resíduos e 

ilustra a oportunidade de melhoria na gestão integrada dos resíduos sólidos, criando uma 

cidade mais verde, consumindo menos energia e adaptando o meio de transporte utilizado de 

acordo com a distância percorrida, a quantidade de material transportado e as características 

do território. 

A utilização de bicicletas para otimização de rotas tornando-as mais sustentáveis é uma 

realidade. No trabalho de Anderluh et al. (2017), discorrem que a entrega de mercadorias aos 

residentes é uma necessidade atual e que os conceitos sustentáveis de redes de distribuição de 



44 
 

cidades são uma forma de mitigar as dificuldades dos serviços de frete. No artigo, os autores 

desenvolvem um esquema de distribuição para as cidades de dois escalões com sincronização 

temporal e espacial entre bicicletas de carga e vans. Os autores concluem que, em alguns 

casos, os custos podem ser reduzidos pelo uso combinado de bicicletas de carga e vans, em 

vez de apenas vans. Em todos os casos, as emissões podem ser reduzidas com a substituição 

de vans por bicicletas de carga. 

Já Melo & Baptista (2017) discorrem em sua pesquisa na cidade do Porto em Portugal que as 

bicicletas de carga podem substituir até 10% das vans convencionais em áreas com distâncias 

lineares máximas de cerca de 2 km, sem alterar a eficiência geral da rede. Além disto, os 

impactos das emissões de CO2 da logística urbana podem ser reduzidos em até 73%, o que 

representa 746 kg de emissões evitadas de CO2. Os autores ainda concluem que a introdução 

das bicicletas elétricas de carga nas atividades de logística urbana tem efeitos positivos para 

todas as categorias de veículos e todos os cenários, podendo chegar a 25% de redução nos 

custos externos. 

O trabalho de Melo & Baptista (2017) demonstra claramente como a implementação de 

bicicletas de carga em escala espacial adequada dentro da cidade pode ser uma solução 

sustentável para a logística urbana, com uma estratégia de implantação adequada, para 

garantir que efetivamente levem a melhorias em termos de mobilidade, meio ambiente, 

energia, custos de funcionamento e externalidades. O trabalho ainda avalia os impactos das 

bicicletas elétricas de carga na mobilidade, os impactos ambientais e, indiretamente, a 

qualidade de vida abrangendo ainda os níveis de custos (operação e condução) e eficiência.  

Estes são exemplos de artigos internacionais que tratam da utilização da bicicleta de diversas 

formas, como substituição dos meios de transporte de carga e até mesmo na gestão dos 

resíduos, como é o caso deste trabalho. O Quadro 10 demonstra alguns exemplos do Brasil da 

utilização do triciclo como meio de transporte de resíduos. 

 

 

 

 

 



45 
 

Quadro 10 – Panorama nacional de Programas de coleta seletiva com a utilização de triciclos. 

Programa Local Funcionamento 

Projeto 
Ecobike 

Recife/PE 

Desenvolvidas a partir das sugestões dos catadores de Recife (PE), os triciclos 
que podem suportar até 300 quilos de material reciclável, substituindo as 
tradicionais carroças que eram puxadas pelos catadores. Outra novidade trazida 
pelo projeto é um aplicativo para celular que permite localizar o catador ou a 
cooperativa mais próxima, para que se possa entrar em contato diretamente com 
eles e solicitar a coleta do lixo reciclável. 

Recicla 
Fortaleza 

Fortaleza/CE 

A iniciativa faz parte das atividades de limpeza e visa fortalecer ações voltadas 
à coleta seletiva na cidade. A ideia é que a iniciativa seja associada ao 
EcoPonto, espaços onde a população pode entregar resíduos recicláveis em 
troca de benefícios como desconto na conta de energia. Os triciclos serão 
mecânicos ou elétricos e as associações de coletores cadastradas, que devem 
receber treinamentos da Prefeitura, terão acesso às Ilhas Ecológicas para 
recolhimento de recicláveis. Ao todo, serão 200 Ilhas Ecológicas instaladas até 
o final de 2020, com pontos de coleta seletiva espontânea distribuídos na 
cidade. A capacidade do equipamento, que deve complementar o trabalho dos 
Ecopontos, será de sete metros cúbicos. 

Recicla 
Santos 

Santos/SP 

No município de Santos/SP, a prefeitura entregou dez triciclos com caçamba 
que serão utilizados na coleta e descarte de lixo da cidade, com capacidade de 
150 quilos, as recicletas ganham agilidade e capacidade de trazer melhor 
qualidade de vida aos coletores. 

Projeto 
Relix 

Paraguaçu 
Paulista/AL; 
Uberaba/MG 

O Projeto Relix reúne um conjunto de ações que envolvem arte, educação e 
tecnologia para a sustentabilidade e já está presente em diversas ações no 
Brasil, como a doação de 25 ciclolix (As ecobicicletas coletoras têm capacidade 
para até 450 kg e são sinalizadas e adaptadas para atender com mais segurança 
e dignidade às necessidades dos trabalhadores. Além de proporcionar mais 
conforto e qualidade de vida aos catadores, a ciclolix também incentiva a 
retirada de carroceiros humanos, de cavalos e de burros das ruas) para algumas 
cidades. 

Programa 
Pedal Social 

Resende/RJ 

As bicicletas vão atender o projeto Inclusão Produtiva, que é voltado para a 
capacitação de mulheres de baixa renda. Por meio dos veículos, as alunas das 
oficinas poderão vender produtos em pontos estratégicos da cidade. Um veículo 
será destinado para coleta seletiva e reciclagem. 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de (Brasília, 2018; Facundo & Capibaribe, 2019; Jornal da Manhã, 2019; 

PMPP/AL, 2013; PMR/RJ, 2016; Rede Globo, 2015). 

Disponível para encomendas, o site DreamBike (2020) possui um modelo de triciclo adaptado 

para coleta seletiva, conforme ilustra a Figura 3, feito em aço reforçado, freios a disco 

mecânico e câmbio de 7 velocidades, além de comportar 200 kg de carga e dimensões 

demonstradas na Figura 4, sendo um modelo adequado a proposta da pesquisa. 
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Figura 3 – Triciclo Reciclagem com carreta. 

Fonte: DreamBike (2020). 

 
Figura 4 – Dimensões do Triciclo Reciclagem com carreta. 

Fonte: DreamBike (2020). 

Os triciclos no processo de coleta seletiva já são utilizados em diversos municípios do Brasil, 

assim como existem projetos, como o Projeto Relix que incentiva a utilização das bicicletas 

levando em conta os benefícios de implementação do programa de coleta seletiva. A 

utilização de bicicletas no processo de coleta seletiva auxilia na sustentabilidade do programa, 

uma vez que reduz os custos de transporte, a emissão de poluentes e promove a inclusão 

social dos coletores. A utilização de animais na coleta seletiva é comum em países 

subdesenvolvidos, o que gera discriminação por parte da população em relação aos coletores, 

conforme descreve o catador da reportagem Globo (2015) ao mencionar “Vai desmistificar 

aquela questão do cara bruto, do cara sujo, daquela pessoa que está na rua jogada. Vai 
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enxergar como um profissional que está executando um serviço para a sociedade”. Mas é 

importante lembrar que uma das barreiras encontradas na coleta seletiva é a conscientização 

da população (BERNARDO & LIMA, 2017; FIGUEIRÓ, 2010; OLIVEIRA & 

GUABIROBA, 2018). 
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2.6 Indicadores de sustentabilidade para a avaliação de modelos de coleta seletiva 
municipal 

A definição de sustentabilidade mais adotada e mais citada é a da Organização das Nações 

Unidas, através do relatório Nosso Futuro Comum (Comissão Mundial de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, 1987): “desenvolvimento que atenda às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas necessidades”.  Inclusive a 

própria PNRS trás em seu Artigo 3º, XIII, sua definição: 

“produção e consumo de bens e serviços de forma a atender as necessidades 
das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem comprometer a 
qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras (BRASIL, 
2010B)”. 

Mikhailova (2004) ainda completa o conceito de sustentabilidade como a melhoria da 

qualidade de vida do homem, ao mesmo tempo em que mantém a capacidade dos 

ecossistemas no qual vivemos. 

Ao final dos anos 90, ocorre um aumento na quantidade de artigos relacionados à 

sustentabilidade, que focaram em como as ferramentas de Pesquisa Operacional podem 

desempenhar um papel importante na visualização e solução de problemas ambientais 

(RAJEEV et al., 2017). Desde o início dos anos 2000, o gerenciamento de operações 

sustentáveis se desenvolveu como uma área que integra questões ambientais e sociais, 

juntamente com aspectos econômicos das cadeias de suprimentos, em uma estrutura comum 

(SEURING & MÜLLER, 2008). 

Soltaniet et al. (2016) definem no gerenciamento sustentável de resíduos, a sustentabilidade 

como uma avaliação dos impactos ambientais, econômicos e sociais das opções disponíveis 

de tratamento de resíduos. 

A gestão dos resíduos poderá ser avaliada em três aspectos: ambiental, financeiro e social. 

Essa perspectiva de avaliação é incentivada na própria PNRS, uma vez que visa a redução da 

geração de resíduos, melhorias no processo de coleta e separação e, por fim, a melhor 

transformação, reutilização ou disposição final dos resíduos. Avaliar ambientalmente os 

ganhos na disposição adequada, financeiramente na reutilização e os benefícios sociais, como 

melhoria na qualidade de vida e geração de renda. Toda a gestão dos resíduos está ligada 

diretamente aos aspectos sustentáveis (PMR/RJ, 2019a). 
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Durante as pesquisas sobre sustentabilidade e gestão de resíduos, houve a incidência dos 

termos Financeiros e Econômicos para retratar o aspecto Financeiro/Econômico da 

sustentabilidade. Pode-se definir a análise financeira como uma análise do valor disponível da 

organização e análise econômica como a análise do patrimônio da organização. Está diferença 

conceitual perpetua a sustentabilidade, uma vez que são analisados os dois conceitos dentro 

da dimensão do desempenho econômico, ou seja, Econômica/Financeira. Por mais que seja 

mencionado o termo Econômico ou Financeiro, está sendo analisado o aspecto 

Econômico/Financeiro. 

2.6.1 Triple Bottom Line 

Carter & Rogers (2008) sugerem em seu trabalho que a sustentabilidade organizacional, em 

um nível mais amplo, é constituída em três componentes: ambiente natural, sociedade e 

desempenho econômico. Os autores ainda prosseguem comentando que esta perspectiva 

corresponde à ideia do Triple Bottom Line, “um conceito desenvolvido por Elkington (1998, 

2004), que simultaneamente considera e equilibra objetivos econômicos, ambientais e sociais 

do ponto de vista microeconômico”. 

 

 

 
Fonte: Adaptado Carter & Rogers (2008); Coşkun Aslan & Kisacik (2017). 

Figura 5 - Triple Bottom Line da Sustentabilidade. 

Ambiental Social 

Financeiro 

Sustentabilidade 
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O interesse em estudos relacionados à sustentabilidade tem crescido a partir dos anos 2000. 

Várias disciplinas de negócios, bem como as práticas de Consumo e Produção Sustentáveis, 

juntamente com o gerenciamento de recursos naturais e a erradicação da pobreza, formam os 

três pilares do desenvolvimento sustentável, enfatizando os estudos sociais, econômicos e 

ambientais: o Triple Bottom Line (JOYCE & PAQUIN, 2016; RAJEEV et al., 2017). 

No entanto, a definição mais difundida e comum é a sustentabilidade como resultado da 

sinergia das dimensões ambientais, sociais e econômicas (MORET et al., 2009), o que alguns 

autores preferem chamar por tripé da sustentabilidade ou triple bottom line (LANKOSKI, 

2016; WIJETHILAKE, 2017). 

2.6.2 Indicadores de Sustentabilidade 

A avaliação de desempenho é um instrumento fundamental na gestão das organizações ante o 

ambiente de competitividade dinâmico no qual as empresas estão inseridas (NASCIMENTO 

et al., 2011). 

Machado & Holanda (2007) afirmam que a mensuração do desempenho se tornou um 

instrumento de gestão capaz de proporcionar um gerenciamento eficaz da organização, e este 

é dependente de uma série de variáveis, como bases informativas, variáveis consideradas, 

critérios, conceitos e princípios adotados. Já Dutra (2003) destaca que, sem as medidas de 

desempenho, os gestores de uma organização não possuem fundamentos consistentes para 

identificar os aspectos ineficientes e/ou eficientes no desempenho da organização. 

Para Neely et al. (1995), a avaliação de desempenho pode ser definida como o processo de 

quantificar uma ação, no qual a mensuração é equacionada com a quantificação e a ação é 

entendida como aquilo que leva ao desempenho. 

Acredita-se que a construção de indicadores de desempenho de forma adequada está 

diretamente relacionada ao sucesso de um sistema de avaliação de desempenho 

organizacional (NASCIMENTO et al., 2011). 

Junqueira & Moraes (2016) comentam que a adaptação desses índices a questões relacionadas 

com o meio ambiente permite a avaliação do desempenho sustentável das organizações. 

Conforme conceituamos Sustentabilidade e Triple Bottom Line acima, pode-se dizer que um 

sistema de resíduos sólidos também é um sistema social. O comportamento humano molda 

todos os aspectos e etapas do processo, desde o consumo até a disposição final. Os impactos 
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do sistema em indivíduos, em comunidades, nas instituições e nas práticas exigem uma 

avaliação cautelosa e participação significativa dos principais atores (ISWA, 2016).  

Este é especificamente o caso, porque a sustentabilidade ambiental é, em muitos casos, menos 

dependente do contexto e mais fácil de medir do que a sustentabilidade social. Por exemplo, 

as pegadas de carbono têm um impacto na Terra independentemente de onde são emitidas. No 

entanto, as condições de trabalho combinadas com diferentes expectativas das partes 

interessadas podem variar significativamente, de modo que um turno de trabalho de 12 horas 

pode ser ilegal em um país, mas socialmente e legalmente aceitável noutro (WILHELM et al., 

2016). 

Os Quadros 11, 12 e 13 enumeram os aspectos, atributos, indicadores e medidas que podem 

ser utilizados para avaliar o desempenho de sistema logístico de coleta seletiva, adaptado a 

partir do modelo de Cunha (2017). 
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2.6.2 Indicador Social 

Quadro 11 - Atributos, indicadores e medidas de desempenho segundo aspecto Social 

Aspecto Atributos Indicadores Unidades Medidas Unidades 

Social 

Inclusão social 

Número de trabalhadores e familiares com assistência social 
e psicológica 

% 
Qtd. de trabalhadores e famílias com assistência 

social e psicológica /Qtd. de trabalhadores e 
famílias 

Qtd/Qtd 

Número de novos trabalhadores provenientes de tais grupos: 
mulheres; informalidade; prisão; favelas; alcoolismo; 

dependência de drogas; crime; deficiências físicas e mentais. 
% 

Qtd. de novos trabalhadores da inclusão 
social/Qtd. de novos trabalhadores 

Qtd/Qtd 

Geração de renda Renda média dos trabalhadores - formal e informal R$ Renda média dos trabalhadores/Período de tempo R$/mês 

Oportunidade de 
desenvolvimento 

profissional 

Número de trabalhadores que realizaram treinamento 
profissional e cursos de atualização 

% 
Qtd. de trabalhadores que realizaram treinamento 

profissional e cursos de atualização/ Qtd. de 
trabalhadores 

Qtd/Qtd 

Riscos à saúde e 
condições de trabalho 

Número de trabalhadores (formal e informal) trabalhando em 
condições adequadas (equipamento, proteção, treinamento) 

% 
Qtd de trabalhadores que utilizam EPIs/Qtd de 

trabalhadores 
Qtd/Qtd 

Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças diretamente 
relacionadas aos riscos da coleta seletiva 

% 
Ocorrência de acidentes de trabalho e doenças 
diretamente relacionadas aos riscos da coleta 

seletiva/ Período de tempo 
Qtd/mês 

Número de 
Colaboradores 

Envolvidos 
Geração de empregos % 

Geração de Empregos / Período de tempo Qtd/mês 

Geração de Empregos/Volume de serviços Qtd/vol 

Saúde Pública Nível de qualidade de vida IDH Nível da Qualidade de Vida/Área geográfica IDH/m² 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (ABRELPE, 2016; Abrelpe, 2019; Benassuly, 2015; Delai & Takahashi, 2008; Deus et al., 2015; Hoornweg et al. , 2012; IPCC, 2017; 

JACOBI & BESEN, 2011; Leoneti & Nirazawa, 2016; Mahjouri et al., 2017; Moret et al., 2009; Souza et al., 2016; Wilson et al., 2015)  
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2.6.3 Indicador Ambiental 
 
Quadro 12 – Atributos, indicadores e medidas de desempenho segundo aspecto Ambiental 
Aspecto Atributos Indicadores Unidades Medidas Unidades 

Ambiental 
Poluição do ar por Gases de Efeito 

Estufa 

Emissão de dióxido de carbono (CO2) Kg 

Emissão de CO2/Capacidade de 
processamento 

Kg/m³ 

Emissão de CO2/Período de tempo Kg/mês 

Emissão de óxido nitroso (N2O) Kg 

Emissão de N2O/Capacidade de 
processamento 

Kg/m³ 

Emissão de N2O/Período de tempo Kg/mês 

Emissão de gás metano (CH4) Kg 

Emissão de CH4/Capacidade de 
processamento 

Kg/m³ 

Emissão de CH4/Período de tempo Kg/mês 

Volume de dióxido de carbono (CO2) emitidos por 
transportes 

Kg Emissão de CO2/Distância percorrida Kg/Km 

Volume de monóxido de carbono (CO) emitidos por 
transportes 

g Emissão de CO/Distância percorrida g/Km 

Volume de óxidos de nitrogênio (NOx) emitidos por 
transportes 

g Emissão de NOx/Distância percorrida g/Km 

Volume de hidrocarbonetos (HC) emitidos por 
transportes 

g Emissão de HC/Distância percorrida g/Km 
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Quadro 12 – Atributos, indicadores e medidas de desempenho segundo aspecto Ambiental (Continuação) 
Aspecto Atributos Indicadores Unidades Medidas Unidades 

 

Poluição do ar por Gases de 
Efeito Estufa 

Volume de material particulado (MP) emitidos 
por transportes 

g Emissão de MP/Distância percorrida g/Km 

Poluição Sonora 
Intensidade de ruídos oriundos de transportes dB Intensidade de ruído/Distância percorrida dB/Km 

Intensidade de ruídos oriundos de empresas dB Intensidade de ruído/Faixa de frequência dB/Hz 

Poluição Visual 

Área ocupada por resíduos m² Área ocupada/Espaço disponível Adimensional 

Quantidade anual de resíduos sólidos gerados Toneladas t/ano ou t/unidade produzida T/Ano 

Produção de resíduos kg 
Quantidade de resíduos gerados/Área 

geográfica/Período de tempo 
kg/m2/ano 

Ecoeficiência Taxa de reciclagem kg kg de resíduos reciclados/kg de resíduos gerados kg/kg 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Aligleri et al., 2002; Alves & Nascimento, 2014; Araujo et al., 2010; Balkema et al., 2002; Brasil, 2010; Brito & Berardi, 2010; 

Campos & de Melo, 2008; Cunha, 2017; Curiel-Esparza et al., 2014; Delai, 2006; Delai & Takahashi, 2008; ETHOS, 2016; Fernandes et al., 2008; Guabiroba, 2013; 

Guisasola et al., 2008; Hoornweg et al., 2012; IPCC, 2017; Jacobi & Besen, 2011; Leal Junior, 2010; Linton et al., 2007; Liu et al., 2014; Lozano & Huisingh, 2011; 

Mahjouri et al., 2017; Marchi, 2011; Moret et al., 2009; Muga & Mihelcic, 2008; Nahuz, 1995; Pan et al., 2015; PMR/RJ, 2019a; Pokhrel & Viraraghavan, 2005; Polaz & 

Teixeira, 2009; Pombo & Magrini, 2008; Popovic et al., 2013; Renn et al., 2007; Renou et al., 2008; Utlu & Koçak, 2008; Wang et al., 2011).  
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2.6.4 Indicador Financeiro/Econômicos 

Quadro 13 – Atributos, indicadores e medidas de desempenho segundo aspecto Financeiro/Econômico: 

Aspecto Atributos Indicadores Unidades Medidas Unidades 

Financeiro/Econômico 

Eficiência do 
sistema 

Quantidade de resíduos com tratamento 
adequado 

% 
Quantidade de resíduos com tratamento adequado / total 

coletado 
Kg/Kg 

Custo 

Custo de operação R$ Custo de operação /Período de tempo  R$/mês 

Custo unitário da coleta R$ Custo da coleta/Quantidade coletada R$/Ton 

Custo de energia R$ Custo de energia/Período de tempo R$/Mês 

Custo de transporte R$ Custo de transporte/Distância percorrida R$/Km 

Custo de reutilização de produtos R$ Custo da operação/Período de tempo R$/Mês 

Custo de descarte de resíduo em aterro R$ Custo da operação/Quantidade transportada R$/Qtd 

Receita Receita adquirida com a operação  R$  Receita da operação/Período de tempo  R$/mês 

Tempo  Tempo de operação  Dia  Tempo de operação/Quantidade de demanda  Dia/Qtd 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de (Delai & Takahashi, 2008; Guabiroba, 2009; Guabiroba, 2013; Leal Junior, 2010; Leoneti & Nirazawa, 2016; Mahjouri et al., 2017; 

Moret et al., 2009; Polaz & Teixeira, 2009; PMR/RJ, 2017; SINIR, 2020; SINIS, 2019)  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Após definir os indicadores e medidas para avaliação de desempenho com base nos aspectos 

da sustentabilidade, este capítulo tem o objetivo de propor um procedimento que auxilie na 

análise comparativa de sistemas logísticos de coleta seletiva municipal. O procedimento 

proposto tem o objetivo de comparar duas ou mais cadeias logísticas de coleta seletiva com 

base em aspectos da sustentabilidade. Pelo fato de estarem associadas ao processo de coleta 

seletiva, essas cadeias têm início a partir da geração de um resíduo. O fim da cadeia trata-se 

de acondicionamento e separação dos resíduos sólidos municipais. Os aspectos da 

sustentabilidade e suas respectivas medidas serão os determinantes para analisar o 

desempenho do sistema logístico. A realização do estudo seguirá as Etapas descritas na Figura 

6, adaptada do trabalho de Cunha (2017). 



 

Figura 6 – Etapas metodológicas utilizadas no trabalho. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Cunha (2017). 
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3.1 Etapa (1) – Definir e caracterizar a área de estudo 

A primeira Etapa visa à definição do caso que se quer estudar e o levantamento de suas 

características. Neste sentido, para comparar dois ou mais sistemas logísticos de coleta 

seletiva deve-se: (1) delimitar a região onde o estudo será aplicado. Ao delimitar a região, é 

possível verificar os sistemas logísticos de coleta seletiva que justificam a realização deste 

estudo e aplicar este método, e; (2) definir o tipo de resíduo gerado. Caso o resíduo possua 

locais diferentes de origens, estes também deverão ser definidos. A caracterização do estudo 

de caso dará base para o entendimento da identificação dos elementos do sistema logístico. 

3.2 Etapa (2) – Identificar os elementos do sistema logístico da coleta seletiva 

A Etapa 2 visa identificar os elementos que compõem o sistema logístico da coleta seletiva. 

Tendo-se em mente que o primeiro elemento de um sistema logístico da coleta seletiva é o 

gerador do resíduo e o último elemento é o seu local de destinação final, o resíduo é gerado 

por residentes, organizações privadas e públicas e coletado pela cooperativa responsável pela 

coleta seletiva municipal, onde será separado, comercializado, reciclado ou, por fim, disposto 

de modo adequado. A identificação de cada elemento da cadeia é obtida por meio de pesquisa 

bibliográfica, documental ou pesquisa de campo com especialistas da área em estudo. 

3.3 Etapa (3) – Mapear o modelo da coleta seletiva atualmente utilizado 

Como há mais de um elemento no sistema logístico da coleta seletiva, há a necessidade de 

movimentação física entre um e outro, e esta movimentação pode ser feita por diferentes 

modos de transporte. Os modos podem ser rodoviário, ferroviário, dutoviário, aquaviário ou 

aeroviário (WANKE & FLEURY, 2006). Portanto, nesta Etapa, os modos utilizados no 

sistema logístico da coleta seletiva devem ser definidos, além do modelo de coleta seletiva 

atualmente utilizado. 

3.4 Etapa (4) – Levantar e definir os indicadores e medidas de desempenho a serem utilizados 

no estudo 

Esta etapa visa levantar todos os atributos associados aos aspectos de sustentabilidade com 

base na literatura e, posteriormente, identificar os indicadores e as medidas de desempenho 

associados a cada atributo. Após levantar um conjunto de indicadores e medidas de 

desempenho, é necessário realizar os cálculos destas medidas. No entanto, pode ser que nem 
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todas as medidas definidas na etapa anterior sejam consideradas no estudo. Neste sentido, esta 

etapa tem o intuito de determinar um ou mais critérios que serão utilizados para definir tanto 

os indicadores como as medidas de desempenho que darão base para a análise do sistema 

logístico. Esses critérios devem justificar a seleção das medidas definidas para o estudo. Essa 

seleção poderá levar em conta as medidas que têm mais influência na operação do sistema 

logístico em estudo: (1) medidas que geram impactos diretos mais graves para a sociedade, 

tais como impactos que prejudicam a saúde da população; (2) modos de transporte dos 

resíduos e (3) particularidades associadas à região onde opera o sistema logístico da coleta 

seletiva. 

3.5 Etapa (5) – Propor modelo de coleta seletiva alternativo 

Após o levantamento do modelo atualmente utilizado de coleta seletiva municipal, dadas as 

características da área de estudo, esta etapa inicia-se com a proposição de um modelo 

alternativo de logística da coleta seletiva. Este modelo alternativo trará mudanças com base 

em pesquisa bibliográfica, documental ou pesquisa de campo com especialistas da área em 

estudo com foco em ações de melhorias baseadas na sustentabilidade da operação. 

3.6 Etapa (6) – Coletar dados e calcular os indicadores e medidas de desempenho dos dois 

modelos 

O período e a forma de coleta de informações devem ser definidos. Estes dados poderão ser 

obtidos por meio de pesquisa bibliográfica, documental ou por meio de entrevistas com 

especialistas. O resultado desta etapa será um conjunto de dados, necessários para o cálculo 

dos indicadores e medidas de desempenho na próxima etapa. 

Além dos modos utilizados na logística da coleta seletiva, nesta etapa se faz necessário obter 

dados referentes à quantidade de resíduos a ser coletada, qual a distância que será percorrida, 

bem como a estrutura de emissões de cada modo. A identificação desses dados é obtida por 

meio de pesquisa bibliográfica, documental ou entrevistas com os responsáveis pela coleta 

seletiva. 

Os transportes são grandes fontes de poluição. Assim, emissões de poluentes locais ou de 

gases de efeito estufa podem ser agravadas pelas más condições dos veículos e das vias, das 

tecnologias empregadas e das formas de gerenciamento da operação (Leal Junior, 2010). 
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A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (BRUNI et al., 2014) publicou em 2014, o 

Plano de Controle de Poluição Veicular, conforme Cunha (2017) comenta, o plano visa gerir a 

qualidade do ar e indicar ações para o controle da emissão de poluentes e a redução do 

consumo de combustíveis por veículos. No entanto, segundo a CETESB (2014), mesmo os 

automóveis equipados com sistemas de controle de poluição mais sofisticados, continuam 

sendo grande fonte de poluição. 

De acordo com a Associação Nacional de Transporte Rodoviário de Carga – NTC (2014), os 

custos fixos são custos operacionais do veículo que não variam com a distância percorrida, 

isto é, continuam existindo, mesmo com o veículo desligado. Estão ligados ao tempo e, 

geralmente, são calculados por mês. Os custos variáveis correspondem aos custos que variam 

com a distância percorrida pelo veículo, ou seja, que deixam de existir quando o veículo está 

desligado (NTC, 2014). 

Poderá ser necessário equacionar os indicadores e medidas de desempenho de acordo com as 

necessidades da região, bem como para o cálculo dos indicadores selecionados na etapa 4. As 

equações utilizadas deverão ser descritas na aplicação do método. 

3.7 Etapa (7) – Cálculo dos indicadores e medidas de desempenho 

Esta etapa inicia-se com o cálculo dos indicadores e medidas de desempenho. Cada medida é 

calculada a partir do quociente de dois fatores definidas na etapa 4, sendo calculada de acordo 

com as suas equações e unidades especificadas nos Quadros 12, 13 e 14 que descrevem os 

indicadores. 

O resultado desta etapa será um conjunto de medidas de desempenho calculadas de cada 

aspecto de sustentabilidade. A partir destes valores será possível comparar as medidas e obter 

a conclusão do estudo na próxima etapa. 

3.8 Etapa (8) – Análise comparativa 

A etapa 8 será a comparação das propostas de melhorias e a análise do percentual de 

sustentabilidade dos modelos logísticos de coleta seletiva (atual e proposto), identificando o 

mais sustentável. Nesta etapa, será possível alcançar o objetivo de pesquisa, ou seja, a análise 

dos indicadores de emissões dos veículos de coleta seletiva e verificar o percentual de 

melhoria desses indicadores com o modelo proposto. Podendo ainda, retornar à etapa 5, 
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propondo novas alternativas para aprimorar a sustentabilidade do sistema logístico de coleta 

seletiva. 

  



62 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

No capítulo 3 há uma proposta um procedimento que visa comparar e analisar dois ou mais 

modelos de coleta seletiva. O procedimento foi composto por oito etapas que possibilitaram a 

definição e caracterização do estudo de caso, o mapeamento do modelo de coleta seletiva 

atualmente utilizada, a proposição de um modelo de coleta seletiva alternativo, o cálculo dos 

indicadores e das medidas de desempenho e a comparação dos modelos de coleta seletiva, 

verificando o percentual de sustentabilidade dos modelos. Este capítulo visa aplicar o 

procedimento proposto em um sistema municipal de coleta seletiva. O referido estudo será 

realizado no município de Resende no Estado do Rio de Janeiro. Para a gestão integrada dos 

resíduos sólidos do município, foi elaborado pelo município um Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), sendo este o principal documento utilizado neste 

capítulo. 

4.1 Etapa 1 – Definição e caracterização da área de estudo 

Situado na região Sudeste do Brasil, no Estado do Rio de Janeiro, entre a Serra do Mar e às 

margens do Vale do Paraíba, Resende localiza-se às coordenadas geográficas UTM: 

Longitude 556.898 mE e Latitude 7.515.167 mS. Limita-se com os municípios de Itatiaia, 

Barra Mansa, Porto Real e Quatis, todos inseridos no Estado do Rio de Janeiro, e, também, 

faz divisa com os Estados de Minas Gerais e São Paulo (Prefeitura Municipal de Resende/RJ, 

2019). 

A população estimada de Resende em 2019 é de 131.341 pessoas, ocupando a 23ª posição no 

Estado do Rio de Janeiro, de números de habitantes de 92 municípios. Com área total de 

1.099.336 m² de território, sendo o 7º município com maior território no Estado do Rio de 

Janeiro (IBGE, 2020). 

Sobre o clima do município de Resende, o relatório de caracterização do município de acordo 

com a Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2017) a descreve como “subtropical úmido com 

inverno seco e verão quente”. O relatório ainda comenta que as características climáticas são 

fatores que influenciam nos serviços de limpeza pública, como por exemplo, a interrupção do 

serviço de capina no período de crescimento vegetativo, bem como o elevado teor de 

umidade, presente nos resíduos, acresce seu peso relativo e degrada os materiais como papeis 

e papelão, no caso da coleta seletiva. 
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O relevo em termos de declividade é um dos fatores utilizados para a determinação dos locais 

favoráveis para disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos. Sendo assim, o 

relevo do município tem influência na sustentabilidade dos serviços de coleta de resíduos 

sólidos, principalmente, em relação ao custo de manutenção da frota, do tempo despendido e 

na emissão de gases na prestação de serviços. 

A declividade do terreno no Município se apresenta distribuída em seis classes, predominando 

os relevos Forte Ondulado com abrangência e Ondulado, cobrindo respectivamente 37,82% e 

34,97% da unidade territorial de Resende/RJ, conforme descrito no Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e detalhado na Tabela 2. 

Tabela 2 - Quantificação das áreas e abrangência das classes de declividade do município de Resende/RJ. 

Declividade Área (Km²) Abrangência (%) 
Plano 0 a 3% 93,2525 8,52% 

Suave Ondulado 3 a 8% 132,7016 12,13% 
Ondulado 8 a 20% 382,7170 34,97% 

Forte Ondulado 20 a 45% 413,9654 37,82% 
Montanhoso 45 a 75% 66,5605 6,08% 

Escarpado > 75% 5,2603 0,48% 
Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2017). 

Sobre a setorização e divisão do município será utilizada a setorização do município em 

bacias de captação de recursos, conforme descrito no PMGIRS que teve a principal variável 

considerada para a setorização do município na determinação da capacidade máxima de 

deslocamento dos munícipes para a entrega voluntária de resíduos sólidos definida em 1,5 a 

2,5 km. O PMGIRS ainda considerou um conjunto de indicadores socioeconômicos e 

demográficos dos habitantes locais, baseados nos dados referentes aos setores censitários do 

censo demográfico do IBGE de 2010. 

Outro aspecto fundamental na definição dos limites da bacia foi a consideração de 

informações do relevo do município de Resende buscando minimizar as dificuldades de 

transporte de resíduos sólidos por meio dos veículos de tração humana e mecânica em regiões 

íngremes. Assim, o PMGIRS elaborou a partir dos dados do SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission) obtidos junto à USGS (United States Geological Survey), a carta 

temática de declividade do município, na qual foi possível observar espacialmente as áreas 

mais íngremes. 
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Figura 7 - Declividade do município de Resende. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2018). 

A Figura 8 ilustra esta setorização que resultou na divisão da sede urbana de Resende em 6 

Bacias, cuja relação de bairros abrangidas por cada uma delas pode ser consultada no Quadro 

15. 
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Figura 8 – Bacias de captação de resíduos do município de Resende. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2018). 
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Quadro 14 – Bairros abrangidos nas bacias de captação de recursos do município de Resende. 

Bacias de 
captação de 

recursos 
Bairros Abrangidos 

Bacia 01 
Alegria II, Boa Vista, Boa Vista II, Casa da Lua, Cidade Alegria, Condomínio Morada das 

Agulhas, Mirante da Serra, Mirante das Agulhas, Morada da Colina, Primavera, Toyota e Vila 
Isabel. 

Bacia 02 
Aeroporto, Alegria, Bairro Helite, Baixada da Itapuca, Cidade da Alegria, Jardim Alegria, 
Jardim Beira Rio, Morada da Felicidade, Nova Alegria, Parque Exapicor, Retiro Paraíso e 

Vila Itapuca. 

Bacia 03 
Barbosa Lima, Centro, Condomínio Horizontal Tácito, Indústria IQR, Jorge Vas Curvo, 

Manejo, Parque Jalisco, Vila Hulda Rocha, Vila Julieta, Vila Liberdade, Vila Nova 
Liberdade, Vila Santa Cecília e Vila Santa Isabel. 

Bacia 04 

Alto do Surubi, Alto dos Passos, Centro, Eucaliptal, Jardim Brasília, Jardim Brasília II, Moro 
do Batista, Morro do Machado, Surubi, Novo Surubi, Parque Ipiranga I, Parque Ipiranga II, 
Vicentina, Vila Adelaide, Vila Central, Vila Elizabeth, Vila Moderna, Vila Santo Amaro e 

Vila Verde. 

Bacia 05 
Alambari, Cabral, Campos Elíseos, Castelo Branco, Comercial, Jardim Tropical, Montese, 

Montese II, Monet, Morada do Castelo Branco, Paraíso, São Caetano, Jardim do Sol e Jardim 
Esperança. 

Bacia 06 Fazenda da Barra, Jardim Martinelli, Campo Belo, Fazenda da Barra III. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ PMR/RJ (2018). 

Atualmente, a coleta seletiva realizada no município de Resende é na modalidade Porta-a-

Porta (PaP), entretanto, já consta no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos da Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2019) a implementação de LEVs a partir do 

ano de 2020. De acordo com o PMR/RJ (2019), os locais para a implementação dos LEVs 

foram determinados com base nas “áreas de influências de captação de resíduos” que são 

áreas de características homogêneas com dimensões que permitam o deslocamento dos 

pequenos geradores e coletores de seu perímetro até o respectivo ponto de entrega voluntária. 

Para a definição da quantidade necessária de LEVs, as quais podem conter um ou mais 

dispositivos de acondicionamento, o PMGISRS do município levou em consideração a 

distribuição espacial da sede urbana de Resende, bem como de seus distritos e núcleos 

urbanos com as premissas de distância máxima a serem percorridas para o descarte 

voluntário. Logo, para a definição da distância máxima entre os LEVs foi considerada a 

distância de 500 metros (Alvarenga, 2015; MARCUCCI, 2017; TANOUE et al., 2017). Para a 

aplicação do raio de abrangência dos LEVs, deve-se considerar que os caminhos não são 

regulares, assim, Peixoto et al. (2006) menciona que diversas literaturas especializadas 

utilizam um coeficiente de ajuste que reduz em 26% o raio de abrangência, deste modo 

definiu-se que o raio de abrangência para as regiões urbanas delimitadas será de 370 metros. 

A Figura 9 demonstra a distribuição dos LEVs no município de Resende. 
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Figura 9 – Distribuição e quantificação dos LEVs nas Bacias de captação de resíduos do município de Resende. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2018). 

Outro ponto importante ao considerar a coleta seletiva com a utilização de triciclos é a 

disponibilidade de ciclovias no município. De acordo com o plano de mobilidade urbana em 

Resende (PMR/RJ, 2015), publicado em 2015, são apresentadas as ciclovias presentes no 

município bem como é apresentada a ampliação da mesma, conforme Figura 10. 
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Figura 10 – Mapeamento das ciclovias existentes e propostas do plano de mobilidade urbana do município de 
Resende. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2015). 

Sendo assim, dadas as características de relevo, trânsito e disponibilidade de ciclovias, 

este estudo analisará as bacias 1, 2 e 3, cujas localizações encontram-se na Figura 11. 

  

Figura 11 – Localização das Bacias 1, 2 e 3 no município de Resende/RJ. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGE (2020); PMR/RJ (2017).  

Legenda: 
Localização 
Bacia 1  
Bacia 2  
Bacia 3  
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4.2 Etapa 2 – Identificação dos elementos do sistema logístico atual da coleta seletiva 

Esta etapa tem o objetivo de identificar os geradores de resíduos e os materiais coletados, bem 

como identificar o processo de coleta seletiva adotado pelo município, caracterizando ainda o 

funcionamento, a estrutura utilizada, a localização e os materiais por eles comercializados. 

Em relação à geração de resíduos no município, a estimativa obtida para a geração per capita 

média em Resende é de 0,731 kg/hab. dia, conforme o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMR/RJ, 2019), sendo considerado como histórico os registros 

fornecidos pela Prefeitura Municipal e empresa contratada pela coleta convencional dos 

resíduos sólidos, referentes ao ano de 2016 e 2017. 

Tabela 3 – Quantidade média de geração dos resíduos sólidos urbanos. 

Município 
Quantidade Média Mensal 

(Ton) 
Quantidade Média Diária 

(Ton) 
Geração Per Capita Média 

(Kg/Hab.Dia) 

Resende 2.822,29 92,77 0,731 
Fonte: Adaptado de PMR/RJ (2019). 

A composição dos resíduos do município é demonstrada a partir da Figura 12 que demonstra 

existir um percentual considerável de resíduos recicláveis (31,08%) e de Resíduos 

Compostáveis (55,61%) que poderão sofrer algum tipo de tratamento e serão reutilizados. 

Não havendo o processo de coleta seletiva, todo esse material seria disposto nos vazadouros a 

céu aberto. 

 

Figura 12 - Composição Gravimétrica dos resíduos sólidos gerados no município de Resende. 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PMR/RJ (2019). 

13,31%

31,08%55,61%

Rejeitos

Resíduos Recicláveis
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No tocante às cooperativas que atuam no município e conforme expõe o Art. 9º, § 2º do 

Decreto No 7.404 de 2010, o sistema de coleta seletiva deverá ser implementado pelo titular 

dos serviços públicos (BRASIL, 2010A). O município de Resende destina o material 

reciclável obtido através da coleta seletiva para a Unidade de Triagem de Resíduos operada 

pela Associação de Catadores Recicla Resende (ACRR) em parceria com a Prefeitura 

Municipal, onde ocorre o recebimento, triagem e enfardamento do material, até a saída para 

comercialização e concentra toda estrutura envolvida no processo de coleta seletiva 

municipal. Além disto, há a atuação da Associação de Garimpeiros do Aterro Sanitário de 

Resende (AGASAR), que realiza atividades de triagem, enfardamento e comercialização de 

materiais recicláveis retirados do maciço de resíduos depositados no aterro controlado 

municipal. 

Associação de Catadores Recicla Resende - ACRR iniciou suas atividades em 2001, a ACRR 

é uma associação de catadores, sediada na Avenida Professor Antônio Esteves, s/n, Bairro 

Campo da Aviação, em área cedida pela Prefeitura Municipal, onde está localizada sua sede 

administrativa, o galpão operacional e o pátio. 

Sua atuação consiste nas atividades de triagem, beneficiamento, enfardamento e 

comercialização de resíduos sólidos recicláveis, inertes, não perigosos, conforme Certidão 

Ambiental n. 023/2015, expedida pela Agência do Meio Ambiente de Resende – AMAR 

(PMR/RJ, 2018a). O plano ainda menciona que a associação também realiza a atividade de 

coleta de materiais recicláveis. Atualmente, existem 16 associados, que executam as 

atividades de coleta, triagem e enfardamento dos materiais para comercialização, além dos 

eleitos para desempenharem as funções administrativas. 

A ACRR ainda possui diversas parcerias com estabelecimentos comerciais do município, 

escolas e particulares na doação de equipamentos e materiais e no recebimento de materiais 

recicláveis (PMR/RJ, 2018a). Sendo a Prefeitura Municipal ainda responsável pela cessão do 

espaço do galpão e os veículos, com motoristas para desempenharem as atividades de coleta 

seletiva, arcando também com os gastos de energia elétrica, água e esgoto, refeições, 

combustíveis e manutenção dos veículos. 

A sede da associação é composta de infraestrutura como: prédio administrativo com 

escritório, cozinha, refeitório, sala de estar, sanitários, galpão e pátio. No galpão, é realizado o 

acondicionamento, triagem e enfardamento dos materiais recicláveis além de armazenamento 
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das prensas, esteiras, bags e demais maquinários utilizados na operação. O pátio é utilizado 

para armazenamento dos materiais enfardados, contêineres e caçambas. 

Após passarem pela triagem, separação e enfardamento, os resíduos são armazenados no pátio 

até que tenham volume suficiente para sua comercialização. No Plano, a Prefeitura Municipal 

de Resende/RJ (2018a) ainda comenta que a associação “comercializa boa parte das 

categorias de materiais passíveis de reciclagem, com maior ênfase nos plásticos (diversas 

tipologias), papel, papelão, vidro, alumínio e sucatas”. Na Tabela 4, são demonstrados os 

materiais recicláveis comercializados pela ACRR, com o quantitativo total triado e vendido 

no ano de 2017. 

Tabela 4 – Fluxos dos materiais recicláveis comercializados pela ACRR em 2017. 

Material Reciclável Valor Unitário (Kg) Quantidade (Ton) Destino 
Alumínio 3,70 4,058 Helder – Guaratinguetá/SP 

Cobre N/I 0,158 Helder – Guaratinguetá/SP 
Ferro N/I 10,785 Helder – Guaratinguetá/SP 
Inox N/I 0,222 Helder – Guaratinguetá/SP 

Metal N/I 0,334 Helder – Guaratinguetá/SP 
Óleo 1,20 0,440 T.F. Teixeira 

Papelão 0,40 243,507 Paraibuna - Juiz de Fora/MG 
Papel 0,35 110,411 Paraibuna - Juiz de Fora/MG 

Plástico (misto) 0,40 63,252 Marçal - Barra Mansa/RJ 
Plástico Rejeito 0,30 0,827 Marçal - Barra Mansa/RJ 

PET (2) N/I 18,193 Marçal - Barra Mansa/RJ 
Sucata N/I 59,122 Adelfer - Resende/RJ 

Tetra Pak N/I 5,733 
Recicoleta - Baixada 

Fluminense 
Vidros N/I 74,364 Dinho - Baixada Fluminense 
Total - 591,41 - 

Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2018a). 

Associação de Garimpeiros do Aterro Sanitário de Resende – AGASAR é uma associação de 

catadores, localizada em Bulhões (distrito de Resende), em uma área do aterro municipal, 

cerca de cinco quilômetros do centro de Resende. 

AGASAR desempenha atividades de triagem, enfardamento e comercialização de materiais 

recicláveis depositados no aterro diariamente. A associação conta com 43 associados, que se 

dividem entre as atividades de triagem, enfardamento e armazenamento, realizando essas 

atividades de forma individualizada, sendo que cada associado processa seus próprios 

resíduos segregados (PMR/RJ, 2018a). Entretanto, no momento da comercialização, 

principalmente para que a quantidade mínima seja suficiente para realizar a venda, é realizada 

em conjunto. Os recursos obtidos na comercialização também são individuais, proporcionais 
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ao quantitativo de cada associado, bem como os ganhos de produtividade, que são 

proporcionais à quantidade triada. 

A associação também realiza parcerias, uma delas é com a Organização Não Governamental 

(ONG) Pangea, que realizou a doação de maquinários que constituem o galpão da AGASAR, 

que pertencem aos associados e os demais equipamentos obtidos através de recursos próprios. 

Em relação às instalações físicas e equipamentos utilizados pela AGASAR para realizar suas 

atividades, a PMR/RJ (2018a) menciona que no local de apoio contém repartições para 

reuniões e descanso, sanitários e refeitório, e no galpão onde é realizado o acondicionamento 

e enfardamento dos materiais recicláveis, abriga as prensas, big bags e demais maquinários 

empregados para a preparação dos resíduos para sua comercialização. Destacando ainda que 

nos arredores do galpão existem locais que são utilizados para armazenar materiais que serão 

ou que já foram enfardados. 

Os resíduos são armazenados no pátio, após serem enfardados e separados, aguardando o 

volume necessário para sua comercialização. A AGASAR comercializa ainda diversas 

categorias de materiais recicláveis, sendo os mais vendidos, conforme explica PMR/RJ 

(2018a) o papelão, o plástico misto, o Pet e o alumínio. 

Sobre a recuperação de materiais recicláveis pela associação, PMR/RJ (2018a) comenta que 

foram cerca de 800 toneladas de resíduos retirados do aterro em 2017 e pelos registros, a 

AGASAR triou e comercializou de 2010 a 2017 cerca de 4.700 toneladas de resíduos que são 

convertidos em rendas para os associados. E a comercialização desses materiais é diversa. De 

acordo com o plano, podem variar conforme o preço empregado pelos compradores, frete e 

carga disponíveis para as indústrias de reciclagem, empresas privadas e também os 

atravessadores informais do próprio município ou de outros municípios próximos. A Figura 

13 ilustra a localização das cooperativas que realizam a coleta seletiva no município de 

Resende. 
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Figura 13 – Localização das Associações de Reciclagem no município de Resende. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGE (2020); PMR/RJ (2017). 

  

Legenda: 
ACRR        
AGASAR  
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4.3 Etapa 3 - Mapeamento do modelo de coleta seletiva atualmente utilizado 

A coleta seletiva no município de Resende é realizada pela ACRR em parceria com a 

Prefeitura Municipal. Atualmente, a coleta seletiva tem abrangência de 25 bairros, incluindo 

ainda 16 escolas, grandes geradores, condomínios residenciais e 2 distritos do município 

(PMR/RJ, 2017). Atendendo cerca de 14.000 domicílios, correspondendo a 40% do total de 

domicílios do município (PMR/RJ, 2019a). 

No município, existe a coleta seletiva de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) e Resíduos 

Sólidos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços (RSC) recicláveis. 

Conforme detalhamento no item Cooperativas da etapa 2, o material é coletado pela ACRR, 

na modalidade porta a porta em alguns bairros e encaminhado para a sede da associação 

juntamente com materiais segmentados e encaminhados por empresas, órgãos públicos, 

escolas e outros apoiadores. Os resíduos são triados, segregados e enfardados na associação e 

armazenados até que atinjam o volume necessário para sua comercialização (PMR/RJ, 

2019a). Existe também no município, a participação de catadores informais que realizam a 

coleta, triagem e comercialização de materiais recicláveis, principalmente nas áreas 

comerciais. 

A coleta seletiva deve ter a regularidade como um princípio, uma vez que a eficiência da 

mesma está vinculada a este fator. Com a regularidade estabelecida, os cidadãos que residem 

do município irão se habituar a dispor os resíduos somente nos dias e horários em que os 

veículos coletores irão passar, para tanto a população deve ser informada e orientada 

antecipadamente. 

A construção do calendário de coleta estabelecido pelo município deverá ser constituída de 

forma eficiente e pontual, de modo a cumprir a setorização existente e atender a região 

central, aglomerados urbanos e área rural, conforme o cronograma descrito no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Programação de coleta seletiva no município de Resende. 
 2º Feira 3º Feira 4º Feira 5º Feira 6º Feira 

M
an

hã
 

Morada da 
Colina 
Morada da 
Colina II 
Morada da 
Colina III 
Limeira 
Limeirinha 
Casa da Lua 

Ipiranga 
Ipiranga II  
Jardim Brasília 
Jardim Brasília II 
Vila Adelaide 
Vila Central 
Tangará 
Visconde De Mauá (Distrito) – na 
região Lote 10 
Condomínio Terras Alphaville 

Jardim 
Jalisco 
Barbosa 
Lima 
Bairro Elite 
Vila Santa 
Isabel 
 

Vila Julieta 
Alvorada 
Vila Santa 
Cecília 
Montese 
 

Liberdade 
Nova 
Liberdade 
Comercial 
Jardim 
Tropical 
 

T
ar

de
 

Supermercados e Condomínio 

Fonte: Prefeitura Municipal de Resende/RJ (2018a). 

Os resíduos ainda deverão ser armazenados e preparados para a sua coleta. Os recipientes 

utilizados no acondicionamento devem obedecer a requisitos mínimos de funcionalidade e de 

higiene, devendo ter um aspecto que não o torne repulsivo ou desagradável, podendo ser 

utilizados recipientes reutilizáveis e/ou descartáveis. Os recipientes reutilizáveis devem 

possuir um formato que facilite seu esvaziamento (sem aderência nas paredes internas e nos 

cantos), ser confeccionado em material resistente (plástico ou metal) e que evite vazamentos, 

ter alças laterais e tampas, além de capacidade máxima de 100 litros, a fim de não dificultar a 

coleta (PMR/RJ, 2019a). 

No que tange aos horários da coleta seletiva, foi recomendado pelo Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (2019) que seja efetuado nas primeiras horas da manhã 

ou no período noturno seja efetuada a coleta nas regiões centrais para evitar transtornos, 

principalmente àqueles relacionados com o tráfego. Já nos bairros estritamente residenciais, a 

coleta deve ser realizada preferencialmente durante o dia, pois é mais econômica e permite a 

melhor fiscalização do serviço. 

Caso opte-se pela coleta noturna, deverão ser consideradas algumas ações para evitar a 

perturbação da população pelos ruídos. Desta maneira, os funcionários deverão ser instruídos 

a não alterar a voz durante a coleta, o motor não deve ser levado à alta rotação para apressar o 

ciclo de compactação, devendo existir um dispositivo automático de aceleração, sempre 

operante. Deve-se, também, dar prioridade à aquisição de veículos modernos e silenciosos, 
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reduzindo, assim, possíveis reclamações. O Quadro 16 ilustra a frequência e os períodos 

recomendados para a coleta seletiva municipal por tipo de área. 

Quadro 16 - Frequência e períodos de coleta seletiva por tipo de área. 

Tipo Da Área Frequência Período Observações 

Sede municipal (áreas 
residenciais) 

Diária ou 
Alternada 

(intervalo máximo 
de 72 horas) 

Diurno 
A coleta diária deverá ser efetuada em áreas 

com grande adensamento populacional. 

Sede municipal (áreas 
comerciais) 

Diária ou 
Alternada 

(intervalo máximo 
de 72 horas) 

Diurno (entre 5:30 
e 7:30h) ou 

Noturno 

Observar as ações para evitar perturbações 
por ruídos. 

Feiras, festas, eventos 
musicais, exposições 
agropecuárias, etc. 

Conforme 
demanda 

Imediatamente 
após a realização 

do evento 

Programar a coleta com antecedência, a partir 
da agenda de realização dos eventos. 

Aglomerados Urbanos 
Uma vez por 

semana 
Diurno 

Dar prioridade à coleta nas segundas-feiras, 
quando há o maior acúmulo de resíduos, 

devido à geração do fim de semana 

Área rural e/ou 
Assentamentos 

Quinzenal Diurno 

Viabilizar Locais de Entrega Voluntária nos 
principais acessos 

Se for comprovada a inviabilidade 
econômico-financeira da coleta nas áreas 

rurais, a frequência poderá ser alterada, desde 
que sejam adotados mecanismos salutares de 

armazenamento dos resíduos. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PMR/RJ (2019). 

Para a operacionalização do serviço de coleta seletiva dos resíduos sólidos domiciliares 

recicláveis secos de Resende é utilizados veículos coletores de tração mecânica para 

transportar os materiais recolhidos de maneira diferenciada até unidade de triagem instalada 

no município, sendo que a escolha mais adequada será aquela que equalizar os aspectos 

técnicos e operacionais, culturais, sociais e econômicos.  

Considerando os aspectos técnicos e operacionais para execução dos serviços de coleta 

seletiva, deverão ser utilizados caminhões de categoria “leve” ou 3/4 implementados com 

carroceria de carga seca do tipo gaiola metálica, conforme especificado no Quadro 17. Este 

tipo de carroceria apesar de possuir menor capacidade de transporte (em termos de volume) 

por não realizar compactação, potencializa a diminuição do índice de rejeitos presentes na 

massa dos resíduos coletados, uma vez que não provoca a perda da qualidade e do potencial 

de mercado de tais materiais (PMR/RJ, 2019a), de acordo com exemplo ilustrado na Figura 

14. 
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As guarnições de coleta seletiva geralmente são compostas por motorista, coletores (garis), 

sendo que um destes deve ficar responsável por receber o resíduo lançado e organizar na 

carroceria do caminhão, objetivando uma melhor eficiência na capacidade de carga do 

veículo. 

Quadro 17 - Especificações técnicas do veículo coletor considerado para a execução dos serviços de coleta 
seletiva. 

Veículo 

Categoria Pequeno (3/4) 

Modelo de referência Ford Cargo 816 

Peso Bruto Total (PBT) (kgf) 8.250 

Combustível Diesel 

Implemento 

Carroceria Gaiola 

Modelo de referência Facchini 

Capacidade volumétrica teórica (m³) 30,83 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PMR/RJ (2019). 

 

 
Figura 14 – Exemplo de Caminhão Pequeno (3/4) com carroceria do tipo Gaiola. 

Fonte: Prefeitura Munícipal de Curumbá/MS (2013). 
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4.4 Etapa 4 – Levantamento e definição dos indicadores e medidas de desempenhos a 
serem utilizadas no estudo  

Nos Quadros 11, 12 e 13 são elencados diversos indicadores de sustentabilidade utilizados na 

literatura. A avaliação por meio de indicadores de sustentabilidade na coleta seletiva é 

fundamental, uma vez que é necessário avaliar os ganhos ambientais na disposição adequada, 

financeiramente na reutilização e na comercialização e socialmente, como na melhoria da 

qualidade de vida e geração de renda. Toda a gestão dos resíduos está ligada diretamente aos 

aspectos sustentáveis (BRASIL, 2010; PMR/RJ, 2019a). 

Soares & Cunha (2019) comentam sobre a melhoria da eficiência nos processos produtivos. 

Comentam se essa melhoria está diretamente ligada aos atendimentos das metas de redução de 

emissões, com os quais o Brasil compromete-se. 

Os gases liberados nas operações de transporte geram impactos em todo o globo terrestre 

(LEAL JUNIOR, 2010). Dentre os gases de efeito estufa gerados nas operações de transporte, 

pode-se destacar o dióxido de carbono – CO2, metano – CH4, óxido nitroso – N2O, vapor de 

água e clorofluorcarbonos – CFC (ALENCAR ET AL., 2019; ARAFAT ET AL., 2015; 

BRITO & BERARDI, 2010; DELAI & TAKAHASHI, 2008; FERNANDES ET AL., 2008; 

GUABIROBA, 2013; GUISASOLA ET AL., 2008; IPCC, 2017; JACOBI & BESEN, 2011; 

LEAL JUNIOR, 2010; Y. LIU ET AL., 2014; LOZANO & HUISINGH, 2011; MORET ET 

AL., 2009; MUGA & MIHELCIC, 2008; POPOVIC ET AL., 2013; RENOU ET AL., 2008; 

SOARES & CUNHA, 2019; WANG ET AL., 2011). Sendo o CO2 a principal fonte de 

emissão nos transportes, uma vez que os outros gases de efeito estufa, como CH4 e N2O são 

considerados menos expressivos (BARTHOLOMEU et al., 2016; BORBA et al., 2018; 

UNFCCC, 2011).  

As operações de transporte geram também efeitos nas emissões locais dentro dos municípios 

(IPEA, 2011). Ainda na década de 90, devido ao crescimento das frotas e a baixa eficiência 

dos motores, contribuíram para o aumento das emissões locais (GUABIROBA, 2013). 

Afirmando o compromisso de redução das emissões de poluentes, a partir da década de 90 

houve uma clara redução nas emissões de poluentes locais, como o monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC), além de material particulado (MP). 

Elaborado em 1986, o PROCONVE9 é um dos programas que visam à redução das emissões 

locais (GUABIROBA, 2013). O teor de enxofre (S) no combustível tem uma influência 

significativa nas emissões de material particulado por motores do ciclo Diesel. Entretanto não 
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será calculado o Dióxido de Enxofre (SO2) pelo fato de não possuir os dados necessários para 

o cálculo de sua emissão no relatório Brasil (2014) e na descrição do veículo fornecida pelo 

município, documentos estes base para o cálculo das emissões atmosféricas geradas por 

veículos automotores, foco deste trabalho. 

Visando reduzir as emissões e proporcionar melhorias na saúde humana, uma vez que as 

influências ambientais geradas pelas emissões contribuem para a ocorrência e/ou agravamento 

de doenças, desde problemas de visão, rinites e faringites até bronquite crônica, asma 

brônquica, enfisema pulmonar e câncer de pulmão (ABREU, 2005; GUABIROBA, 2013). 

Para medir as emissões de CO2 (Emissões Globais) e CO, NOx, HC e MP (Emissões Locais), 

será utilizada as Equações 1, 2, 3, 4 e 5 que utilizam os dados do inventário nacional de 

emissões atmosféricas por veículos automotores rodoviários para veículos automotores a 

diesel para caminhões de categoria leve - Peso Bruto Total ≥ 6 toneladas < 10 t (BRASIL, 

2014). 

 

VCO2ET = DP * FECO2        (1) 

VCO2ET: Volume de CO2 emitido pelo transporte 

DP: Distância percorrida 

FECO2: Fator de Emissão do CO2 para Caminhões leves (PBT ≥ 6 toneladas < 10 t.) = 

0,4685 

 

VNOxET = DP * FENOx        (2) 

VNOxET: Volume de NOx emitido pelo transporte 

DP: Distância percorrida 

FENOx: Fator de Emissão do NOx para Caminhões leves (PBT ≥ 6 toneladas < 10 t.) = 

0,7710 

 

VNMHCET = DP * FENMHC        (3) 

VNMHCET: Volume de NMHC emitido pelo transporte 

DP: Distância percorrida 

FENMHC: Fator de Emissão do NMHC para Caminhões leves (PBT ≥ 6 toneladas < 10 

t.) = 0,0270 
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VCOET = DP * FECO         (4) 

VCOET: Volume de CO emitido pelo transporte 

DP: Distância percorrida 

FECO: Fator de Emissão do CO para Caminhões leves (PBT ≥ 6 toneladas < 10 t.) = 

0,1200 

 

VMPET = DP * FEMP         (5) 

VMPET: Volume de MP emitido pelo transporte 

DP: Distância percorrida 

FEMP: Fator de Emissão do MP para Caminhões leves (PBT ≥ 6 toneladas < 10 t.) = 

0,0070 
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4.5 Etapa 5 – Propor modelo de coleta seletiva alternativa  

A utilização de triciclos na coleta seletiva já é realidade em diversas cidades no Brasil e no 

mundo (ASIBEY et al., 2019; BRASÍLIA, 2018; FACUNDO & CAPIBARIBE, 2019; 

GLOBO, 2015; PMPP/AL, 2013; SCHLIWA et al., 2015; STERN et al., 1997; ZACHARIAS 

& ZHANG, 2015). Visando a redução de emissões no município, será proposto um modelo 

híbrido de coleta seletiva. Este modelo híbrido consiste em utilizar triciclos na realização da 

coleta seletiva. Conforme descrito na etapa 3, atualmente o município de Resende utiliza o 

modelo PaP para a coleta seletiva. Utilizam um veículo categoria leve, detalhado no Quadro 

17. O modelo proposto adotará um modelo híbrido de coleta, utilizando PaP e LEVs 

(Ecopontos), sendo a coleta dos resíduos dos geradores realizada por triciclos, que 

transportaram os resíduos até os Ecopontos distribuídos no município. A Figura 15 demonstra 

o funcionamento do modelo atualmente adotado e o modelo proposto com a utilização de 

triciclos. 
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Figura 15 – Modelo atualmente utilizado e modelo proposto de coleta seletiva municipal. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Modelo de coleta seletiva Atual:  Modelo de coleta seletiva Proposto: 
Porta a Porta (PaP) Híbrido: Porta a Porta (PaP) e Ecopontos  
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Em outros municípios, como o de São Paulo, também é permitida a circulação de triciclos na 

ciclovia (COLOMBO, 2016). A prefeitura de São Paulo, conforme reportagem (ATHAYDE, 

2015), já utiliza os triciclos para realizar a coleta de resíduos nas ciclovias. Entretanto, 

conforme descrito na etapa 1, para a viabilidade do modelo proposto é necessário considerar 

alguns aspectos: relevo, ciclovias, trânsito local e distância a ser percorrida. O município 

poderá adotar triciclos com tração mecânica e/ou elétrica, sendo questões de relevo do 

município essenciais para a adoção da coleta seletiva utilizando triciclos com tração 

mecânica. Visando a redução máxima de emissões, serão considerados para o estudo, triciclos 

com tração mecânica e devido ao relevo, disponibilidade de ciclovias e trânsito local apenas 

as Bacias 01, 02 e 03 são viáveis para a adoção do modelo proposto. 

A Figura 15 demonstra que a coleta dos resíduos pelos triciclos é realizada apenas da 

residência dos geradores até os LEVs, que são distribuídos nas bacias de acordo com a Figura 

9. Os resíduos coletados pelos triciclos são depositados nos LEVs que posteriormente são 

transportados pelo veículo da cooperativa que realiza a coleta seletiva nas demais bacias. 

Deste modo, é possível reduzir a distância que o veículo percorre para realizar a coleta 

seletiva, mitigando assim as emissões geradas pelo transporte dos resíduos. 
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4.6 Etapa 6 – Coleta de dados e cálculo dos indicadores e medidas de desempenho dos 
dois modelos 

Faz-se necessário mensurar a quantidade de resíduos recicláveis gerados no município por 

Bacia. Este dado não é fornecido nos documentos do município (PMR/RJ, 2017, 2018b, 

2018a, 2019a, 2019b). Entretanto, é fornecida a quantidade de resíduos gerada por habitante 

por dia (Tabela 3) e a composição dos resíduos gerados no município (Figura 12). Sendo 

assim para chegar à quantidade de resíduos recicláveis gerados por habitante utilizou-se a 

Equação 6, descrita a seguir. 

QRRGHD = QRGHD * CRR%        (6) 

QRRGHD: Quantidade de Resíduos Recicláveis Gerados por Habitante por Dia 

QRGHD: Quantidade de Resíduos Gerados por Habitante por Dia 

CRR%: Composição dos Resíduos Recicláveis 

Em relação à geração de resíduos, Resende gera 0,731 kg de resíduos por habitantes por dia e 

a composição é de 31,08% de resíduos recicláveis (PMR/RJ, 2019a), deste modo são gerados 

0,227 quilos de resíduos recicláveis por habitante dia. 

A coleta seletiva ocorre semanalmente, passando durante a semana em todos os bairros. Desta 

forma, será necessário quantificar a quantidade de resíduos recicláveis gerados por habitante 

semanalmente. Totalizando 1,589 quilos de resíduos recicláveis gerados por habitante 

semanalmente. A relação de habitantes por bacia é descrita na Tabela 5, bem como a 

quantidade de resíduos recicláveis gerada semanalmente. 

Tabela 5 – Quantidade de habitantes e resíduos recicláveis gerados semanalmente nas bacias 1, 2 e 3 do 
município de Resende/RJ. 

Bacias 
Quantidade de 

Habitantes 
Quantidade de resíduos gerados 

semanalmente por habitante 
Quantidade de resíduos recicláveis 

gerados semanalmente 
Bacia 

01 
19.346 habitantes 

1,589 kg/hab/semana 

30.740,79 kg/semana 

Bacia 
02 

21.785 habitantes 34.616,37 kg/semana 

Bacia 
03 

20.405 habitantes 32.423,55 kg/semana 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PMR/RJ (2017, 2018a, 2019). 

As seleções das Bacias analisadas neste estudo (considerando os aspectos mencionados na 

etapa 5) ainda permitem um aproveitamento adequado, visto que a abrangência da coleta 

seletiva proposta (com a utilização de triciclos) irá atender cerca de 56% da população urbana 

do município, conforme demonstrado na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Percentual da população urbana atendida pela coleta seletiva híbrida proposta no trabalho. 
População total do 

município 
População das Bacias 1, 2 

e 3 
Percentual de população atendida pelo modelo 

proposto 
110.491 61.536 56% 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de IBGE (2020) e PMR/RJ (2019a). 

Considerando uma adesão de 40% da população, conforme o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMR/RJ, 2019a), a geração semanal de resíduos por bacia é 

demonstrada por meio da Tabela 7. 

Tabela 7 – Dados sintetizados utilizados. 

Bacias 
Quantidade de 

Habitantes 

Quantidade de resíduos 
recicláveis gerados 

semanalmente 

Taxa de 
Adesão 

Total de resíduos recicláveis 
coletados semanalmente 

Bacia 
01 

19.346 habitantes 30.740,79 kg/semana 

40% 

12.296,32 kg/semana 

Bacia 
02 

21.785 habitantes 34.616,37 kg/semana 13.858,55 kg/semana 

Bacia 
03 

20.405 habitantes 32.423,55 kg/semana 12.969,42 kg/semana 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de PMR/RJ (2017, 2018a, 2019). 

Os resíduos coletados serão depositados em big bags sustentados pela estrutura metálica do 

dispositivo de acondicionamento dos LEVs.  

“Os big bags são produtos de ráfia fabricados em tecido de polipropileno 
trançado, o que garante alta resistência e durabilidade, permitindo a correta 
operacionalização da coleta seletiva mediante a modalidade por entrega voluntária. O 
big bag deve possuir o fundo fechado, abertura superior, ser provido de alças de 
sustentação, possuir dimensões de 90 cm x 90 cm x 120 cm (capacidade volumétrica 
de aproximadamente 1,0 m³) e capacidade máxima de carga de até 1.000 kg. O 
suporte do big bag deve ser em estrutura metálica, preferencialmente, galvanizada 
sendo previstos os devidos travamentos. A estrutura deve possuir quatro ganchos nos 
vértices superiores internos para o encaixe das alças de sustentação do big bag, 
mantendo-o sempre aberto. As dimensões do suporte necessitam ser adequadas (110 
cm x 110 cm x 165 cm) de forma que o big bag fique apoiado no chão e não suspenso 
(PMR/RJ, 2018b). 

A Figura 16 representa o modelo de LEVs que serão utilizados no município de Resende, 
suportando cargas de 1.000 quilos. 
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Figura 16 – Modelo de LEV adotado pelo município de Resende para armazenagem dos resíduos recicláveis. 

Fonte: PMR/RJ (2018b). 

Utilizando o site “Maps & Directions” na aba “Traçar uma Rota”, definindo como endereço a 

cidade de “Resende, city,Brazil”, utilizando o Tipo de Rota “Seguir Estradasa” com Modo de 

Deslocamento “Carro” e Visõ “Map” foi possível criar a Rota de transporte da coleta seletiva. 

Uma vez definidas as Bacias utilizadas no estudo (detalhamento na etapa 1), foi inserido os 

pontos no mapa, passando por todas as ruas de cada bairro que compreende a Bacia 

selecionada, ilustradas no Anexo II, III e IV. 

Mantendo a regularidade da coleta seletiva uma vez por semana em cada bairro do município, 

a Tabela 8 representa a distância percorrida semanalmente pela coleta seletiva nas Bacias 1, 2 

e 3 no município. 

Tabela 8 – Distância percorrida pela coleta seletiva semanalmente em Resende/RJ. 
Bacias Distância percorrida semanalmente 

Bacia 01 138.620 metros 

Bacia 02 112.650 metros 

Bacia 03 147.800 metros 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

No modelo proposto (detalhamento na etapa 5) a coleta seletiva será realizada de forma 

híbrida (Figura 15). Os triciclos irão percorrer todas as ruas e depositar os resíduos recicláveis 

nos Ecopontos e posteriormente o veículo da associação passa nos Ecopontos, os recolhe e 



87 
 

retorna à associação. Este roteiro e as distâncias correspondentes ao percurso realizado pelo 

veículo automotor estão detalhados na Tabela 9 e nos Anexos V, VI e VII. 

Tabela 9 – Distância percorrida pela coleta seletiva semanalmente em Resende/RJ para retirar os resíduos dos 
Ecopontos. 

Bacias Distância percorrida semanalmente 

Bacia 01 17.420 metros 

Bacia 02 16.950 metros 

Bacia 03 8.960 metros 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Dada a capacidade máxima de 1.000 quilos de resíduos recicláveis dos LEVs, a quantidade de 

LEVs por Bacia (Figura 9) e quantidade gerada semanalmente de resíduos (Tabela 7), 

utilizando a Equação 7 descrita a seguir, será possível apurar a quantidade de coletas 

necessárias semanalmente para coletar os resíduos recicláveis gerados por bacia. Os 

resultados da Equação 7 encontram-se detalhados na Tabela 10. 

QSCL= QRRGSB / QLDB / CAL       (7) 

QSCL: Quantidade semanal de coletas aos LEVs 

QRRGSB: Quantidade de resíduos recicláveis gerados por semana por Bacia 

QLDB: Quantidade de LEVs disponíveis por Bacia 

CAL: Capacidade de acondicionamento dos LEVs 

Tabela 10 – Distância percorrida por veículo automotor para coleta seletiva semanalmente em Resende/RJ por 
modelo. 

Bacias 
Quantidade de coletas 
semanais necessárias 

Distância percorrida 
semanalmente pelos triciclos 

Distância percorrida semanalmente 
pelos veículos no modelo proposto 

Bacia 
01 

2 277.240 metros 34.840 metros 

Bacia 
02 

2 225.300 metros 33.900 metros 

Bacia 
03 

2 295.600 metros 17.920 metros 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

As distâncias percorridas por veículo automotor semanalmente pelo modelo atualmente 

adotado de coleta seletiva e pelo modelo proposto são elencadas na Tabela 11. 
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Tabela 11 – Comparação da distância percorrida por veículo automotor para coleta seletiva semanalmente em 
Resende/RJ por modelo. 

Bacias 
Distância percorrida por veículo 
semanalmente no modelo atual 

Distância percorrida por veículo 
semanalmente no modelo proposto 

Bacia 01 138.620 metros 34.840 metros 

Bacia 02 112.650 metros 33.900 metros 

Bacia 03 147.800 metros 17.920 metros 

Total 399.070 metros 86.660 metros 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considerando os dados consolidados na Tabela 11, é possível pontuar que a distância 

percorrida pelo triciclo semanalmente é a mesma que a distância do veículo no modelo atual, 

uma vez que os triciclos irão percorrer todas as ruas dos bairros e irão depositando nos 

Ecopontos, que se localizam ao longo do percurso. A mudança entre o modelo atual e o 

proposto se dá na distância percorrida semanalmente pelo veículo automotor, que percorrerá 

somente o trajeto da sede da associação até os LEVs reduzindo drasticamente as emissões 

causadas pelo transporte dos resíduos. 
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4.7 Etapa 7 – Cálculo dos indicadores e medidas de desempenho 

Para realização do cálculo de emissões atmosféricas geradas pelo transporte, utilizou-se as 

Equações 1 (CO2), Equação 2 (NOx), Equação 3 (NMHC), Equação 4 (CO) e Equação 5 

(MP). 

No modelo atualmente utilizado, dadas as distâncias percorridas pelo veículo automotor para 

realizar a coleta seletiva (Tabela 10), obtém-se os seguintes valores referentes às emissões 

atmosféricas na Tabela 12. 

Tabela 12 – Quantidade de emissões geradas semanalmente no modelo atualmente utilizado para a coleta 
seletiva em Resende/RJ. 

Emissões 
Distância percorrida por veículo 
semanalmente no modelo atual 

Fator 
(g/km) 

Quantidade de Emissões geradas 
semanalmente (kg/semana) 

CO2 (g) 

399.070 metros 

468,5 186.964,30 kg por semana 
NOx (g) 0,7710 307,68 kg por semana 
NMHC 

(g) 
0,0270 

10,77 kg por semana 

CO (g) 0,1200 47,89 kg por semana 
MP (g) 0,0070 2,79 kg por semana 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Tabela 13 demonstra a quantidade de Emissões geradas pelo modelo proposto no estudo. 

Tabela 13 – Quantidade de Emissões geradas semanalmente no modelo proposto para a coleta seletiva em 
Resende/RJ. 

Emissões 
Distância percorrida por veículo 
semanalmente no modelo atual 

Fator 
(g/km) 

Quantidade de Emissões geradas 
semanalmente (kg/semana) 

CO2 (kg) 

86.660 metros 

468,5 40.600,21 kg por semana 
NOx (g) 0,7710 66,81 kg por semana 
NMHC 

(g) 
0,0270 

2,34 kg por semana 

CO (g) 0,1200 10,40 kg por semana 
MP (g) 0,0070 0,61 kg por semana 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A redução de emissões pela utilização do modelo proposto encontra-se na Tabela 14. 

 

 

 

 

 



90 
 

Tabela 14 – Redução da quantidade de Emissões geradas semanalmente no modelo proposto em comparação ao 
modelo atualmente utilizado na coleta seletiva em Resende/RJ. 

Emissões 

Quantidade de Emissões 
geradas semanalmente 

(kg/semana) pelo modelo 
atual 

Quantidade de Emissões 
geradas semanalmente 

(kg/semana) pelo modelo 
proposto 

Redução de 
emissões 
semanais 

Percentual de 
redução obtida 

pelo modelo 
proposto 

CO2 (kg) 
186.964,30 kg por semana 40.600,21 kg por semana 146.364,09 kg 

por semana 

78,28%* 

NOx (g) 
307,68 kg por semana 66,81 kg por semana 240,87 kg por 

semana 
NMHC 

(g) 
10,77 kg por semana 2,34 kg por semana 8,43 kg por 

semana 

CO (g) 
47,89 kg por semana 10,40 kg por semana 37,49 kg por 

semana 

MP (g) 
2,79 kg por semana 0,61 kg por semana 2,18 kg por 

semana 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: Foram utilizadas as médias de emissões atmosféricas, podendo sofrer alterações na quantidade 

efetivamente gerada.  

 

Em 2016, o Brasil gerou 747,1 milhões de toneladas de CO2 (Brasil, 2020), enquanto somente 

a cidade de São Paulo emite cerca de 20 milhões de toneladas de CO2 por ano, representando 

cerca de 2% de todas as emissões de gases de efeito estufa do mundo (WRI Brasil, 2018). 

Para efeitos comparativos, é possível citar que a redução de emissões proposta neste trabalho, 

representa uma redução da geração de CO2 de 7.610,93 toneladas por ano. 

Em relação à quantidade de triciclos necessários para realização da coleta seletiva, foi 

utilizada a Equação 8, na qual demonstra a quantidade de triciclos necessárias para a 

realização da coleta seletiva pelo modelo proposto. De acordo com Corbo & Glaus (2019), a 

velocidade média a ser considerada para a coleta de resíduos será de 10 km/h. A jornada de 

trabalho efetiva para a coleta seletiva será de 6 horas diárias e a quantidade de triciclos será 

arredondada para o próximo número inteiro, visando à realização mais adequada da coleta de 

resíduos. A Tabela 15 exibe as informações relativas à quantidade de triciclos necessária por 

bacia para a aplicação do modelo proposto. 

QTN = CTB / VT / JTD         (8) 

QTN: Quantidade de Triciclos Necessários no modelo proposto 

CTB: Comprimento total da bacia /  

VT: Velocidade do triciclo  

JTD: Jornada de trabalho diária de 6 horas diárias 
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Tabela 15 – Quantidade de triciclos necessários para realizar a coleta seletiva pelo modelo proposto em 
Resende/RJ. 

Bacias 
Comprimento total da 

Bacia (km) 
Velocidade do triciclo 

(km/h) 

Jornada de 
trabalho 

(horas/dia) 

Quantidade de 
triciclos 

necessários 
(unidades) 

Bacia 01 138,62  

10 6 

3 

Bacia 02 112,65  2 

Bacia 03 147,80  3 

Total 399,07  10 6 8 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.8 Etapa 8 – Análise comparativa  

Dadas as características do município, elencadas na etapa 1, foi possível propor um modelo 

alternativo de coleta seletiva municipal. Este modelo tem como objetivo reduzir as emissões 

de gases causadas pelo transporte de resíduos no município, contribuindo assim para as metas 

que o país se comprometeu no acordo de Paris. 

A redução das emissões chegou a 78,28% com a utilização do modelo proposto. Totalizando 

mais de 7.620 toneladas de gases de efeito estufa globais e locais que deixarão de ser emitidos 

com a utilização dos triciclos na coleta PaP no município de Resende, conforme Tabela 16. 

Tabela 16 – Redução da quantidade de gases gerados anualmente no modelo proposto em comparação ao 
modelo atualmente utilizado na coleta seletiva em Resende/RJ. 

Emissões 
Quantidade de gases 
gerados anualmente 

(t/ano) pelo modelo atual 

Quantidade de gases 
gerados anualmente 
(kg/ano) pelo modelo 

proposto 

Redução de 
emissões anuais 

Percentual de 
redução obtida pelo 

modelo proposto 

CO2 (kg) 9.722,14 t por ano 2.111,21 t por ano 
7.610,93 t por 

ano 

78,28%* 
NOx (g) 15,99 t por ano 3,47 t por ano 12,52 t por ano 
NMHC 

(g) 
0,56 t por ano 0,12 t por ano 0,44 t por ano 

CO (g) 2,49 t por ano 0,54 t por ano 1,95 t por ano 
MP (g) 0,15 t por ano 0,03 t por ano 0,12 t por ano 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: Foram utilizadas as médias de emissões atmosféricas, podendo sofrer alterações na quantidade 

efetivamente gerada.  

A proposta do trabalho adota a utilização de triciclos para realizar a coleta seletiva PaP nos 

geradores, que coletarão os resíduos e depositá-lo-ão nos LEVs que serão distribuídos pelo 

município. A adoção de Bacias que dividem o município em áreas que possuem 

características comuns, como bairros, relevo, tráfego facilita a adesão de modelos alternativos 

de coleta seletiva.  

Além da redução das emissões atmosféricas da utilização dos triciclos na coleta seletiva 

municipal, a adoção deste modelo gera benefícios sociais, como explica a reportagem de 

Brasília (2018) que “É um trabalho muito desgastante, que exige um esforço muito grande e o 

triciclo ajuda muito”. A reportagem do Jornal da Manhã (2019) comenta sobre a melhoria na 

qualidade de vida dos catadores ao utilizar os triciclos para realizarem a coleta seletiva. Além 

das melhorias no processo e na qualidade de vida dos catadores, a reportagem da Rede Globo 

(2015) reforça a valorização da profissão, conforme comenta “Vai desmistificar aquela 
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questão do cara bruto, do cara sujo, daquela pessoa que está na rua jogada. Vai enxergar como 

um profissional que está executando um serviço para a sociedade”. 

A utilização de triciclos na coleta seletiva municipal também auxilia na melhoria da 

infraestrutura de transporte, uma vez que sua utilização retira das ruas a circulação lenta de 

um veículo pesado, como o caminhão que coleta os resíduos, bem como a circulação via 

ciclovias que não afeta o trânsito local. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A dificuldade em elaborar uma gestão adequada dos resíduos sólidos urbanos é um problema 

recorrente em todas as cidades do mundo. Os agentes governamentais procuram soluções e 

alternativas para lidar com o processo de coleta seletiva. As preocupações ambientais também 

estão ligadas neste processo, uma vez que o transporte dos resíduos também gera impactos 

ambientais e equilibrar ações para mitigar estes efeitos é um desafio. Em setembro de 2016, o 

Brasil ratificou o Acordo de Paris, confirmando e aprofundando seus esforços e seu empenho 

na luta contra a mudança global do clima. Brasil apresentou sua proposta de mitigação das 

emissões de GEEs expressa na meta de redução das emissões em 37% até 2025. 

Esta pesquisa teve como objetivo propor ações para amenizar os efeitos causados pelo 

transporte de resíduos na coleta seletiva municipal. Entre os objetivos específicos pode-se 

mencionar compreender a evolução das pesquisas sobre gestão de resíduos sólidos e 

sustentabilidade, identificar os modelos de coleta seletiva que são utilizados nacionalmente e 

internacionalmente, realizar o levantamento de indicadores de sustentabilidade aplicados a 

gestão de resíduos sólidos, criar um modelo de analise e comparação de sistemas logísticos de 

coleta seletiva, analisar e comparar o modelo atual de coleta seletiva com o modelo proposto 

baseando-se em indicadores de sustentabilidade, com foco na dimensão ambiental. Como 

questão de pesquisa, este trabalho propôs uma alternativa no modelo de coleta seletiva que 

amenize os efeitos ambientais causados pelos transportes de resíduos. Sendo esta pergunta 

muita ampla, é importante destacar que foi tratado apenas um pedaço, demonstrando uma 

dentre várias possibilidades de reduzir os efeitos ambientais causados pelo transporte de 

resíduos. 

O modelo atualmente adotado é o Porta-a-Porta, no qual o veículo percorre todas as ruas 

recolhendo os resíduos. Para reduzir a utilização de veículo automotor, foi proposta neste 

trabalho a utilização de um modelo de coleta seletiva híbrido, no qual os resíduos são 

coletados por triciclos, que os armazenam em Locais de Entrega Voluntários (LEVs). 

Posteriormente, os veículos automotores realizam a retirada dos resíduos recicláveis dos 

LEVs, reduzindo em 78,28% a distância percorrida semanalmente. Foi utilizada uma 

metodologia de avaliação e comparação de coleta seletiva municipal em oito etapas. Com a 

aplicação do método foi possível determinar o local de aplicação do estudo, a quantidade 

gerada de resíduos recicláveis semanalmente, a distância percorrida pelos triciclos e veículos 

automotores, além da análise da redução das emissões de GEE globais e locais. 
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Seguindo as etapas apresentadas na metodologia, o local de aplicação do estudo foi o 

município de Resende no Estado do Rio de Janeiro que possui diversos méritos ambientais e 

em áreas da saúde como saneamento básico, coleta de resíduos sólidos com cobertura de 

100% da área urbana. Entretanto, o município ainda possui um sistema de coleta seletiva com 

baixa adesão e uma taxa de cobertura de aproximadamente 40% do município. Para análise do 

município foi adotado a setorização do município em bacias, propostas no Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Resende (PMR/RJ, 2019A). Devido às 

características de relevo, tráfego e disponibilidades de ciclovias, essenciais para a 

implementação do modelo proposto, foram selecionadas as Bacias 1, 2 e 3 do mencionado 

Plano. Utilizando os critérios descritos na metodologia foi estimada a distância percorrida 

pela coleta seletiva atualmente adotada e pelo modelo proposto, a quantidade de resíduos 

recicláveis gerada, a quantidade de gases gerados pelo transporte de resíduos e a quantidade 

de triciclos necessários para realizar a coleta seletiva pelo modelo proposto. 

O estudo demonstrou uma redução das emissões de GEE globais e locais de mais de 7.600 

toneladas de gases, com o destaque para o CO2, que chegou a redução anual de 7.600 

toneladas de gases que foram evitados utilizando o modelo proposto. Contribuindo assim para 

o compromisso do Brasil na redução dos GEEs do acordo de Paris e na redução de óbitos no 

município por complicações no sistema respiratório. 

A utilização do modelo proposto gerou vantagens na utilização de um meio de transporte que 

não gera emissões e não consome energia e material fóssil para sua implementação. 

Entretanto, o modelo proposto apresenta alguns pontos negativos, como características 

necessárias no município para a utilização de triciclos na coleta seletiva. Características como 

relevo, trânsito e disponibilidade de ciclovias que podem inviabilizar a utilização em 

determinadas áreas, além dos riscos de acidentes. Na Bacia 3 do município de Resende, 

encontra-se o bairro comercial, onde se tem uma alta geração de resíduos, entretanto, uma 

baixa disponibilidade de ciclovias, que apesar de possuir relevo caracterizado como plano 

possui um trafego de veículos mais intenso, dificultando a coleta de resíduos nestes locais. 

Ainda assim, o trabalho se destaca ao trazer uma metodologia de comparação de sistemas 

logísticos de gestão de resíduos, no qual permite comparar e analisar modelos distintos, 

verificando o aumento percentual de sustentabilidade entre estes modelos. Foi levantado um 

panorama das pesquisas na temática de gestão de resíduos sólidos com a utilização de 

indicadores de sustentabilidade, que auxiliará em novas pesquisas na área. 
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A pesquisa ainda possui algumas limitações, como a estimativa de resíduos recicláveis 

gerados, o comprimento das vias urbanas para a roteirização da coleta seletiva, além da 

disponibilidade de recursos para a avaliação de mais aspectos da sustentabilidade ligada ao 

triple bottom line. Outra limitação encontrada na pesquisa é a utilização do relatório de 2014 

sobre as emissões atmosféricas por veículos automotores rodoviários. Houve um controle 

maior sobre a emissão de gases nos veículos automotores rodoviários a partir de 2014. 

Como sugestão para trabalhos futuros, pode-se avaliar outros aspectos da sustentabilidade, 

como por exemplo, a análise de eco-eficiência dos modelos, proposição de outro tipo de 

modelo alternativo para a coleta seletiva municipal, analisar outra etapa da gestão integrada 

de resíduos sólidos, como a geração e/ou triagem dos resíduos, bem como a aplicação de 

outros indicadores para a avaliação de desempenho da coleta seletiva. 
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ANEXO I 

Exemplos de triciclos utilizados na coleta seletiva municipal: 

 

 
Fonte: Rede Globo (2015) 

 

 
Fonte: Facundo & Capibaribe (2019) 
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Fonte: Brasília (2018) 

 
Fonte: PMPP/AL (2013) 

 
Fonte: PMR/RJ (2016)
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ANEXO II 

Mapa do percurso percorrido semanalmente pela coleta seletiva, referente a Bacia 01. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor

1
. 

                                                 
1
 Disponível em: https://www.mapsdirections.info/pt/tracar-rota-google-maps/viewMap.php?route=278227 

Acesso em 16/09/2020 
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ANEXO III 

Mapa do percurso percorrido semanalmente pela coleta seletiva, referente a Bacia 02. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor

2
. 

                                                 
2
 Disponível em: https://www.mapsdirections.info/pt/tracar-rota-google-maps/viewMap.php?route=278238 

Acesso em 16/09/2020 
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ANEXO IV 

Mapa do percurso percorrido semanalmente pela coleta seletiva, referente a Bacia 03. 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor

3
. 

                                                 
3
 Disponível em: https://www.mapsdirections.info/pt/tracar-rota-google-maps/viewMap.php?route=278269 

Acesso em 16/09/2020 
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ANEXO V 

Mapa do percurso percorrido semanalmente pela coleta seletiva, referente a Bacia 01 (Ecopontos). 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor

4
. 

                                                 
4
 Disponível em: https://www.mapsdirections.info/pt/tracar-rota-google-maps/viewMap.php?route=278523 

Acesso em 17/09/2020 
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ANEXO VI 

Mapa do percurso percorrido semanalmente pela coleta seletiva, referente a Bacia 02 (Ecopontos). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor

5
. 

                                                 
5
 Disponível em: https://www.mapsdirections.info/pt/tracar-rota-google-maps/viewMap.php?route=278525 

Acesso em 17/09/2020 



117 
 

ANEXO VII 

Mapa do percurso percorrido semanalmente pela coleta seletiva, referente a Bacia 03 (Ecopontos). 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor

6
. 

                                                 
6
 Disponível em: https://www.mapsdirections.info/pt/tracar-rota-google-maps/viewMap.php?route=278527 

Acesso em 17/09/2020 




