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A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E OS ASPECTOS 

SOCIOECONÔMICOS E AMBIENTAIS DA RECICLAGEM EM ILHÉUS, BAHIA 

RESUMO 

A disponibilização dos serviços de resíduos sólidos urbanos é uma questão 

problemática para as autoridades locais na grande maioria dos municípios, já que o 

atendimento dos serviços é insuficiente e a disposição inadequada de resíduos é 

uma prática comum, resultando em uma variedade de impactos negativos em 

dimensões ambientais, socioambientais, econômicas, legais e de saúde pública. 

Problemas de ordem política e técnica tornam a coleta convencional de resíduos 

cada vez mais problemática, favorecendo o surgimento da tecnologia baseada na 

coleta seletiva e reciclagem. De acordo coma Lei nº 12.305/2010, foram 

estabelecidas como prioridade a proibição do lançamento de resíduos a céu aberto, 

a implementação da coleta seletiva e a reciclagem, além da inclusão social dos 

agentes envolvidos com essa atividade. Diante deste contexto apresentado, com o 

presente trabalho, foi realizado um diagnóstico da situação atual do manejo de 

resíduos sólidos urbanos do Município de Ilhéus e estimados os benefícios 

socioeconômicos e ambientais da reciclagem. Para compreensão da situação atual 

do manejo de resíduos sólidos urbanos, foram aplicados cinco questionários 

semiestruturados aos responsáveis pelo sistema de limpeza urbana ligados à 

Prefeitura Municipal de Ilhéus. Para estimar os benefícios agregados à reciclagem 

de materiais coletados pelos catadores identificados em Ilhéus no ano de 2011, 

primeiramente foram aplicados questionários para levantar informações sobre a 

quantidade de materiais coletados pelos catadores do aterro e, através da fórmula 

de viabilidade econômica da reciclagem desenvolvida por Duston (1993, p.40-60) e 

adaptada por Calderoni (2003), foram estimados os ganhos socioeconômicos e 

ambientais da reciclagem. Os resultados finais mostraram que a reciclagem em 

Ilhéus atende menos de 20% da quantidade total de materiais disponíveis à 

reciclagem e que o agente da cadeia produtiva que mais se beneficia com a 

reciclagem dos materiais provenientes do município sob análise, é a indústria 

recicladora. 

Palavras-chave: Políticas públicas, gestão e sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE AND ENVIRONMENTAL 
ASPECTS AND RECYCLING SOCIOECONOMIC IN ILHÉUS, BAHIA 

 
ABSTRACT 

 
The provision of solid waste services is an issue for local authorities in most 

municipalities, as the care services is insufficient and improper disposal of waste is a 
common practice, resulting in a variety of negative impacts on environmental 
dimensions , environmental, economic, legal and public health. Policy issues and 
technical make conventional collection of waste increasingly problematic, favoring 
the emergence of technology based on selective collection and recycling. According 
coma Law 12.305/2010, were established as a priority the prohibition of dumping 
waste in the open, the implementation of selective collection and recycling, as well as 
social inclusion of those involved with this activity. Given this context presented, with 
the present work, we carried out a diagnosis of the current situation of solid waste 
management in the city of Ilhéus and estimated the socioeconomic and 
environmental benefits of recycling. To understand the current situation of solid 
waste management, five questionnaires were administered semistructured those 
responsible for urban cleaning system connected to the City of Ilhéus. To estimate 
the aggregate benefits of recycling materials collected by scavengers identified in 
Islanders in 2011, were first used questionnaires to gather information on the amount 
of materials collected by the scavengers of the landfill and using the formula of 
economic viability of recycling developed by Duston (1993, p.40-60) and adapted by 
Calderoni (2003), we estimated the socioeconomic and environmental gains from 
recycling. The final results showed that recycling in Ilhéus meets less than 20% of 
the total amount of material available for recycling and the agent of the supply chain 
that benefits most from the recycling of materials from the municipality under review, 
is the recycling industry. 

 
Keywords: Public policy, management and sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O modelo de desenvolvimento econômico vigente é acompanhado por um 

crescimento excessivo da geração de resíduos, que nem sempre está relacionado 

ao crescimento populacional, mas vinculado ao padrão de produção e consumo, ao 

desperdício por meio da população e ao manejo inadequado dado aos resíduos 

sólidos urbanos (CONDER, 2011).  

 A disponibilização dos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos é uma 

questão problemática para as autoridades locais na grande maioria dos municípios 

de países em desenvolvimento, pois, o atendimento dos serviços é insuficiente e a 

disposição final inadequada de resíduos é uma prática comum nesses países, o que 

resulta numa variedade de impactos negativos, em dimensões ambientais, 

econômicas, legais, e de saúde pública.  

 Problemas de ordem política e técnica tornam a coleta convencional cada vez 

mais problemática, favorecendo o surgimento da tecnologia baseada na coleta 

seletiva com o intuito de complementar a coleta convencional (LAYRARGUES, 

2002). 

 Entende-se que a geração de resíduos não pode ser evitada, mas que os 

resíduos podem ser desviados dos aterros e lixões para serem reutilizados ou 

recuperados como matérias-primas secundárias, e serem inseridos novamente ao 

ciclo produtivo. Calderoni (2003) e Vilhena (2010) concordam que a minimização e a 

recuperação de materiais podem reduzir a exploração dos recursos naturais, 

contribuir para o aumento da vida útil dos aterros sanitários e, consequentemente, 

diminuir o ritmo da degradação ambiental. 

 Promulgada no dia 2 de agosto de 2010, a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) tem como princípio, a responsabilidade compartilhada entre 

governo, empresas e população, o que impulsiona o retorno dos produtos ao ciclo 

produtivo após o consumo e obriga o poder público a realizar planos para o 

gerenciamento integrado do lixo (BRASIL, 2010). Entre as novidades, a lei consagra 

o viés social da reciclagem, com participação formal dos catadores organizados em 

cooperativas (CEMPRE, 2010). 

  Pela nova lei, promulgada em agosto de 2010, os governos municipais e 

estaduais têm prazo de dois anos para elaborar seus planos de resíduos sólidos 
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contendo o diagnóstico da situação do lixo e metas para a sua redução e 

reciclagem, e até quatro anos para desativarem os lixões. Devem ainda, identificar 

os principais geradores de resíduos, calcular os custos do sistema de limpeza, criar 

indicadores para medir o desempenho do serviço público nesse campo, buscar 

soluções consorciadas com outros municípios, priorizar tratamentos como 

compostagem e reciclagem e, implementar sistemas de coleta seletiva com inserção 

social dos catadores (BRASIL, 2010).    

Ilhéus, assim como a maioria das municipalidades brasileiras, possui 

problemas na gestão de resíduos sólidos. De acordo com as informações sobre 

geração de resíduos sólidos urbanos no relatório do Projeto de Recuperação do 

Aterro Sanitário de Ilhéus desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do estado da Bahia (CONDER), a composição dos resíduos sólidos urbanos 

de Ilhéus possui um alto percentual de matéria orgânica, em torno de 67% e 30% de 

material reciclável (CONDER, 2011a). O município, até o momento não é 

contemplado com sistema de coleta seletiva ou sistemas de tratamento de resíduos 

sólidos, embora existam projetos para esse fim. Os resíduos gerados no município 

são destinados de forma inadequada no Aterro Sanitário de Ilhéus, que por falta de 

manutenção adequada, tornou-se um lixão. A atividade de reciclagem existente no 

município ocorre através da catação informal por intermédio de catadores de rua e 

do lixão. 

Com base nesses pressupostos, pretende-se analisar a Gestão de Resíduos 

Sólidos Urbanos de Ilhéus e o funcionamento da cadeia de comercialização dos 

materiais recicláveis e, finalmente, estimar os valores agregados aos benefícios 

socioeconômicos e ambientais da reciclagem no município de Ilhéus, Bahia. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos e estimar os benefícios 

socioeconômicos e ambientais da reciclagem em Ilhéus, Bahia. 

 

2.2 Específicos 

 Analisar a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Analisar a cadeia de reciclagem; 

 Estimar os benefícios econômicos, sociais e ambientais da reciclagem. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 A Sociedade moderna e a alteração dos sistemas naturais 

 

No decorrer da evolução humana, foram-se formando civilizações, e, assim, 

religiões, filosofias, artes, ciências e tecnologias. Ao longo do tempo, o homem 

aprendeu a adquirir, aplicar e transformar conhecimentos e, com isso, 

gradativamente, passou a construir sistemas políticos, jurídicos, econômicos e 

sociais. Aos poucos, o homem tornou-se modificador de paisagens na tentativa de 

responder às suas aspirações, alterando, gradativamente alterando o meio, gerando 

desiquilíbrio ambiental e trazendo consequências para sua sobrevivência (ALMEIDA, 

1992).  

O mesmo autor diz que durante o curso da evolução humana, as 

transformações no homem e o surgimento das civilizações, decorreram em um 

pequeno espaço de tempo, quando comparado com a formação geológica do 

planeta. Dos primeiros artefatos de pedra, passaram-se pela descoberta do fogo, 

pelas invenções da roda e da escrita até chegar ao controle da energia nuclear e da 

biotecnologia. Assim aconteceram grandes revoluções - Revoluções Neolítica, 

Industrial e Tecnológica. 

As revoluções humanas e os processos evolutivos da sociedade humana 

foram possível com o auxílio da descoberta da agricultura, que se deu no chamado 

Crescente Fértil, ainda antes de Cristo (DIAMOND, 2007). Com o desenvolvimento 

da agricultura, as populações humanas através da prática de plantio e 

armazenamento de alimento, foram gradativamente aumentadas. 

 Através do aprimoramento desta técnica, as civilizações antigas deram início 

à transformação do solo e da paisagem, através de práticas de derruba e queimada, 

as quais eram essências para obtenção de um solo fértil (DIAMOND, 2007). Aos 

poucos, em função principalmente, do provimento de alimento e água, inicia-se a 

formação de aglomerados em centros, onde a população cresce em localidades 

geralmente próximas aos recursos hídricos, dando assim, a formação das cidades. 

A partir das revoluções, as transformações na sociedade, nos valores 

humanos e na natureza, ocorrem de forma muita rápida. Eis que surge a sociedade 
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do consumo, que teve início no século XVIII, com a Revolução Industrial. Nesse 

período, as fábricas passam a se organizar em indústrias e estas se organizam em 

grupos maiores de empresas nacionais e multinacionais. Tais empresas têm o poder 

de criar necessidades aos indivíduos, utilizando-se, sobretudo da propaganda 

(MARTINS, 2004). 

A crescente substituição de trabalhadores por novas tecnologias despertou 

nos empresários a necessidade de criar o “consumidor insatisfeito”, dando nova 

importância ao marketing. Assim, a “moda” passou a ser o lema da sociedade 

consumista, impulsionando a troca por novos produtos, constantemente (RIFKIN, 

1995). É com a produção de novas necessidades que o sistema capitalista leva a 

sociedade a consumir mais produtos. Estes, que, na maioria das vezes, apresentam 

baixa qualidade, para durarem pouco e serem substituídos por novos, e assim se 

mantém o ciclo econômico do sistema capitalista através da chamada, 

obsolescência programada. 

Segundo Martins (2004), a sociedade moderna, urbana e industrial, se 

caracteriza por utilizar bens e serviços em quantidade muito superior à necessária – 

consumismo. A este respeito, Kupstas et al., (1997, p.99) apud (MARTINS, 2004) 

afirmam: “Não é a tecnologia que atende às necessidades e sim as necessidades é 

que são criadas para atender à crescente produção e à elaboração cada vez mais 

diversificada dos bens de consumo”. 

Outra característica da sociedade moderna é o desenvolvimento urbano e 

industrial de forma desordenada, sem planejamento e à custa de crescentes níveis 

de poluição e degradação ambiental. Segundo Leff (2001) apud Romansini (2005), a 

cidade é o lugar onde se aglomera a produção, congestiona-se o consumo, 

amontoa-se a população e onde se degrada energia.  

Nos últimos cinquenta anos, o Brasil se transformou de um país agrário em 

um país urbano, concentrando, no ano de 2010, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 85% de sua população em áreas urbanas 

(IBGE, 2010). 

O crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado pela provisão de 

infraestrutura e um planejamento de serviços urbanos adequados e suficientes, 

entre eles os serviços públicos de saneamento básico, que incluem o abastecimento 

de água potável; a coleta e tratamento de esgoto sanitário; a estrutura para a 

drenagem urbana e o sistema de gestão e manejo dos resíduos sólidos. A economia 
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do Brasil foi crescendo sem que houvesse, paralelamente, um atendimento aos 

problemas acarretados pelo aumento acelerado da concentração da população nas 

cidades (MMA/ICLEI-Brasil, 2012). 

Além de transformar o meio natural pela exploração dos recursos naturais, o 

modelo de desenvolvimento vigente vem acompanhado por um crescimento 

excessivo da geração de resíduos que está vinculado ao crescimento populacional, 

ao padrão de produção e de consumo, ao desperdício por meio da população, e ao 

manejo inadequado de resíduos. 

Com a revolução industrial a capacidade dos homens de modificar a natureza 

deu um novo salto, que é permanente e crescente. Essa intervenção, ao mesmo 

tempo, provocou danos ambientais e também ofereceu muitos meios e situações 

que remediavam as situações negativas dos desequilíbrios ecológicos, de forma que 

a humanidade foi adiando a adoção de técnicas e procedimentos mais sustentáveis 

(ROMEIRO, 2010). 

As alterações nos sistemas ecológicos, provenientes das atividades de uma 

população em crescimento prolongado e aos avanços tecnológicos constantes, são 

responsáveis por várias alterações nos sistemas naturais como: devastação de 

comunidades biológicas, diminuição de inúmeras espécies, perturbação de ciclos 

biogeoquímicos, diminuição da diversidade genética, alteração climática, ameaças 

às diversidades biológicas, além dos problemas relacionados à desigualdade social 

dos países (PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

Pode-se comprovar que os sistemas naturais da Terra estão em desequilíbrio 

apenas acompanhando as notícias diárias sobre colapso de pesqueiros, 

encolhimento de florestas, erosão de solos, deterioração de pradarias, expansão de 

desertos, aumento constante dos níveis de dióxido de carbono, poluição de lençóis 

freáticos, aumento da temperatura, tempestades mais destrutivas, derretimento de 

geleiras, elevação do nível do mar, morte de recifes de corais e desaparecimento de 

espécies (BROWN, 2003). 

A Terra, se trata de um planeta fantástico, com muitos recursos à oferecer 

para a humanidade, contudo, que está sendo dizimado em função da permanência 

de modelo de desenvolvimento cartesiano, científico, e que prioriza a racionalidade 

econômica (ROMANSINI, 2005). 

O mesmo afirma que, paradoxalmente, a sociedade moderna rica e ao 

mesmo tempo pobre, desenvolvida e subdesenvolvida, outrora cheia de recursos 
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naturais, agora está à mercê de uma crise de esgotamento dos recursos naturais - 

água, carvão, petróleo, ar limpo etc - o que poderá inviabilizar a produção 

desenfreada dos mais diversos produtos comercializados hoje, e, portanto, podendo 

levar a uma crise no próprio sistema capitalista que sobrevive graças ao giro de 

produtos e de capital. 

 

3.2 Movimentos ambientais 

 

A ecosfera humana (complexo ecossistêmico humano) passou a exibir sinais 

evidentes de estar no limite crítico de sua resiliência ecossistêmica, sobretudo, a 

partir da Revolução Industrial. A consciência coletiva desse fenômeno, ainda, é 

muito recente, sinais de preocupação com a esfera ambiental, que teve início após o 

término da Segunda Guerra Mundial, quando sinais de poluição do ar e dos rios, 

passaram a ser evidentes aos olhos da nova sociedade. O grito de alerta, sobre as 

questões ambientais da nova sociedade foi dado através da publicação do livro de 

Rachel L. Carson, The Silent Spring, há 50 anos, em 1962 (ALMEIDA, 1992). 

No decorrer do processo de constituição do sistema econômico, formou-se 

uma aparente emancipação da esfera econômica em relação à sociedade, 

acompanhada da ascensão de uma nova classe social, a burguesia. Entretanto, as 

sociedades e a economia estão entrelaçadas no mundo real e apresentam várias 

falhas no funcionamento do mercado, uma delas é a incapacidade de dar respostas 

concretas aos conflitos da natureza. As consequências desse sistema econômico e 

de suas falhas são o agravamento da degradação dos ecossistemas, impulsionado 

pela industrialização e pelas disputas pelo acesso e uso dos recursos naturais e dos 

espaços territoriais (VINHA, 2010). 

Alguns instrumentos de caráter ambientalista foram criados para promover 

mudanças nas diversas esferas de atuação da sociedade – tais como educação 

ambiental, legislação e licenciamento, avaliação de impacto, áreas de conservação e 

preservação, gestão e certificações ambientais, órgãos públicos ligados à temática, 

movimentos da sociedade civil, fundos de financiamento para projetos ambientais e 

sociais e afins (MELLO, 2006). 

Grandes movimentos de caráter ambientalista, também levaram as 

sociedades a repensar o modelo de desenvolvimento. Segundo Almeida (1992), 

surgiram novos campos de estudo, como Ecologia Humana, Economia Ecológica, 



17 

Educação Ambiental e Direito Ambiental, tecnologias menos poluentes, novas ideias 

e conceitos. Um destes novos conceitos é o desenvolvimento sustentável, que têm 

sido objeto de mega-conferências internacionais, como as de 1972, em Estocolmo, e 

em 1992, no Rio de Janeiro. 

O termo que aparentemente trouxe a salvação para a problemática do meio 

ambiente e do crescimento econômico, e foi apresentado em 1987 pela Comissão 

Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas (CMMAD), ao ser 

publicado o Relatório Brundtland, o qual apresentou as noções de desenvolvimento 

sustentável, sendo assim representado, “... aquele desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações 

futuras atenderem às suas próprias” (CMMAD, 1988, p. 46). 

Mais que um conceito, o termo transmite o desejo de mudança de paradigma 

para um estilo de desenvolvimento que não se mostre excludente socialmente e 

danoso ao meio ambiente. Visualizando na prática, percebe-se que o termo implica 

mudança de comportamento pessoal e social, além de transformações nos 

processos de produção e de consumo. Para tanto, se faz necessário o desenvolver 

um processo de discussão e comprometimento de toda a sociedade. Essas 

observações deixam evidente que o modelo de desenvolvimento sugerido, ainda 

hoje, é um processo a ser implementado (MELLO, 2006). 

Para que ocorra a sustentabilidade planetária, é preciso desenvolver uma 

gama de esforços que envolvem todas as esferas da sociedade moderna. Precisa-

se de conhecimento científico e tecnológico para reduzir a exploração dos recursos 

naturais, de sistemas de saneamentos básicos funcionando adequadamente para 

que se controlem os níveis de poluição e contaminação nos centros urbanos, 

estimular o consumo consciente, buscar tecnologias e sistemas de informação e 

educação para retornar os resíduos ao ciclo produtivo. Além de desenvolver 

mecanismos de geração de energias renováveis e limpas e controle da poluição de 

forma mais eficaz. Todos esses fatores precisam estar articulados com o poder 

público, e este, precisa estar fiscalizando e envolvendo a sociedade como um todo, 

no modo “sustentável” de viver. 

 Pode-se assim dizer que é preciso construir um novo paradigma para que os 

sistemas econômicos, políticos e produtivos estejam em acordo com as limitações 

do meio natural, e estejam articulados e interligados entre si, para que o 

metabolismo da sociedade consiga entrar em equilíbrio e, aí sim, ser mantido e 
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podendo deixar para as populações futuras um ambiente saudável e possível de ser 

habitado com qualidade de vida (BROWN, 2003; MAY, 2010; MELLO, 2006). 

Dentro da ecologia, pode-se dizer que todo ecossistema apresenta algum 

grau de resiliência ou sustentabilidade, ou seja, possuem capacidade de enfrentar 

perturbações externas sem que isso afete suas funções. Já dentro da visão 

econômica, a preocupação com a sustentabilidade surge da preocupação em 

manter o crescimento em longo prazo, sendo que, na função da produção, junto com 

o capital, estão inseridos os recursos naturais (BARCELLOS; CARVALHO, 2010). 

O conceito de sustentabilidade tem carecido de uma fundamentação que 

esteja de acordo com a importância da sustentação dos ciclos biogeoquímicos, pois 

são formadores dos diversos ecossistemas e são fundamentais aos processos de 

produção e reprodução da cultura humana dentro da biosfera e dos processos 

industriais (MELLO, 2006). 

 

3.3 A economia e as leis da termodinâmica 

 

As atividades econômicas globais têm apresentado um crescimento de 

aproximadamente 4%. Paralelamente, a população mundial, que era de 2,5 bilhões 

em 1950, atingiu 6 bilhões na virada do milênio e o consumo per capita de energia 

supera esse crescimento, levando, assim, a uma rota de colisão entre sistema 

econômico e ambiente natural, o que gera ainda mais conflitos políticos e sociais 

(BROWN, 2000). 

Faz se necessário buscar um entendimento da relação entre a atividade 

humana e o processo econômico, de forma a expressar a ligação entre o homem e o 

sistema biofísico do meio ambiente, para que se possa elaborar princípios para o 

desenvolvimento sustentável. Para isso, é fundamental a compreensão de que a 

economia, em sua visão tradicional, revela-se incapaz de representar os elos entre 

as atividades econômicas e o sistema ecológico (CAVALCANTI, 2009). 

A economia precisa ser re-planejada de forma que estabilize a relação entre 

ela e o ecossistema, permitindo que o progresso econômico continue e, redefinida 

conforme os conceitos ecológicos básicos, como: produção sustentável, capacidade 

de suporte, ciclos de nutrientes, ciclo hidrológico e o sistema climático (BROWN, 

2003), sendo fundamental a elaboração e definição de políticas ambientais que 

forneçam as ferramentas para que esse novo modelo de desenvolvimento funcione.  
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Diante desse conflito é que linhas de pensamentos começam a elaborar 

estratégicas de sustentabilidade para se inserirem no sistema econômico, como a 

economia ambiental (neoclássica) e a economia ecológica (ROMEIRO, 2010). 

A economia passa entrar na problemática ambiental a partir da necessidade 

de controlar o mau uso dos bens ambientais, especialmente a respeito dos 

problemas de poluição que estavam acontecendo nas grandes cidades dos países 

desenvolvidos na década dos anos 70. Os economistas ambientais iniciaram a 

formulação de propostas baseados nas políticas de controle e posteriormente, em 

desenvolvimento tecnológico. O intuito do controle ambiental, parte do 

reconhecimento de que o mercado não pode controlar os problemas ambientais pois 

não tem sido possível à internalização dos custos ambientais. Então a solução do 

problema passa por corrigir esta distorção (LOYOLA, 1997). 

O mesmo ainda diz, que os economistas ecológicos, por outro lado, negam a 

posição dos economistas ambientais, dizendo que se trata de uma visão parcial, 

onde não é possível ver as diferentes inter-relações que se estabelecem na 

sociedade como um todo. Estes defendem que os atuais padrões de 

desenvolvimento têm como lógica uma grande utilização de energia, assim, alertam 

sobre a geração de novas demandas intensivas em consumo energético dos novos 

produtos. Estes padrões de desenvolvimento podem levar irremediavelmente ao 

esgotamento dos recursos, por isso, recomendam mudar os atuais padrões de 

desenvolvimento para um novo estilo de vida, onde se utilize menos recursos e que 

se degrade menos o meio ambiente. Então é possível dizer que a economia 

ecológica procura como solução para o problema ambiental, a restruturação dos 

atuais padrões de consumo, por padrões que considerem o resguardo do consumo 

dos bens ambientais e naturais em função da escassez absoluta, situação que é 

possível pela existência da segunda lei da termodinâmica. 

O sistema econômico, que é um transformador de recursos naturais em bens 

e serviços, é representado com um balanço material, o qual requer que o que entrou 

no sistema de produção, corresponda exatamente ao que saiu da transformação 

econômica. Dentro da visão da Primeira Lei da Termodinâmica, sabe se que não se 

pode fazer alguma coisa do nada, da mesma forma que, o lixo, gerado no processo 

produtivo não pode, simplesmente, desaparecer, de forma que, na realidade, é parte 

integrante do processo (CAVALCANTI, 2009; MAY, 2010). 
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Nicholas Georgescu-Roegen e seus seguidores Herman Daly e Joshua 

Farley, foram os pensadores que incluíram as perspectivas da termodinâmica na 

economia, acentuado com enfoque crítico em relação ao crescimento econômico 

sem limitações. Para esses, o sistema econômico está sujeito às leis de 

conservação de matéria e energia e degradação da qualidade da energia ou lei da 

entropia (CAVALCANTI, 2009). 

A origem das leis termodinâmicas se deu nos primórdios da Revolução 

Industrial, quando cientistas estudaram a possibilidade de utilizar a energia calorífica 

perdida como resultado da operação de uma máquina, na própria, fazendo-a 

funcionar novamente, o que resultaria em uma máquina que funcionasse 

indefinidamente com a mesma energia, a chamada máquina de moto perpétuo 

(MAY, 2010). Em 1865, o físico alemão Rudolf Clausius (1822-1888) reconheceu a 

existência de dois princípios relacionados na questão da transformação da energia, 

e os nomeou de Primeira Lei da Termodinâmica e Segunda Lei da termodinâmica 

(CAVALCANTI, 2009). 

Para Rudolf Clausius, de acordo com a Primeira Lei da Termodinâmica, a 

matéria e energia não podem ser criadas ou destruídas, apenas transformadas. Já o 

segundo princípio, também chamado de Lei de Entropia, afirma que a energia se 

move na direção de maior homogeneidade. Isso se dá, por exemplo, na realização 

de trabalho, onde ocorre a transformação de energia em calor, ou seja, energia 

térmica, que é perdida no espaço. Essa energia fica indisponível para realização de 

trabalho, pois, a energia fica num estado de equilíbrio termodinâmico. Dessa forma, 

ocorre um aumento contínuo da desordem do universo, pois a energia transformada 

não deixa de existir, ela se dissipa pelo espaço em forma de energia indisponível, o 

que se pode chamar de passagem de energia de forma livre, ou de baixa entropia, 

em energia presa, de alta entropia. 

 

3.3.1 Resíduos: as externalidades negativas do meio de produção 

 

Em qualquer processo de transformação natural ou artificial de matéria, 

geram-se resíduos, que podem ser ciclados rapidamente ou não, pelos ciclos 

biogeoquímicos do planeta. Os resíduos gerados durante as atividades produtivas 

da sociedade, nem sempre são assimilados pela natureza, pois o meio natural 
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possui uma capacidade de ciclagem (capacidade de resiliência) limitada, 

consequentemente, uma grande parte dos resíduos descartados, não é absorvida e 

se acumulam sob forma de poluição, o que gera o aumento de energia não útil, e, 

dependendo da magnitude, pode comprometer a atividade dos serviços 

ecossistêmicos e elevar o nível de entropia do sistema. Um exemplo disso é o 

aquecimento global (ENRIQUÉZ, 2010). 

Cavalcanti (2009), afirma que o modelo de produção atual utiliza-se de 

matéria e energia de baixa entropia e devolvem ao ecossistema o lixo, que é matéria 

e energia de alta entropia. Dentro dessa ótica, se permite observar que tudo vira 

“lixo”, pois, qualquer bem ou serviço, por mais durável que seja, possui uma vida útil, 

a qual terá em seu fim, a degradação de seus componentes, tornando matéria-

energia degrada. Nesse sentido, pode-se dizer que a matéria é sujeita a tendência 

natural de desordem, o que demonstra que não é possível existir 100% de 

reciclagem. 

Para agravar o problema dos resíduos, Mello (2006) diz que as sociedades 

antrópicas utilizam basicamente, de processos de mediação para os problemas 

ambientais. Exemplo disso são as formações dos lixões e aterros controlados - 

alternativas temporárias na falta de uma solução adequada para os resíduos sólidos. 

Evidencia-se então, a necessidade de melhorar a eficiência da utilização dos 

recursos naturais, reduzir drasticamente a poluição, manter o consumo de recursos 

naturais dentro dos limites de capacidade de suporte do planeta, além de respeitar a 

ciclagem dos resíduos. Dessa forma, pode-se definir que, é necessário induzir 

limites ao sistema de produção de acordo com as limitações do próprio planeta em 

disponibilizar os recursos naturais e de reciclar os poluentes e resíduos liberados 

através de toda atividade econômica (ROMEIRO, 2010). 

Como os recursos naturais usados no processo industrial geralmente são 

finitos, e a maioria, não renováveis, é de extrema importância à utilização racional 

desses recursos. Outro passo importante para que o sistema de produção se 

adéque aos princípios do desenvolvimento sustentável, é a adoção de uma política 

ambiental, que levem o responsável pelo meio produtivo assumir posturas e 

procedimentos menos impactantes ao meio ambiente (CÁNEPA; LUSTOSA; 

YOUNG, 2010). 

Os impactos ambientais, econômicos e sociais provenientes da destinação 

incorreta de resíduos, são inúmeros. Estes, geralmente apresentam características 
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físicas e químicas que permitem um tratamento como reciclagem, compostagem, 

incineração e outros. Sendo assim, no intuito de corrigir as falhas do mercado, é de 

extrema urgência que, no modelo econômico atual, as políticas públicas considerem 

as propriedades físico-quimícas dos resíduos formados na cadeia produtiva, a fim de 

desenvolver mecanismos para que recebam tratamentos e destinações finais 

adequados, evitando-se assim os impactos desta externalidade negativa. 

 

3.3.2 A Crise do “lixo” 

 

A quantidade de resíduos sólidos tem aumentado cada vez mais, tornando-se 

um transtorno do ponto de vista sanitário, econômico, social e ambiental. A 

crescente concentração da população que vive e desenvolve atividades nos centros 

urbanos, juntamente com a mudança cultural de consumo e a falta de um 

gerenciamento integrado das atividades urbanas, são causas que, juntas, 

contribuem com a poluição ambiental e com a deterioração da qualidade de vida. 

A crise dos resíduos sólidos inicia-se nos aglomerados urbanos, locais onde 

as pessoas distanciam de seus elos com a natureza, principalmente porque os 

alimentos e todos os outros bens de consumo são facilmente encontrados, 

consumidos e seus rejeitos descartados (MELLO, 2006). 

Conforme Andrade (2006), o lixo, está presente na história do homem desde 

os primórdios da humanidade, quando os seres humanos eram nômades e viviam 

da caça e de plantas, o lixo produzido era deixado para trás quando estes decidiam 

mudar de local, em busca de mais alimentos. Como a quantidade era pequena e o 

resíduo era basicamente orgânico, ocorria a decomposição natural no meio 

ambiente, sem causar alterações ambientais negativas.  

Posteriormente, o homem passou a se organizar em comunidades, 

sociedades e foi aumentando, assim, a concentração de pessoas e de resíduos, e 

dessa forma, surgiram-se os primeiros depósitos de lixo (ANDRADE, 2006).  

Pesquisas indicam que no ano 500 a. C., a cidade de Atenas criou o primeiro lixão 

municipal, onde, exigia-se que os detritos fossem jogados a aproximadamente dois 

quilômetros das muralhas que cercavam a cidade (CEMPRE, 2007).  

O mesmo autor, diz que durante a Idade Média, o acúmulo de pessoas nos 

centros urbanos foi aumentando e, consequentemente, também o volume dos 

resíduos, que continham, além de restos de comida, grandes quantidades de 
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excrementos animal e humano. Este período da história foi marcado pelo surgimento 

de sérias doenças e epidemias e, até o século XIX, em média, cerca de um quarto 

do total de mortes nas cidades europeias derivaram de doenças relacionadas à 

geração e ao acúmulo de lixo. 

Conforme a população foi aumentando e o desenvolvimento das sociedades 

se acentuando, uma nova ordem mundial foi instaurada: a sociedade industrial e 

consumista, que teve como marco, a Revolução Industrial. Inicia-se, então, o grande 

processo de alteração na relação do homem com o meio ambiente, através de 

mudanças nos meios de produção e de consumo e, assim, a problemática em torno 

da geração e descarte de resíduos sólidos teve um grande impulso (GRIPPI, 2006). 

A revolução urbana pela qual quase o mundo todo tem passado é 

caracterizada pelo crescimento das cidades, geralmente sem mecanismos 

regulatórios e de controle, o que trouxe consigo consequências ambientais e sociais 

profundas. Isso porque, a cidade passa a ser vista como uma unidade de produção 

complexa, com grande variedade de bens e serviços, o que acabam por atrair os 

seres humanos (GOUVEIA, 1999). 

O mesmo ainda diz que a busca dos espaços urbanos tem como 

consequência a deterioração da qualidade de vida do homem, em função de 

problemas como, insuficiência dos serviços básicos de saneamento, coleta e 

destinação adequada do lixo, condições precárias de moradia, tradicionalmente 

relacionados com a pobreza e o subdesenvolvimento, somando-se à poluição 

química e física dos recursos hídricos, atmosférico e do solo. 

O fato propulsor da concentração popular nos centros urbanos foi, sem 

dúvida, a expansão das atividades industriais dos centros urbanos, e dessa forma, 

os trabalhadores de áreas rurais acabaram sendo atraídos por verem nas cidades, a 

possibilidade de obtenção de um ganho maior, já que a facilidade de emprego e, de 

recursos nas áreas de saúde e educação é mais bem distribuída do que no campo. 

Entretanto, nem todos encontraram oportunidade nas indústrias e nos comércio dos 

centros urbanos e, em alguns casos, sem ter o que fazer, acaba por acharem no lixo 

a última forma de ganho de recursos financeiros para sobreviver (MAGERA, 2008). 

Os produtos do metabolismo do consumo das sociedades capitalistas 

industriais são convenientemente escondidos das suas populações - normalmente 

são destinados em aterros e lixões localizados em áreas distantes das cidades - à 

exceção daqueles miseráveis que vivem das sobras, e quem veem o lixo uma forma 
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de obtenção de comida, retratado no filme Ilha das Flores, ou uma forma de ganho 

de recursos financeiros, como os catadores de resíduos nos lixões (MELLO, 2006). 

A geração dos resíduos sólidos tem aumentado em escala exponencial, 

fazendo com que ecologistas, governos e instituições alardeiam aos quatros cantos 

que chegaremos, num futuro próximo, a uma situação de calamidade pública, tanto 

pela alta e crescente geração dos resíduos, cujas consequências já são sentidas 

nos aterros e na falta deles, quanto na escassez de recursos naturais para a 

geração destes produtos (MAGERA, 2007).  

 Portanto, sabe-se que a disponibilização dos serviços de Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU) é uma questão problemática para as autoridades locais na grande 

maioria dos municípios de países em desenvolvimento, pois o atendimento dos 

serviços é insuficiente e a disposição inadequada de resíduos é uma prática comum, 

resultando em uma variedade de impactos negativos em dimensões ambientais, 

socioambientais, econômicos, legais e de saúde pública (SAVI, 2005). 

 

3.4 Resíduos Sólidos 

 

Resíduo é o material resultante das atividades realizadas pela sociedade 

humana que são descartados e considerados como imprestáveis e indesejáveis. 

São gerados no processo de extração e aproveitamento de matéria-prima, durante o 

processo de confecção de produtos (primários ou secundários), durante o e pós-

consumo dos produtos. 

Para Leal (2004) apud (ROMANSINI, 2005), no entanto, os termos lixo e 

resíduos não se confundem, pois, os resíduos são aqueles oriundos das atividades 

humanas sendo possível sua reciclagem agregando a estes, valores econômicos, 

sociais e ambientais, enquanto o lixo são as sobras que são jogadas fora, aos quais 

não possuem mais utilidade e nem se atribuí valor algum. Ainda, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, se se refere a este material que não tem mais utilidade, o 

termo de rejeito e não resíduo, e dessa forma, os resíduos devem ser 

reaproveitados e reciclados e apenas os rejeitos devem ter disposição final. 
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A classificação de resíduo sólido conforme a NBR 10004 da Associação 

Brasileira de Normas Técnica (ABNT): 

Resíduos Sólidos: resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam 

de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como 

determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para 

isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível (ABNT, 2004, p. 3). 

Quando descartados no meio ambiente, cada tipo de resíduo implica em um 

tipo de agressão ou impacto, por isto, se faz necessário organizá-los com base em 

um conjunto de critérios, a fim de sistematizar o mecanismo de tratamento e 

descarte final adequados. Deste modo, os resíduos sólidos podem ser classificados 

das seguintes formas: natureza física, composição química e riscos potenciais ao 

meio ambiente (D´ALMEIDA; VILHENA, 2000). Estas classificações estão descritas 

nos quadros 1 e 2. 

Outra forma importante de classificar os resíduos é de acordo com sua 

origem, ou seja, domiciliar, construção civil, serviços de saúde, entre outros. No 

quadro 3 estão dispostos os tipos de resíduos conforme estabelecidos na PNRS 

(BRASIL, 2010). 

 

Quadro 1 – Classificação dos resíduos sólidos conforme a composição física e 

química 

Classificação Resíduos 

Composição 

Física 

Resíduos Secos - Os resíduos secos são os materiais recicláveis como, por 

exemplo: metais, papéis, plásticos, vidros etc;        

Resíduos Úmidos - São os resíduos orgânicos e rejeitos, por exemplo: resto de 

comida, cascas de alimentos, resíduos de banheiro etc; 

Composição 

Química  

Resíduo Orgânico - São os resíduos de origem animal ou vegetal, que apresentam 
características que permitem fácil degradação, pode-se incluir: restos de alimentos, 
frutas, verduras, legumes, flores, plantas, folhas, sementes, restos de carnes e 
ossos, papéis, madeiras etc;                  
 Resíduo Inorgânico - Inclui nessa classificação todo material que não possui 
origem biológica e que devidos suas características físicas e químicas, não são 
facilmente degradados, por exemplo: plásticos, metais, vidros etc. 

Fonte: VILHENA (2010).  

 



26 

Quadro 2 – Classificação dos resíduos sólidos de acordo aos riscos potenciais ao 

meio ambiente 

Classificação Resíduos 

 Classe I Resíduos Perigosos - São aqueles que apresentam risco à saúde pública e ao meio 

ambiente apresentando uma ou mais das seguintes características: periculosidade, 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade. (ex.: 

baterias, pilhas, óleo usado, resíduo de tintas e pigmentos, resíduo de serviços de 

saúde, resíduo inflamável, etc.). 

Classe II A Resíduos Não-Inertes - Podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água. (ex.: restos de alimentos, resíduo de 
varrição não perigoso, sucata de metais ferrosos, borrachas, espumas, materiais 
cerâmicos, etc.). 

Classe II B Resíduos Inertes: Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma 

representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada 

ou deionizada, à temperatura ambiente, não apresentarem nenhum de seus 

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade 

de água. 

Fonte: ABNT(2004). 

Quadro 3 – Classificação dos resíduos sólidos conforme sua origem 

ORIGEM RESÍDUOS 

a) Resíduos domiciliares Resíduos originários de atividades domésticas em residências 

urbanas. 

b) Resíduos de limpeza 

urbana 

Originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana. 

c) Resíduos sólidos urbanos Os mesmos 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 civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis. 

i) Resíduos 

agrossilvopastoris 

Os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturas, 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.  

Fonte: Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, (BRASIL, 2010).  
* SISNAMA e SNVS: Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e Sistema Nacional de 
Vigilância Sanitária (SNVS). 
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3.4.1 Legislação dos Resíduos Sólidos 

 

Atualmente, o Brasil conta com um arcabouço legal que estabelece diretrizes 

para a gestão dos resíduos sólidos, por meio da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e em relação à prestação dos serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos através da Lei Federal de Saneamento 

Básico (Lei nº 11.445/2007). O país ainda conta, com a Lei de Consórcios Públicos 

(Lei nº 11.107/2005) que permite estabilizar relações de cooperação federativa para 

a prestação desses serviços. Metas e diretrizes sobre resíduos sólidos também 

estão presentes no Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) que foi 

recentemente finalizado (MMA/ICLEI-Brasil, 2012). 

Promulgada no dia 2 de agosto de 2010, a nova lei tem como princípio a 

responsabilidade compartilhada, o retorno dos produtos ao ciclo produtivo pós-

consumo, a inclusão social dos catadores no sistema de limpeza urbano e a 

elaboração dos planos para o gerenciamento integrado do lixo (BRASIL, 2010). 

 A partir da publicação da recente lei, os governos municipais e estaduais têm 

prazo de dois anos para elaborar um plano de resíduos sólidos, com diagnóstico da 

situação do lixo e metas para redução e reciclagem. A elaboração do plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos no Art. 18, é 

a condição para que o Distrito Federal e os municípios tenham acesso a recursos da 

União, para serem investidos em empreendimentos e serviços relacionados à 

limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por 

incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade (BRASIL, 2010). 

Até 2014, os municípios serão obrigados a desativarem os lixões e buscarem 

soluções consorciadas com outros municípios para promoverem a destinação final 

adequada dos resíduos sólidos urbanos, além de identificarem os principais 

geradores de resíduos, calcularem os custos do sistema de limpeza e 

desenvolverem indicadores para medir o desempenho do serviço público nesse 

campo (CEMPRE, 2010).    

 A lei também passa a exigir que os aterros estejam atuando conforme as 

normas ambientais para receber os rejeitos. Nessas aéreas fica proibida a catação, 

a criação de animais e a instalação de moradias. As prefeituras deverão implantar 
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sistema de coleta seletiva de materiais recicláveis nos domicílios, além de sistemas 

de compostagem para resíduos orgânicos úmidos, a fim de reduzir a quantidade 

levada para os aterros (BRASIL, 2010). 

Após a publicação da Lei Federal nº 12.305, de agosto de 2010, foi publicado 

no dia 23 de dezembro, o Decreto Federal 7.404/10  que a regulamenta por meio da 

instituição de normas, cuja finalidade é viabilizar a aplicabilidade dos instrumentos 

da referida lei. O mesmo também estabeleceu o Comitê Interministerial da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador com a finalidade de implantar 

os Sistemas de Logística Reversa (SLR). Ambos, possuem o propósito de apoiar a 

estruturação e implementação da lei, mediante a articulação dos órgãos e entidades 

governamentais (TREVIZAN, 2010). 

A eficácia da PNRS recai sobre todos os integrantes da cadeia produtiva dos 

resíduos sólidos. Dessa forma, a lei determina que os consumidores, também são 

responsáveis pelo retorno aos resíduos na cadeia produtiva, desde que estabelecido 

um sistema de coleta seletiva ou de sistema de logística reversa em seus 

municípios. Sendo responsáveis também, pelo acondicionamento adequado a fim de 

disponibilizar os resíduos reutilizáveis e recicláveis para a coleta seletiva ou 

devolução pelo SLR (BRASIL, 2010a). 

O decreto esclarece que as diretrizes aplicadas à gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos, conforme o Art. 35 do decreto referido deve seguir uma ordem de 

prioridade “não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos”. A inserção dos 

resíduos a cadeia produtiva através da reciclagem é uma alternativa paliativa, sendo 

necessário antes, trabalhar a conscientização quanto ao consumo responsável e o 

reaproveitamento dos materiais já consumidos (BRASIL, 2010 a). 

Os sistemas de coleta seletiva urbana deverão ser implantados pelo titular do 

serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Vale ressaltar 

que, para que coleta seletiva seja operada, é fundamental que ocorra a segregação 

prévia dos resíduos sólidos de acordo com a constituição ou composição no próprio 

local de geração. O decreto abrange ainda a possibilidade de participação dos 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis nos procedimentos de coleta 

(BRASIL, 2010 a). 

Estas e outras consideráveis determinações do decreto Federal 7.404/10 

conferem aplicabilidade à lei Federal 12.305/10, e direcionam a implementação dos 
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procedimentos e providências aos estados e municípios brasileiros, a fim de garantir 

o maior equilíbrio ao meio ambiente, diminuindo o impacto sofrido em decorrência do 

volume crescente de resíduos sólidos gerados (TREVIZAN, 2010). 

Ainda em consulta pública pela internet, está disponível a versão preliminar 

do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, conforme previsto na Lei 12.305/2010, a 

qual servirá como base, e dará os devidos direcionamentos para que os estados e 

todos os municípios desenvolvam seus planos de gerenciamento de resíduos 

sólidos. 

 Todo este aparato legal, sendo empregado de forma correta, deverá permitir o 

resgate da capacidade de planejamento, e de gestões mais eficientes dos serviços 

públicos de saneamento básico, o que é fundamental para a promoção de um 

ambiente mais saudável e com menos riscos à população (MM/ICLEI-Brasil, 2012). 

 

3.4.2 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

A disponibilização dos serviços de resíduos sólidos urbanos é uma questão 

problemática e de difícil solução para as autoridades locais na grande maioria dos 

países em desenvolvimento. O déficit no atendimento dos serviços e a disposição 

inadequada dos resíduos sólidos urbanos são praticas comuns do sistema de 

limpeza urbana, impactos ambientais e problemas relacionados à saúde pública, são 

fatores ligados à problemática do lixo e, muito comuns nas cidades brasileiras 

(BARTONE, 2001). 

Nos países em desenvolvimento, as questões mais graves a serem 

solucionadas são basicamente duas: a primeira é o déficit observado na oferta do 

serviço de coleta de lixo, o que abrange a população de maneira discriminada, e a 

segunda, é a forma inadequada que vem sendo dado quanto à disposição e 

tratamento do lixo urbano, tanto pela população, carente de informações, como 

pelas administrações municipais, que não apresentam uma estratégia de 

gerenciamento que atenda de forma adequada os requisitos de ordem sanitária, 

econômica e social (PEARCE; TURNER, 1994). 

No Brasil, os serviços de limpeza absorvem entre 7% e 15% dos recursos de 

um orçamento municipal, dos quais cerca de 50% são destinados à coleta e ao 

transporte de lixo. Os gastos que o país teve com a coleta de resíduos urbano em 
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2009 foi mais de 6 milhões de reais, com os demais custos de serviços de limpeza 

urbana atingiu-se um valor acima de 11 milhões de reais (ABRELPE, 2009). Em 

contrapartida a esses valores, segundo a pesquisa de Calderoni (2003) o Brasil 

deixa de ganhar mais de 8 bilhões por ano,  pela não reciclagem dos resíduos 

sólidos recicláveis. 

 Porém, sabe-se que Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) é um 

assunto polêmico, complexo e frequentemente discutido. No passado, a gestão dos 

resíduos era limitada a coleta e sua disposição de forma inadequada e desordenada. 

Posteriormente, essa questão foi associada à conscientização sobre conservação 

dos recursos, poluição do meio ambiente e saúde pública (ABRELPE, 2010). 

 A qualidade do serviço no sistema de limpeza urbana é comumente afetada 

por problemas encontrados na administração pública, como: limitações financeiras, 

tarifas desatualizadas, arrecadações insuficientes, inexistência de linhas de crédito, 

descontinuidade política e administrativa, deficiência na capacitação técnicas dos 

gestores e operadores do sistema de limpeza e ausência de controle ambiental 

(IBAM, 2001). 

Existem inúmeros modelos de manejo de resíduos urbanos, entre eles, o 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU) que é a forma 

mais adequada de operar os serviços de limpeza urbana, sendo definido da seguinte 

forma: 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos é, em síntese, o 

envolvimento de diferentes órgãos da administração pública e da sociedade 

civil com o propósito de realizar a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a 

disposição final do lixo, elevando assim a qualidade de vida da população e 

promovendo o asseio da cidade, levando em consideração as 

características das fontes de produção, o volume e os tipos de resíduos – 

para a eles ser dado tratamento diferenciado e disposição final técnica e 

ambientalmente corretas –, as características sociais, culturais e 

econômicas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, climáticas e 

urbanísticas locais (IBAM, 2001, p. 43). 

 

 No gerenciamento integrado aos programas de limpeza urbana são 

desenvolvidos atendendo à máxima redução da produção de lixo, o máximo 

reaproveitamento e reciclagem de materiais, e ainda a disposição dos resíduos de 

forma mais sanitária e ambientalmente corretos, abrangendo toda a população e a 

universalidade dos serviços.  Essas atitudes contribuem de forma significativa para a 

redução dos custos do sistema e para a qualidade ambiental (IBAM, 2001). 
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O PGIRS constitui-se em um documento que visa à administração pública do 

sistema de limpeza urbana e coleta de resíduos por meio de um conjunto integrado 

de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, que levam em 

consideração os aspectos referentes à sua geração, segregação, acondicionamento, 

coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, de forma a 

atender os requisitos ambientais e de saúde pública (IBAM, 2007).  

Outro aspecto importante, também estabelecido no Decreto 7.404/2010, 

precisa ser considerado na limpeza urbana, que é a geração e coleta de resíduos 

especiais. Por possuírem componentes poluentes - lâmpadas, pneus, pilhas e 

baterias e eletroeletrônicos - precisam retornar ao fabricante através do sistema de 

logística reversa para receberem tratamentos específicos. Outros resíduos também 

considerados especiais segundo a PNRS são os resultantes da construção civil e 

provenientes dos serviços de saúde e precisam ser submetidos a tratamentos e 

disposição final adequada. 

Assim, a elaboração de um PGIRS, deve-se considerar as estimativas de 

variações qualitativas e quantitativas dos resíduos produzidos. Para isso, são 

necessários que sejam realizados levantamentos e análises dos diversos tipos de 

resíduos, a fim de elaborar um plano que envolva o melhor método de coleta, 

transporte, processamento, recuperação, tratamento e disposição final a cada tipo 

de material gerado no município (IBAM, 2007). 

O lixo doméstico é basicamente formado por três tipos de resíduos: resíduos 

de fácil biodegradação - resíduos orgânicos ou úmidos (restos de comidas, folhas 

secas e podas); resíduos de difícil degradação, ou chamados de resíduos secos ou 

inorgânicos (embalagens de papel, plástico, vidros alumínios e outros), e rejeitos – 

materiais que devido suas características físico-químicas não podem ser 

reaproveitados ou reciclados, portanto, devem ser incinerados ou encaminhados aos 

aterros (resíduos sanitários, panos, entre outros) (VILHENA, 2010). 

Os tratamentos adequados aos resíduos sólidos úmidos são: o emprego da 

compostagem - processo de que transforma resíduos em composto; e a digestão 

anaeróbia - processo de transformação de resíduos em energia térmica e/ou elétrica 

(ENERGAIA, 2005 apud CERVEIRA, 2008). Já aos resíduos inorgânicos secos, a 

melhor técnica de tratamento seria o emprego da reciclagem. 
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3.5 Reciclagem  

 

A reciclagem é o processo que reintroduz os materiais já utilizados e 

descartados ou aqueles que sobraram dos processos produtivos, novamente na 

cadeia produtiva, substituindo o uso da matéria prima-primária virgem por materiais 

recicláveis (matéria-prima secundária) (VILHENA, 2010).  

Historicamente, o primeiro estímulo á reciclagem foi durante a Segunda 

Guerra Mundial. Nessa época, os governos dos países envolvidos com a guerra, 

passaram a divulgar campanhas governamentais que incentivaram a doação pelos 

cidadãos de tudo o que pudesse ser reutilizado para o esforço da guerra.  Nos 

Estados Unidos, era oferecida uma pequena quantia de dinheiro em troca do lixo da 

população (CEMPRE, 2007). 

O mesmo ressalta que os debates e movimentos discutidos sobre o descarte 

desordenados de bens de consumo, pelo movimento ambientalista nos anos 70, 

baseava-se, apenas, na busca pela conciliação entre a cadeia de produção e o 

consumo de recursos naturais e exauríveis por uma população em crescimento. 

Posteriormente a discussão sobre a necessidade de desenvolver um sistema de 

produção mais eficiente, revendo os efeitos da poluição, da escassez dos recursos e 

do aumento da geração de resíduos, assim, nos anos 90, a reciclagem, passou a ser 

uma iniciativa-chave para proteger o meio ambiente, ao se fazer a retroalimentação 

do sistema produtivo com o retorno dos produtos descartáveis pós-consumo. 

A estrutura e o funcionamento do mercado de reciclagem no Brasil 

normalmente estão baseados em três componentes (ou agentes): os catadores, que 

estão na base da cadeia de reciclagem recolhendo e separando os resíduos; os 

sucateiros, que, informal ou formalmente, compram os produtos reciclados pelos 

catadores ou cooperativas e os revendem às indústrias; as indústrias recicladoras, 

essas que processaram os materiais para utilizar e como matéria-prima secundária, 

ou ainda, podem vender esses materiais após processamento para outras indústrias 

transformarem esses materiais em novos produtos (CALDERONI, 2003). 

Durante o processamento do material reciclável, além de se economizar 

energia, recursos hídricos e evitar a extração de recursos naturais, pode-se diminuir 

a poluição do ar e da água (CALDERONI, 2003). Sendo, entre as alternativas de 

tratamento ou redução dos resíduos sólidos urbanos, a alternativa que desperta 
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maior interesse na população, principalmente por seu forte apelo ambiental (IBAM, 

2001). 

Bianchini (1996) diz que a reciclagem é uma parte importante da solução da 

problemática do lixo do Brasil e demais países do planeta. E para que esse 

procedimento ocorra e se mantenha, é necessário que a sociedade, a iniciativa 

privada e os governos, desempenhem suas ações simultaneamente para que os 

programas de reciclagem sejam vitoriosos. 

O uso da palavra reciclagem foi agregado na chamada Pedagogia dos 3R's 

juntamente com outros dois termos reduzir e reutilizar.  Segundo o Tratado sobre 

Consumo e Estilo de Vida, o discurso ecológico alternativo advoga uma sequência 

lógica, onde a redução do consumo deve ser priorizada sobre a reutilização dos 

produtos consumidos, e a reutilização dos materiais deve ser priorizada sobre a 

reciclagem dos resíduos recicláveis (LAYRARGES, 1992). Segundo Siqueira e 

Moraes (2009), é tarefa, tanto do Poder Público como da sociedade organizada, o 

desenvolvimento de debates que levem à revisão de hábitos de consumo. 

Os principais materiais recicláveis encontrados no lixo são: plásticos, papéis, 

metais e vidros. Os benefícios ambientais da reciclagem destes materiais são: 

economia de matérias-primas não-renováveis, redução de energia nos processos 

produtivos e o aumento da vida útil dos aterros sanitários (CALDERONI, 2003; 

IBAM, 2001;VILHENA, 2010). Essa forma de tratamento, através da implantação de 

programas de reciclagem, pode-se estimular o desenvolvimento da consciência a 

respeito do consumo e quanto aos princípios de cidadania por parte da população 

(IBAM, 2001). 

A reciclagem, segundo a lógica da Política dos 3R, deve ser a última 

alternativa usada para os resíduos gerados, priorizando um menor consumo e um 

maior aproveitamento dos resíduos gerados. Legaspe (1996) apud Romansini 

(2005) diz, nesse sentido, que a reciclagem pode ser entendida como uma forma de 

alimentar o capitalismo, pois, passa a sensação de que pode ser consumido tudo 

aquilo que possui características de reciclabilidade. Layrarges (1992) comenta que, 

ao atribuir a reciclagem como solução para a descartabilidade, permite que o 

consumismo - que é um grande causador de um grande risco ambiental para a 

sociedade moderna - mantenha seu padrão desenfreado. 

O catador de materiais recicláveis é um ator social muito bem situado e fruto 

da dinâmica da sociedade moderna, e de extrema relevância, aliás, como a maioria 
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dos trabalhadores que desenvolvem funções simples e pouco valorizadas, mas de 

extrema importância para o funcionamento da sociedade (ROMANSINI, 2005). 

Foram graças à catação informal ou organizada, que no ano de 2010, o Brasil 

reciclou 96% das latas de alumínio, 47% de vidro, 44% de papel, 19% de plástico, 

resíduos estes que são jogados diariamente nas ruas ou depositados em aterros 

sanitários ou lixões (CEMPRE, 2012). 

Ainda muito antes do processo de coleta seletiva ser defendida pelos 

ambientalistas, a separação dos materiais recicláveis, já acontecia pelos catadores 

de materiais recicláveis de rua e dos lixões. A prática dessa atividade está 

relacionada ao tratamento inadequado que os serviços públicos de limpeza têm 

dado à questão dos resíduos sólidos, normalmente, caracterizado pelo atendimento 

incompleto de coleta a todos os domicílios e pelo descarte em unidades de 

destinação finais inadequadas (GONÇALVES; OLIVEIRA; ABREU, 2002). 

O catador, geralmente desenvolve suas atividades sob condições 

inadequadas, com alto grau de periculosidade e insalubridade, exposto à riscos 

muitas vezes irreversíveis à saúde, com a ausência total de garantias trabalhistas, 

ainda assim, é o que menos se favorece economicamente na cadeia de reciclagem, 

pois quem controla o valor de compra, é o sucateiro (MAGERA, 2003). 

Contudo, ainda, sofrem preconceitos, além de receberem pouco 

reconhecimento do papel que representam na economia e no meio ambiente, 

mesmo possuindo sua profissão reconhecida e que sejam resguardados por um 

comitê específico (MEDEIROS; MACÊDO, 2006). 

São inúmeras as pressões que os catadores enfrentam ao desenvolver uma 

atividade, mesmo que em função da obtenção de ganhos econômicos, que é de 

extrema importância para o equilíbrio ambiental do planeta. 

É visto que a reciclagem é um assunto alvo de discussões, e está longe de 

ser uma atividade estruturada e organizada no país, de forma a distribuir os 

benefícios entre todos os agentes do elo de reciclagem. Entretanto, ainda assim, é 

possível considerar a reciclagem como uma alternativa ambientalmente e 

economicamente viável para a sociedade moderna. 
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3.5.1 Aspectos econômicos da reciclagem 

 

Através da coleta, comercialização e processamento industrial de materiais 

recicláveis, é possível alimentar uma cadeia produtiva com geração de novas 

oportunidades de trabalho, através do catador autônomo, cooperativas, depósitos de 

materiais recicláveis e até mesmo, na própria indústria. 

Os catadores têm nessa atividade o meio de ganho de recursos financeiros, 

ao receber dinheiro pela venda dos materiais coletados. Quando organizados em 

cooperativas, ainda podem ter acesso a financiamentos, podem aumentar o estoque 

do material coletado e ainda podem receber se forem contratados pelas prefeituras 

para prestarem serviços de coleta seletiva nos municípios. 

As indústrias que compram os materiais recicláveis economizam com o valor 

pago pela matéria-prima secundária, assim reduzem o consumo de energia, água e 

com o controle com da poluição de água e atmosférica da indústria. 

A administração pública local também pode ganhar com a reciclagem. Pois, é 

possível reduzir os gastos com a coleta tradicional e com a manutenção das 

unidades finais de descarte (aterro sanitário) ao evitar a coleta de materiais 

encaminhados à reciclagem. Pois, geralmente quando uma empresa é contratada 

para realizar coleta no município, o pagamento se dá, através do valor pela 

tonelada. Sendo assim, quanto mais resíduos são coletados separadamente 

(através de cooperativas) menos o município gasta com a coleta convencional.  

Em caso de coleta seletiva complementando à convencional, Calderoni (2003) 

comenta esse sistema, geralmente ficam mais dispendiosos, entretanto, possui 

benefícios ambientais e sociais para sociedade como um todo. 

 

3.5.2 Aspectos ambientais da reciclagem 

 

A reciclagem proporciona a redução do uso dos recursos naturais e gera 74% 

menos poluição atmosférica, redução de 35% da poluição de água e uma economia 

de 64% da energia. Conforme o material reciclável, a economia pode variar de 30-

40% da matéria-prima usada durante a fabricação de um novo produto (MAGERA, 

2005). 

Para produção de uma tonelada de alumínio, por exemplo, é necessário 5 

toneladas de bauxita, e durante a reciclagem do alumínio, economiza-se 90% da 
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matéria-prima. Ainda com a reciclagem do alumínio, é possível economizar 16,9 mil 

kWh por tonelada de alumínio reciclado além de reduzir 97% da poluição da água e 

95% do ar (POWELSON 1992, apud CALDERONI, 2003). 

Durante o processo de produção de papel a partir do uso de papel reciclável 

são economizados 3,51 MW/h de energia elétrica por tonelada, diminui-se o 

consumo de 29,202 metros cúbicos de água por tonelada e reduz-se a poluição da 

água em 35% e do ar em 74%. No que se refere à economia em matéria-prima, para 

cada tonelada de papel reciclado evita-se o corte de 20 a 30 árvores adultas 

(ABIRP, 2012). 

Com a reciclagem do plástico, em média, economiza-se 5,3 mil kWh/t., reduz-

se a poluição do ar em 80% e da água em 40% (MAGERA, 2005). No que se refere 

à matéria-prima, diz que é possível reduzir a metade do consumo do petróleo, a 

partir do uso de material reciclável (CALDERONI, 2003). A reciclagem desse 

material tem um forte apelo no que refere à diminuição do volume de resíduos nos 

aterros e lixões, dessa forma, consequentemente reduz o custo da coleta e 

manutenção das unidades de destinação final, e ainda, pode gerar melhorias no 

processo de decomposição da matéria orgânica nos aterros.  

A economia com a matéria prima para a produção de um novo vidro, 

utilizando-se cacos de vidro reciclável, está estimada em torno de 65%. A economia 

obtida em energia é de 0,64 mil KWh/t, já a poluição da água é reduzida em 50%  e 

do ar em 20% (MAGERA, 2005). As matérias-primas economizadas nesse processo 

são: barrilha, feldspato, areia e calcário (CALDERONI, 2003). 

 

3.5.3 Aspectos sociais da reciclagem 

 

De acordo com o Ministério de Trabalho, os catadores são reconhecidos 

como categoria profissional, oficializada na CBO – Classificação Brasileira de 

Ocupações, no ano de 2002, sendo registrados pelo número 5192-05, onde sua 

ocupação é descrita como catador de material reciclável (BRASIL, 2011 a). 

Os aspectos sociais positivos da reciclagem existem quando há oportunidade 

de incluir os catadores em forma organizada através da consolidação em 

cooperativas ou associações, forma a qual estabelece os direitos trabalhistas e 

segurança ao catador. Essa forma de prestação de serviço pode estar incluso no 
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próprio sistema de limpeza urbana, através de uma contratação formal por meio da 

prefeitura pelos serviços de coleta seletiva através de cooperativa ou associação. 

Outros profissionais podem ser contratados por empresas que comercializam 

materiais recicláveis e por indústrias recicladoras. Magera (2005), informa que 

durante a reciclagem do alumínio, gera-se 5 vezes mais empregos do que gerados 

na extração da matéria-prima virgem. 

Os aspectos são positivos, quando o catador é inserido de forma digna no 

sistema de limpeza urbana através de cooperativas ou associações. Por outro lado, 

quando trabalham de maneira informal e sob condições precárias em contato com 

resíduos coletados diretamente nos lixões ou lixeiras espalhadas pelas ruas da 

cidade, revelam a crise social em que as cidades brasileiras enfrentam. A existência 

de catadores espalhados pelas ruas e dentro dos lixões reflete a situação de 

necessidade, de pobreza, de falta de oportunidade no mercado de trabalho, a 

ausência de estudo, ou seja, é o próprio retrato da exclusão social em que estas 

pessoas sobrevivem. 

 

3.6 A reciclagem no Brasil 

 

3.6.1 Reciclagem de papel 

 

O índice de reciclagem de papel no Brasil não sofreu tanta evolução entre os 

anos de 1986 a 1995, permanecendo entre uma faixa de 30,1% a 32,8%. Mais 

recentemente, em 2009 a taxa de recuperação atingiu o índice de 46% (BRACELPA, 

2012). 

Atualmente, a matéria-prima mais utilizada pela indústria papeleira e de 

celulose, é obtida pelo beneficiamento da madeira. Podendo também, ser utilizadas 

as aparas de papel geradas durante o processo industrial ou recuperadas após o 

consumo desses produtos (VILHENA, 2010). O Brasil é um dos maiores produtores 

de celulose no mundo, em 2010, ocupou o quarto lugar do ranking de maiores 

produtores mundiais de celulose e papel (BRACELPA, 2012). 

As fibras celulósicas originadas de árvores podem ser provenientes de matas 

virgens ou de florestas reflorestadas. No Brasil, as principais espécies de árvores 

utilizadas (98% do volume produzido) para a produção de celulose provêm de 

florestas plantadas de pinus e de eucalipto (BRACELPA, 2012). 
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O consumo aparente de papel no país em 2010, foi de aproximadamente 9 

milhões de toneladas e, o consumo de aparas e papéis usados correspondeu a 

43,5% (4.028,600 toneladas). Esta taxa de recuperação de aparas no Brasil é 

relativamente pequena, ocupando o 11º lugar de quinze países, quando comparado 

a outras partes do mundo, como, Coréia do Sul 91,6%, na Alemanha 84,8%, 

Estados Unidos de 63,6% (BRACELPA, 2011).  

O fator negativo da reciclagem está no fato de que com o uso de fibras 

secundárias, tem-se uma maior liberação de dióxido de carbono quando comparada 

a fabricação de papel por meio de fibras primárias (D´ALMEIDA; VILHENA, 2000). 

Outro fator desfavorável da reciclagem, é que as fibras não podem ser infinitamente 

recicladas, podendo passar por esse processo entre 7 a 10 vezes, pois, as 

características de resistência das celuloses são gradativamente perdidas 

(BUGAJER, 1976). 

 

3.6.2 Reciclagem de plástico 

 

Os plásticos, que tem seu nome originário do grego “plastikos” que significa - 

capaz de ser moldado - são materiais sintéticos ou derivados de substância naturais, 

geralmente orgânicas, obtidas, atualmente, em sua maioria, a partir dos derivados 

de petróleo. Tecnicamente os plásticos são substâncias formadas por grandes 

cadeias de macromoléculas que contém em sua estrutura, principalmente, carbono e 

hidrogênio1. 

A matéria prima é o petróleo, onde 4% de sua produção mundial são 

destinado para a fabricação de plásticos (PLASTIVIDA, 2012)2. 

 O consumo de plástico no mundo, tem aumentado desde os primórdios da 

introdução deste produto no mercado, em 1960 eram consumidas 6 milhões de 

toneladas, esse número passou para 27 milhões de toneladas nos anos 1970, em 

1990 estava em 93 milhões (CALDERONI, 2003). Em 2010, de acordo com anuário 

do setor de plástico, foram consumidas no país aproximadamente 5,9 mil toneladas 

(ABIPLAST, 2010)3.  

                                                           
1
 Informação encontrada em: www.institutodeembalagens.com.br. Acesso em 05.01.2012. 

2
 http://www.plastivida.org.br. Acesso em: 05.01.2012. 

3
 http//www.abiplast.org.br. Acesso em: 05.01.2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.institutodeembalagens.com.br/
http://www.plastivida.org.br/
http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fabiplast.org.br%2f&ru=http%3a%2f%2fabiplast.org.br%2f&ld=20121013&ap=1&app=1&c=funv11.1&s=funv11&coi=239137&cop=main-title&euip=201.8.36.6&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=337703e2883e4c53a66b19d277e79f57&ep=1&mid=9&hash=1361A90499F756DB9E11355BB73FE542
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No Brasil, o maior mercado é o da reciclagem primária ou pré-consumo, que 

consiste na regeneração de um único tipo de resina separadamente. Este tipo de 

reciclagem absorve 5% do plástico consumido no Brasil e geralmente está 

associada ao reaproveitamento do material gerado na própria indústria geradora. 

Um mercado crescente é o da chamada reciclagem secundária, ou pós-consumo: o 

processamento de polímeros, misturados ou não, entre os mais variados existentes 

no mercado. Os materiais inseridos nessa forma de reciclagem provêm da catação 

informal e da coleta seletiva. Já a reciclagem terciária, ainda não existente no Brasil, 

é a conversão de resíduos plásticos através da aplicação de processos químicos 

(pirólise, conversão catalítica) para recuperar as resinas que compõem o lixo 

plástico, fazendo-as voltar ao estágio químico inicial ou outras substancias como 

óleos e gases combustíveis (CEMPRE, 2011; VILHENA, 2010). 

Segundo a pesquisa Ciclosoft, aproximadamente 19% dos plásticos 

consumidos, foram reciclados no Brasil em 2010, representando aproximadamente 

953 mil toneladas por ano. Em 2010 o Brasil ficou na nona posição mundial na 

reciclagem dos plásticos, atrás da Alemanha (34%), Suécia (33,2%), Bélgica 

(29,2%), Itália (23%), países que incineram a maior parte do plástico coletado 

seletivamente (CEMPRE, 2011)4. 

Em D´Almeida e Vilhena (2000) os plásticos estão divididos em duas 

categorias, de acordo com as suas características de fusão:  

 Termoplásticos - são materiais que podem ser reprocessados várias vezes 

pelo mesmo processo; 

 Termorrígidos – são polímeros de cadeia ramificada, que não podem não 

podem ser usados em uma nova moldagem, pois, para os quais, a 

polimerização é consequência de uma reação química irreversível. 

Os termoplásticos representam 80% dos plásticos consumidos no país, 

enquanto os termorrígidos, 20 %.  As resinas termoplásticas para produção da 

categoria mais consumida no país são seis, representando 90% do consumo 

brasileiro, que são: Polietileno de Baixa Densidade (PEBD), Polietileno de Alta 

Densidade (PEAD), Polipropileno (PP), Poliestireno (OS), Policloreto de Vinila (PVC) 

e Polietilenotereftalato (PET) (MAGERA, 2005). 

                                                           
4
 http://www.cempre.org.br. Acesso em: 07.01.2012. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A3o_(f%C3%ADsica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termorr%C3%ADgido
http://www.cempre.org.br/


40 

 O consumo de plástico no mundo, tem aumentado desde os primórdios da 

introdução deste produto no mercado, em 1960 eram consumidas 6 milhões de 

toneladas, esse número passou para 27 milhões de toneladas nos anos 1970, em 

1990 estava em 93 milhões (CALDERONI, 2003). Em 2010, de acordo com anuário 

do setor de plástico, foram consumidas no país aproximadamente 5,9 mil toneladas 

(ABIPLAST, 2010).  

No que se referem ao descarte desses materiais, suas características de 

resistência à degradação e sua relação de massa/volume, causam problemas para 

os sistemas de limpeza urbana, pois normalmente essas embalagens ocupam muito 

espaço. Esclarecem D´Almeida e Vilhena (2000, p.145) que “Embora presente 

somente cerca de 4 a 7% em massa, os plásticos ocupam cerca de 15 a 20% do 

volume do lixo, o que contribui para o aumento dos custos de coleta, transporte e 

disposição final”. 

 As embalagens de plásticos quando dispostas em aterros e lixões, 

prejudicam a biodegradação, além de constituírem camadas de impermeabilização 

impedindo a troca de gases e líquidos gerados no processo de decomposição da 

matéria orgânica (VILHENA, 2010).  

  Os principais consumidores de plásticos segregados do lixo são as indústrias 

recicladoras, onde reprocessam o material, fazendo-o retornar a cadeia produtiva 

como matéria-prima para a fabricação de novos artefatos. Com a reciclagem, é 

possível economizar até 50% de energia que seriam usadas a partir da matéria-

prima virgem (CEMPRE, 2011). 

No Brasil, o maior mercado é o da reciclagem primária ou pré-consumo, que 

consiste na regeneração de um único tipo de resina separadamente. Este tipo de 

reciclagem absorve 5% do plástico consumido no Brasil e geralmente está 

associada ao reaproveitamento do material gerado na própria indústria geradora. 

Um mercado crescente é o da chamada reciclagem secundária, ou pós-consumo: o 

processamento de polímeros, misturados ou não, entre os mais variados existentes 

no mercado. Os materiais inseridos nessa forma de reciclagem provêm da catação 

informal e da coleta seletiva. Já a reciclagem terciária, ainda não existente no Brasil, 

é a conversão de resíduos plásticos através da aplicação de processos químicos 

(pirólise, conversão catalítica) para recuperar as resinas que compõem o lixo 

plástico, fazendo-as voltar ao estágio químico inicial ou outras substâncias como 

óleos e gases combustíveis (CEMPRE, 2011; VILHENA, 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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3.6.3 Reciclagem de alumínio 

 

As latas depois de coletadas, prensadas, enfardadas e vendidas às indústrias 

recicladoras, são derretidas em fornos com temperaturas em média de 660ºC e são 

transformadas em lingotes de alumínio, as quais assumem o formato de blocos, que 

são revendidos aos fabricantes de lâminas de alumínio, os quais vendem as chapas 

para as indústrias de lata. A lata de alumínio pode ser reciclada infinitas vezes, sem 

perder suas características físicas ou químicas (CALDERONI, 2003). 

O ciclo completo entre o consumo, coleta, reciclagem e consumo dura em 

torno de 30 dias5. 

O país tem apresentado evolução do consumo doméstico de produtos 

transformados de alumínio, em 2001 a média foi de 4,3 kg/hab., em 2010 essa 

quantidade estava em 6,7kg/hab. De acordo com o mesmo estudo, 30% do 

consumo doméstico de produtos transformados de alumínio se referem ao consumo 

de embalagens e 11,57% a bens de consumo (ABRELPE, 2011). O Brasil é 

campeão em reciclagem de latas de alumínio desde 2001, reciclando 97,6% das 

latas vendidas em 2010, equivalente a 17,7 bilhões de latas de alumínio recicladas6. 

Em 2010, o Brasil reciclou 439 mil toneladas de alumínio, o que corresponde 

a um percentual de 33,8% do consumo doméstico. O índice proporcionou ao país, 

uma posição de destaque no cenário internacional, cuja média mundial é de 27,0% 

(ABRELPE, 2011).  

As latas de alumínio para envase de bebidas se destacam nas atividades de 

reciclagem desse material. Nos últimos 10 anos, a reciclagem de sucata de latas de 

alumínio atingiu patamar considerável, respondendo aproximadamente 50% do total 

de alumínio reciclado no país. O Brasil tem mantido a liderança mundial na 

reciclagem de latas de alumínio, no ano de 2010, alcançou o índice de 97,6%, o que 

corresponde a cerca de 240.000 toneladas recicladas no ano (ABRELPE, 2011). 

 

3.6.4 Reciclagem de vidro 

 

O setor vidreiro do Brasil é composto por quatro segmentos principais: 

embalagens, utensílios domésticos, vidros técnicos e vidros planos, sendo que a 

                                                           
5
 http://www.infoescola.com 

6
 http://www.latasa.ind.br 

http://www.infoescola.com/
http://www.latasa.ind.br/
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produção em 2008 de todos os segmentos juntos, foi de 3 milhões de toneladas 

(ABRELPE, 2012). 

O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa, que é obtida 

através do processo de resfriamento de uma massa em fusão. Segundo American 

Society for Testing and Materials (ASTM), a definição de vidro é “um material 

inorgânico formado pelo processo de fusão, que foi resfriado a uma condição rígida, 

sem cristalizar” (VILHENA, 2010).  

A composição do vidro tipo soda-cal, também conhecido como vidro comum, 

usado na produção de embalagens em geral, é formada por areia, calcário, 

feldspato, barrilha, podendo ser adicionado o caco de vidro (BONELLI; MANO; 

PACHECO, 2005). 

Em 2010, o índice de reciclagem de embalagens de vidro foi de 47% no 

Brasil, somando 470 mil t/ano. Desse total, 40% foram provenientes da indústria de 

envaze, 40% do mercado difuso, 10% de bares, restaurantes, hotéis etc e 10 % do 

refugo da indústria. Na Alemanha, o índice de reciclagem em 2009 atingiu 81%, na 

Suíça (95%), Noruega (89%), Itália (77%), Finlândia (80%) e Estados Unidos (40%) 

(CEMPRE, 2010). 

 O principal mercado para recipientes de vidros usados é formado pelas 

vidrarias, que adquirem o material através dos sucateiros em forma de cacos ou 

também, recebem diretamente de suas campanhas de reciclagem. Os cacos, além 

de voltar à produção de novas embalagens, podem ser aplicados na composição de 

asfalto e pavimentação de estradas, construção de sistemas de drenagem, na 

produção de fibra de vidro, de espuma, de bijuterias e tintas reflexivas (CEMPRE, 

2010). 

Os benefícios da reciclagem de vidro são econômicos, ambientais e sociais. 

O vidro possui reaproveitamento de 100% de seu caco, poupando as matérias 

primas naturais. A partir de uma tonelada de cacos, economiza-se 1,2 t de matérias-

primas. A produção a partir do próprio vidro permite economizar energia, com 10% 

de cacos, têm-se um ganho energético de 4% e emitem-se resíduos menos 

particulados de CO2, pois, com uso de 10% de cacos na produção de vidro, reduz-se 

5% das emissões deste composto. Outro aspecto é a melhoria na limpeza urbana, 
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apresentando menor descarte de lixo, reduzindo os custos de coleta urbana, e 

aumentando a vida útil dos aterros sanitários (ABIVIDRO, 2012)7. 

 

3.7 Cenário dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil 

 

A composição do lixo mundial sofreu uma mudança radical numa faixa de 110 

anos. Nos anos de 1892, mais de 80% do lixo produzido no mundo, correspondia a 

poeiras e cinzas, aproximadamente 10% era composto por matéria orgânica e o 

restante era composto por vidro, metais e papel. Já no ano de 2002, essa 

composição apresenta-se com menos de 10% representando poeiras e cinzas, 

aproximadamente 40% correspondendo à matéria orgânica e os outros 50% 

correspondiam aos resíduos sólidos da atualidade, como, papel, vidro, plástico e 

outros, (CEMPRE, 2007). 

O Brasil chegou ao início do século XXI com uma população estimada em 170 

milhões de habitantes apresentando a taxa de geração de lixo, em 

aproximadamente 300 kg/hab./ano (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). 

Sobre o aumento da geração dos resíduos sólidos e semi-sólidos no mundo, 

Santos (2008) comenta que pesquisas empíricas realizadas em 36 cidades do 

mundo, associadas a renda per capita e a quantidade de lixo produzido, indicaram 

que para cada 1% de aumento na renda per capita aumenta-se em 0,34% na 

geração de lixo sólido, enquanto cada 1% no aumento populacional, expande a 

geração de lixo em 1,04% . 

O lixo é um indicador curioso de desenvolvimento de uma nação. Quanto 

mais pujante for a economia de um país, mais lixo o país produzirá, sendo este um 

sinal de que o país está crescendo, de que as pessoas estão consumindo mais 

(ESTIVAL; MATTOSINHO; MICHELS, 2003).  

 Segundo o Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil (PRSB) do ano de 2010, 

a quantidade total dos RSU coletados, foi de 173.583 t/dia, com uma geração per 

capita de 378,4 Kg e que destes, 336,6 Kg/hab/ano foram coletados (ABRELPE, 

2010).  

 A taxa de cobertura de coleta de resíduos sólidos vem crescendo 

continuamente, já alcançando em 2009 quase 90% do total de domicílios da área 

                                                           
7
 http://www.abividro.org.br. Acesso em 12.02.2012. 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.abividro.org.br%2f&ru=http%3a%2f%2fwww.abividro.org.br%2f&ld=20121014&ap=1&app=1&c=funv11.1&s=funv11&coi=239137&cop=main-title&euip=201.8.36.6&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=57d7026665c349a1a8cfa4b395364da8&ep=1&mid=9&hash=93976C1E2F3C98522B767F41F1E81DDE
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urbana. Todavia, a coleta em domicílios localizados em áreas rurais ainda não 

atinge 33% (BRASIL, 2011). Segundo Vilhena (2010), esses números representam 

um avanço significativo em relação aos anos de 1990 (64%) e 1981 (49%). 

Os sistemas de limpeza urbana são de competência municipal, o qual deve 

promover a coleta, o tratamento e a destinação ambiental e sanitária de forma 

correta e segura. Um eficiente sistema de gerenciamento pode incrementar as 

formas de tratamento pela reciclagem, compostagem e estimular mudanças no 

padrão de consumo da população e, ainda, elevar o consumo de produtos 

reparáveis e mais duráveis, reduzindo os níveis de disposição final dos aterros e 

lixões (CHARMONT, 1996 apud, ESTIVAL; MATTOSINHO; MICHELS, 2003). Para 

que as administrações públicas escolham a melhor forma de gerenciar seus 

resíduos, é de extrema importância conhecer a composição do lixo municipal. A 

composição média dos resíduos sólidos urbanos no Brasil em 2008 está disposta na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Estimativa da composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos 

coletados no Brasil, em 2008 

Resíduos Participação (%)  Quantidade (t/dia) 

Material reciclável 31,9  58.527,40 

  Metais 2,9  5.293,50 

  Aço 2,3  4.213,70 

  Alumínio 0,6  1.079,90 

  Papel, papelão e tetrapak 13,1  23.997,40 

  Plástico total 13,5  24.847,90 

  Plástico filme 8,9  16.399,60 

  Plástico rígido 4,6  8.448,30 

  Vidro 2,4  4.388,60 

Matéria orgânica 51,4  94.335,10 

Outros 16,7  30.618,90 

Total 100   183.481,50 

Fonte: IBGE (2010). 

 

No ano de 2010, valores médios gastos com a coleta de RSU e demais 

serviços de limpeza urbana, foram de R$ 119,40 por habitante ao ano. Os recursos 

aplicados nos serviços de coleta e limpeza urbana no país, para o mesmo ano, 

ultrapassaram os 19 milhões de reais. Deste montante, um pouco mais de 7 milhões 

foram destinados para a coleta, gerando um custo em média de R$ 3,19/hab./mês e 
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os outros 12 milhões foram usados para os demais serviços de limpeza urbana, 

totalizando para os cofres públicos o valor de R$ 6,26/hab./mês (ABRELPE, 2010). 

 Para a destinação final de resíduos urbanos no ano 2010, 61% dos 

municípios brasileiros ainda fazem uso de unidades de destinação inadequadas, 

como lixões e aterros controlados, os quais pouco se diferenciam um do outro, uma 

vez que ambos não possuem o conjunto de sistemas e medidas necessários para 

proteção do meio ambiente contra danos e degradações (ABRELPE, 2010). 

Analisando a situação da disposição final pelo viés do número de unidades de 

disposição final (UDF) nos municípios com presença de aterros sanitários, de aterros 

controlados e de lixões, observou-se que, em 2000, 86% dos municípios 

encaminhavam seus resíduos e rejeitos para aterros controlados e lixões e, somente 

14% dos municípios tinham aterros sanitários. Esse cenário tem melhorado, em 

2010, 38% das UDF são classificadas como aterros sanitários, 32% como aterros 

controlados e 30% como lixões. Entretanto, após 10 anos, o país continua com mais 

de 60% unidades de destinações finais consideradas inadequadas.  

Na tabela nº 2, está disposto a quantidade em kg/per capita/ano de resíduos 

sólidos que são destinadas para diferentes formas de tratamentos e UDF, em 

diferentes países. Percebe-se que a Alemanha é o país, entre os demais, que 

menos envia resíduos sólidos aos aterros e um dos que mais reaproveita ou destina 

á diferente formas de tratamento. 

 

Tabela 2 – Destinação final dos resíduos sólidos urbanos per capita em diferentes 

países, em 2006 (kg/ano) 

País Aterros/e ou lixões Incineração  Compostagem e 

reciclagem 

Brasil 251 - 33 

Bélgica 24 155 296 

República Theca 234 29 33 

Alemanha 4 179 383 

Espanha 289 41 253 

França 192 183 178 

Itália 284 65 199 

Portugal 274 95 66 

Suécia 25 233 239 

Reino Unido 353 55 180 

Hungria 376 39 53 

Fonte: EUROSTS, 2006 e CEMPRE, 2006 in: VILHENA (2010). 
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Foi identificado pelo diagnóstico do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) que até 2010, ainda existiam 2.906 lixões no Brasil, distribuídos em 2.810 

municípios (BRASIL, 2011). 

Apesar da composição do lixo doméstico brasileiro apresentar um alto 

percentual de matéria orgânica, as experiências com essa prática, no Brasil, são 

incipientes. Esses resíduos, por não serem separados do restante, acabam sendo 

destinados para as UDF, junto com os demais resíduos domésticos. Do total 

estimado de resíduos orgânicos coletados, somente 1,6% são encaminhados para o 

tratamento de compostagem. Em termos absolutos, existem no país, 211 municípios 

com unidades de tratamento via compostagem (BRASIL, 2011). 

No que se refere à reciclagem, em 2010, no país, aproximadamente 8% dos 

municípios (443) operavam programas de coleta seletiva. A coleta seletiva dos 

resíduos sólidos municipais é feita pela própria prefeitura em 52% das cidades 

pesquisadas e, em 26% delas, empresas particulares são contratadas para executar 

a coleta e, mais da metade (62% dos munícipes) apoia ou mantém cooperativas de 

catadores como agentes executores da coleta seletiva municipal, de acordo com a 

pesquisa do Ciclosoft (CEMPRE, 2011). 

A coleta seletiva foi praticada em 39,1% dos municípios participantes da 

pesquisa SNIS de 2010, sem ser retratado as informações sobre a abrangência 

dessa coleta  seletiva  em  cada  município,  podendo  a mesma ocorrer somente em 

uma pequena parte como também em todo  o  município. Na pesquisa apresentada 

pelo SNIS (2011) é bastante nítida a incidência deste serviço nas regiões Sul e 

Sudeste, e independentemente de produtividades, nestas duas regiões, 

praticamente, 50% dos municípios afirmaram realizar o serviço de coleta seletiva, 

enquanto nas demais, este número sequer atinge 20%.  

Já dados obtidos no panorama publicado pelo ABRELPE (2011), dos 5.565 

municípios, 58,6% indicaram a existência de iniciativas de coleta seletiva. Embora a 

quantidade de municípios com atividades de coleta seletiva seja expressiva, é 

importante considerar que na maioria delas, as atividades resumem-se na 

disponibilização de pontos de entrega voluntária à população ou na simples 

formalização de convênios com cooperativas de catadores para a execução dos 

serviços, sem atender um percentual significativo dos resíduos passiveis de 

reciclagem. No nordeste em 2011, o percentual de municípios em que há iniciativas 

de coleta seletiva, é de 36,3% (ABRELPE, 2011). 
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Entende-se que a geração de resíduos não pode ser evitada, mas que os 

resíduos podem ser diminuídos, ou desviados para serem reutilizados ou 

recuperados como matérias-primas secundárias, e serem inseridos novamente no 

ciclo produtivo.  

 

3.8 Cenário dos Resíduos Sólidos em Ilhéus, Bahia 

 

No ano de 2001, foi celebrado um Convênio entre o Ministério do Meio 

Ambiente, a Secretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia (SEPLANTEC) e a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), com 

interveniência da Prefeitura Municipal de Ilhéus (PMI), que contemplava a 

construção do Aterro Sanitário de Ilhéus, destinado à disposição dos resíduos 

sólidos urbanos dos municípios de Ilhéus e Uruçuca. As obras do aterro foram 

executadas pela CONDER durante o período entre janeiro a dezembro de 2002, que 

foi protelada até setembro de 2003 e, em julho de 2005 a operação do aterro que 

estava sob-responsabilidade até então da CONDER, passou a ser assumida pela 

PMI (CONDER, 2011a). 

O aterro foi transformado em um “lixão”, por um conjunto de deficiências no 

sistema de gerenciamento e operação do mesmo pela Prefeitura, tais como: não 

fechamento da área, falta de treinamento de pessoal qualificado para operação, 

ocupação de áreas do aterro pelos antigos catadores do lixão anterior, denominado 

Cururupe. Essa transformação do aterro foi objeto de questionamento por parte do 

Ministério do Meio Ambiente e do Ministério Público do Estado da Bahia (CONDER, 

2011a). 

   O Ministério Público da Bahia (MP), este que devido a um volume altíssimo de 

denúncias de crimes ambientais e de solicitações de perícias em depósitos 

irregulares de lixo, advindas das Promotorias de Justiça em diversos municípios do 

Estado, lançou o Programa Desafio do Lixo, que tinha como prioridade, a 

conscientização da população quanto aos perigos à saúde pelo mau gerenciamento 

do lixo e a mobilização das Prefeituras Municipais quanto à sua responsabilidade na 

destinação final dos resíduos sólidos (CONDER, 2011a). 

O município de Ilhéus, em 2009, devido às irregularidades no processo de 

operação do Aterro Sanitário, estava junto com os 44 municípios no processo de 

Ação Civil Pública instaurada pelo MP. Devido à necessidade de recuperar em curto 
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prazo os importantes benefícios sanitários, ambientais e sociais do investimento 

realizado na construção do aterro, a CONDER, promotora do desenvolvimento 

urbano nas municipalidades baianas, firmou um Convênio de Cooperação com a 

Prefeitura de Ilhéus, tendo como objeto a requalificação física, funcional e 

operacional do aterro (CONDER, 2011b). 

A CONDER, no intuito de efetivar as ações necessárias para requalificação 

do aterro, elaborou em junho de 2008 uma Proposta para Recuperação e Gestão do 

Aterro Sanitário de Ilhéus, que partiu da elaboração de um diagnóstico da situação 

do aterro e o estabelecimento de um programa de trabalho para a sua recuperação 

e gestão. Foi nesse sentido que firmou um contrato com a Fundação Escola 

Politécnico da Bahia (CONDER, 2011b). 

Estima-se um valor total de R$ 2.527.469,00 (dois milhões quinhentos e vinte 

e sete mil quatrocentos sessenta e nove reais) para essa fase de melhoria das 

condições de funcionamento do aterro, correspondendo a 34,45% para a 

requalificação, 26,27% para a pré-operação do aterro, 22,66% para a estruturação 

social, incluindo a construção de galpões para triagem e comercialização do material 

reciclável e 7,52% para os estudos e definição do modelo de gestão, além de quase 

10% com despesas indiretas (CONDER, 2011a). 

  

3.8.1 Limpeza Urbana de Ilhéus 

 

O sistema de limpeza pública é gerenciado pela Prefeitura Municipal de Ilhéus 

(PMI) através da Secretaria de Serviços Urbanos, que compreendem os serviços de 

planejamento, operação, regulação e fiscalização.  

De acordo com o estudo da caracterização dos resíduos sólidos urbanos de 

Ilhéus, a composição dos resíduos sólidos urbanos de Ilhéus está exposta na figura 

nº 1.  

Segundo a composição dos resíduos sólidos gerados em Ilhéus, conforme o 

gráfico apresentado, aproximadamente 70% corresponde à matéria orgânica e 

acima de 25% do total gerado pertence ao grupo de materiais que apresentam 

características de reciclabilidade. 

A produção mensal de resíduos sólidos domésticos referentes ao ano de 

2005 foi estimada em 4200 toneladas, de acordo com os valores obtidos, em 140 

t/dia, através da balança localizada no aterro sanitário. 
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Figura 1 - Caracterização dos resíduos sólidos urbanos de Ilhéus, em 2010. 

Fonte: CONDER/FEP (2011a). 

 

O aparato legal da Gestão de Resíduos Sólidos em Ilhéus como pode ser 

visualizado no quadro nº 3, contempla inclusive as leis atuais, como a Lei nº 12.305 

que instituiu a PNRS e a Lei nº 11445 referente à Política Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB). 

 

Quadro 3 – Legislação da Gestão de Resíduos Sólidos de Ilhéus 

Legislação Municipal 

 Lei Orgânica do Município; 

 Lei nº 3.265/06 de 29/11/2006, que instituiu o Plano Diretor Participativo do Município de 
Ilhéus; 

 Lei nº 2.400 de 06/08/1991, que regulamenta a Ocupação e Uso do Solo do Município de 
Ilhéus; 

 Lei nº 2.853 de 11/05/2000, que cria Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

Legislação Estadual 

 Lei Estadual n. 11.172, de 01 de Dezembro de 2008; 

 Projeto de Lei sobre Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Legislação Federal 

 Lei Federal n. 11.445, de 05/01/2007 – Institui A Política Nacional de Saneamento Básico 
(PNSB); 

 Lei Federal n. 12.305, de 02/08/2010 - Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS);  

 Decreto n. 7.404, de 03/12/2010 - Regulamenta a  Lei 12.305 da PNRS;  

 Decreto n. 7.405, de 23/12/2010 - Institui o Programa Pró-Catador. 

Fonte: CONDER, 2011a. 
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 3.8.2 A reciclagem em Ilhéus 

 

No município de Ilhéus, a estrutura de mercado de material reciclável está 

centrada na compra e venda de materiais recicláveis, entre catadores do aterro, da 

rua entre os atravessadores de Ilhéus e Itabuna, que comercializam os materiais 

recicláveis para a indústria. Não sendo constatada, até o momento, nenhuma 

indústria recicladora no município.  

Segundo a pesquisa sobre compradores de material reciclável da cidade de 

Ilhéus, o fluxo de reciclagem, por se tratar de uma rede informal, está sob constante 

mudanças, resultando em mudanças frequentes nessa estrutura de mercado 

(CONDER, 2011). Em Magalhães (2007), no período de novembro de 2007, 

constatou-se o número de 27 empresas de materiais, já na pesquisa sobre a cadeia 

de reciclagem de reciclagem de realizada entre os anos 2009/2010, pela CONDER 

(2011) foram pesquisados 15 depósitos e uma indústria que compram material 

reciclável em Ilhéus, (indústria de beneficiamento de papel/papelão, que adquire, 

exclusivamente, esse material). 

Segundo a pesquisa sobre compradores de material reciclável da cidade de 

Ilhéus, o fluxo de reciclagem, por se tratar de uma rede informal, está sob constante 

mudanças(CONDER, 2011). Em Magalhães (2007), no período de novembro de 

2007, constatou-se o número de 27 empresas de materiais, já na pesquisa sobre a 

cadeia de reciclagem realizada entre os anos 2009/2010, pela CONDER (2011) 

foram pesquisados 15 depósitos e uma indústria que compra material reciclável em 

Ilhéus, (indústria de beneficiamento de papel/papelão, que adquire, exclusivamente, 

esse material). 

Segundo as informações obtidas no relatório de compradores de materiais 

recicláveis em Ilhéus (CONDER, 2011), o volume total de material reciclável 

comercializado pelos depósitos é de aproximadamente 290 t./mês, onde, 47% 

correspondem ao ferro, 27% papel/papelão, 15% plásticos, 10% alumínio, 1% de 

vidro e menos de 1% de chumbo. Esses valores demonstram que os depósitos 

apresentam uma predominância em comercialização de metais, 57% do material 

total comercializado. Tabela em anexo. 

A mesma pesquisa revela que a origem dos materiais comercializados nos 

depósitos é predominada pela coleta dos catadores, juntos, os catadores avulsos e 

os que coletam dentro do aterro viabilizam 89% do material reciclável.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Delimitação e caracterização da área de estudo 

 

Ilhéus encontra-se inserida em uma zona de clima do tipo úmido, 

apresentando temperatura média anual de 24,7ºC e caracterizado por um regime 

pluviométrico abundante e regular, com precipitação média anual entre 1600 e 1800 

mm, com  períodos chuvosos entre os meses de  março à agosto e de outubro à 

janeiro (IBGE, 2010). 

Os três principais rios do município são: o Cachoeira, que nasce na Serra do 

Itaraca, no município de Vitória da Conquista; o Almada, que nasce na Serra do 

Pereira, no município de Almadina; o Santana que nasce na serra dos Guaitaracas 

e, o Fundão, que nasce no morro das Piaçaveiras. As três bacias estão submetidas 

aos acelerados processos de degradação ambiental, decorrentes das grandes 

pressões ambientais antrópicas, por serem locais de concentração de 

desmatamento, urbanização desordenada, e lançamento de esgotos domésticos e 

industriais e, principalmente, os descartes resíduos sólidos de forma inadequada 

(CONDER, 2011b). 

Esta ecorregião está inserida na Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos do 

planeta. Dentre os ecossistemas associados à cobertura vegetal do município, 

destacam-se os manguezais, pela sua grande importância ecológica, e que vêm 

sofrendo grandes pressões antrópicas, brejos, florestas aluviais, além das restingas 

e ecossistemas marinhos e costeiros, associados às terras arenosas próximas ao 

mar (CONDER, 2011b). 

A área de localização do Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca está 

concentrada na parte norte do município de Ilhéus, especificamente no ponto de 

coordenadas UTM 0484461-Norte e 8373356-Leste, a aproximadamente 20,5 km do 

centro urbano da cidade, Rodovia BA-262, Ilhéus-Uruçuca (CONDER, 2011a).  

De acordo com os estudos do Projeto Executivo do Aterro Sanitário de Ilhéus 

(CONDER, 2011a), a área de implantação do aterro sanitário possui um total de 

42,55 hectares e se encontra totalmente inserida na sub-bacia do rio Tiriri, integrante 

da bacia hidrográfica do rio Almada, no seu trecho inferior. 
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4.2 Métodos e Técnicas 

 

A pesquisa proposta neste trabalho é classificada do tipo científica, a qual 

consiste na transformação de informações planejadas e coletadas pelo pesquisador, 

a fim de responder a pergunta que define o problema da pesquisa, de forma em que 

se processam os dados e assim, obtém-se um produto final, o qual é representado 

como o resultado da pesquisa (SILVA; MENEZES, 2001). 

Soares (2003) define a pesquisa científica, como sendo “... a realização de 

uma investigação planejada, que é desenvolvida e redigida conforme normas 

metodológicas”. Ainda, Moreira (2002), descreve este tipo de pesquisa, sendo “... 

uma busca de informações, feita de forma sistemática, organizada, racional e 

obediente a certas regras.”. 

Para realização desta pesquisa, com intuito de esclarecer melhor o universo 

pesquisado, partiu-se do emprego de duas formas de abordagem, a quantitativa e a 

qualitativa. 

A abordagem quantitativa é explicada por Soares (2003. 17p), “Como próprio 

nome indica, a abordagem quantitativa está relacionada à quantificação de dados 

obtidos mediante pesquisa”. O mesmo informa que são empregados recursos e 

técnicas estatísticas que variam de complexidade, podendo partir de recursos 

matemáticos mais simples, como percentual, média, moda, mediana e desvio-

padrão, ou mais complexos, como coeficiente de correlação, análise de regressão, 

entre outros. Os dados quantitativos foram obtidos através da aplicação de 

questionário. 

A coleta de dados qualitativos é aquela em se baseia em dados não 

numéricos, dessa forma esclarece Oliveira (1997, p.116) apud Soares (2003), 

esclarece, “Ao contrário da abordagem quantitativa, a abordagem qualitativa não 

emprega procedimentos estatísticos como centro do processo de análise de um 

problema”. A pesquisa com enfoque nesta abordagem permite a interpretação do 

mundo real, a partir das perspectivas subjetivas dos sujeitos pesquisados. Essa 

abordagem pode ser associada à coleta e análise de texto, à observação 

documental e, participante (MOREIRA, 2002). Para emprego dessa abordagem, 

utilizou-se das técnicas: entrevista semi-estruturada, análise bibliográfica e análise 

documental. 
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4.2.1 Descrição da Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Ilhéus 

 

 Para compreender a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos de Ilhéus foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas, com auxílio de questionários pré-

elaborados, que foram aplicados aos responsáveis de diferentes segmentos do 

sistema de limpeza urbana municipal, envolvendo as secretárias de Serviços 

Urbanos, Planejamento, Meio Ambiente e Serviços Sociais. 

Os questionários, em anexo, usados para a entrevista foram elaborados de 

acordo com os pressupostos da Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 

2010) e adaptados aos modelos encontrados na bibliografia de D´Almeida e Vilhena 

(2000) e, no Manual de Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, 

desenvolvido pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 

2007).  

 Os questionários estão divididos em diferentes segmentos: Informações do 

Município, Legislação e Informações Financeiras; Sistema de Limpeza Urbana e 

Unidade de Disposição Final; Adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos e, 

Situação dos Catadores. 

As informações obtidas sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos foram 

obtidas através de entrevistas realizadas com o secretário e diretor administrativo da 

Secretária de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e por análise de relatórios 

desenvolvidos pela Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia 

(CONDER). Já os dados obtidos sobre o sistema de coleta de resíduos dos serviços 

de saúde (RSS) e da construção civil (RCC) foram obtidas através de entrevistas 

realizadas com coordenador de Vigilância Saúde e Ambiental e por análise de 

documentos fornecido pelo mesmo. Informações sobre a adequação com a PNRS 

foi obtido através da entrevista com o secretário da Secretaria de Meio Ambiente e 

dados sobre a inclusão social com os catadores que atuam dentro do aterro, foram 

levantados através de uma entrevista com a assistente social. 

 

4.2.2 Identificação dos agentes envolvidos na cadeia de reciclagem  

 

Para descrever o fluxo da cadeia de reciclagem em Ilhéus, buscou-se 

identificar o número de catadores que atuam na rua e dentro do Aterro Sanitário de 
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Ilhéus e Uruçuca, a quantidade de depósitos de materiais recicláveis e quais eram 

as indústrias recicladoras que faziam parte dessa cadeia de reciclagem. 

Para identificação do número atual de catadores que atuam dentro do aterro, 

foram realizadas diversas visitas ao aterro sanitário, vários encontros com as 

agentes responsáveis pelo trabalho de mobilização social através da Prefeitura 

Municipal de Ilhéus, onde, contou-se também, com a aplicação de questionário 

semiestruturado à agente social envolvida do processo de mobilização social com os 

catadores do Itariri. Quanto ao número de catadores espalhados pelas ruas da 

cidade, optou-se pela análise documental dos questionários (documentos não 

publicados) aplicados aos catadores mapeados pelas ruas da cidade de Ilhéus, 

pelos pesquisadores do IBAM no ano de 2011. 

Para compreensão da atividade de catação dentro do aterro, foi aplicado um 

questionário aos catadores, onde foram levantadas as informações sobre os 

aspectos socioeconômicos dos entrevistados e sobre a comercialização dos 

materiais coletados por eles. Questionário em anexo. 

As empresas que atuam no setor de comercialização dos materiais coletados 

pelos catadores, referidas como depósitos de materiais recicláveis, foram 

identificados a partir da análise de questionários (documentos não publicados) pelo 

IBAM. Através desses questionários, foi possível levantar informações a respeito dos 

principais tipos e quantidade de materiais recicláveis comercializados e seus 

respectivos valores. 

Na tentativa identificar as indústrias recicladoras que compram os materiais 

recicláveis comercializados em Ilhéus, foi realizado uma análise dos mesmos 

questionários aplicados através do IBAM sobre os depósitos de materiais recicláveis, 

onde apresentava, como um dos questionamentos, as indústrias que compravam os 

materiais recicláveis coletados e comercializados em Ilhéus e uma busca através 

dos sites das associações brasileiras de papel, plástico, vidro e alumínio, onde 

exibem as listas de indústrias associadas a elas. 

 

4.2.3 Benefícios econômicos, ambientais e sociais da reciclagem  

 

Optou-se em usar um grupo específico de materiais: alumínio, papel, plástico 

e vidro, já que estes são os materiais mais comumente gerados pelos consumidores 
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e os que são normalmente apresentam dados estatísticos na literatura (IPEA, 2010; 

CALDERONI, 2003). 

Para calcular os benefícios econômicos ambientais e particularmente os 

ganhos de cada agente econômico envolvido no processo de reciclagem em Ilhéus, 

foi utilizada como base a fórmula elaborada por Duston (1993, p.40-60) e adaptada 

por Calderoni (2003) e Magera (2003), apresentado no quadro nº 4. 

Os cálculos representam a diferença na produção da tonelada de produtos a 

partir de matéria virgem e de materiais recicláveis, onde foram levados em 

consideração: os ganhos econômicos que cada agente da cadeia do processo de 

reciclagem obtém - o que retratará a oportunidade de geração de renda; os gastos 

evitados com a gestão de limpeza urbana pela prefeitura pela não coleta e 

destinação final, manutenção, e a economia obtida pelas instituições estaduais e 

federais através da redução no controle com a poluição do ar e água; economia 

obtida pelas indústrias recicladoras ao utilizar material reciclado ao invés de matéria 

prima, e por usar uma menor quantidade de água e energia no processamento de 

seus produtos finais. 

 

Quadro 4 - Fórmula da viabilidade econômica da reciclagem  

 

AGENTE EQUAÇÃO 

1 Município de Ilhéus G1 = E + V1 – C1 

2 Indústria G2 = -V + W + M + H + A + D1 

3 Depósitos de material reciclável G3 = V2 – C2 

4 Carrinheiro/Catador G4 = V3 

5 Governo Federal G5 = D2 

6 Governo Estadual G6 = D3 

7 Sociedade G = (V-V) - C + E + W + M + H + A + D 

 Fonte: Calderoni, 2003 

 

G = (V-V) - C + E + W + M + H + A + D 

 

Onde:  

G = ganho líquido da sociedade com a reciclagem;  

V = valor da venda dos materiais recicláveis – se refere ao valor recebido pelo 

catador e pelo depósito com a venda dos materiais; 
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C = custo do processo de reciclagem - O custo do processo da reciclagem é 

definido a partir do custo de transporte, limpeza, trituração, enfardamento, 

armazenamento, administrativos, entre outros. Esse no Brasil ficava em torno de R$ 

600,00 por tonelada em 2002 (MAGERA, 2005); 

E = custos da disposição final do lixo evitada pela reciclagem – custos 

evitados com a coleta, transporte e disposição final do lixo pela a prefeitura ao deixar 

de coletar quando esses são coletados pelos catadores ou sistema de coleta 

seletiva por cooperativa e associações; 

W = ganhos decorrentes da economia no consumo de energia através da 

reciclagem; 

M = ganhos decorrentes da economia de matérias-primas: ganhos 

decorrentes com as matérias-primas (bauxita, resinas termoplásticas, barrilha, etc) 

por já estarem contidas nos materiais recicláveis; 

H = ganhos decorrentes da economia de recursos hídricos; 

A = ganhos com a economia de controle ambiental (poluição do ar e água); 

D = demais ganhos econômicos. 

O item (V) aparece duas vezes na equação, uma apresentando o valor 

positivo e outra, negativo. Isso porque, para os catadores, cooperativas, prefeituras, 

atravessadores ele representa como um ganho positivo, e para as indústrias, é 

representado como um gasto, por isso é negativo. Portanto, aparece na equação 

com um valor positivo e outro negativo, e dessa forma, conclui-se que representa 

receita para alguns agentes cadeia de reciclagem e despesa e para outros, portanto, 

esse item será anulado na equação (MAGERA, 2005). 

 

 Ganhos para cada um dos agentes envolvidos 

 

Foi estimada a quantidade dos quatro tipos de materiais em estudo, (papel, 

plástico, vidro e alumínio) através de entrevistas realizadas com os catadores do 

aterro por meio de um questionário. Por não existir dados referentes às quantidades 

coletadas pelos catadores de rua, estimou-se a quantidade total coletada pelos 

catadores de rua e do aterro, através dos valores obtidos pelos catadores do aterro. 

Especificamente foi mensurado o quanto cada um dos agentes (catador, 

atravessador, indústria, etc.) envolvidos na cadeia de reciclagem ganhou com a 

comercialização dos materiais coletados no ano referido da pesquisa. Esses ganhos 
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se referem a receita, não considerando o custo de manutenção e operação e 

administrativo do depósito de material reciclável e, sem considerar os direitos 

trabalhistas dos catadores, os quais realizam uma atividade de maneira informal, 

sem qualquer legalidade.  

No caso do catador, se levou em consideração o quanto ele ganhou pela 

venda do material coletado; os depósitos de materiais recicláveis tem-se o ganho a 

partir do material vendido para a indústria recicladora, descontando o valor que paga 

para o catador; já a indústria recicladora tem um ganho comparando-se a diferença 

entre os custos gerados pela produção a partir de matéria-prima virgem e os custos 

gerados para a produção dos mesmos bens a partir de material reciclado; os ganhos 

para a prefeitura e instituições estaduais e federais refletem os custos evitados da 

coleta e disposição final dos materiais no aterro, da manutenção do aterro e dos 

gastos com controle de poluição do aterro (CALDERONI, 2003). Ao identificar os 

benefícios econômicos e ambientais geradas pela atividade de reciclagem, também 

podem refletir a melhoria ou não da qualidade de vida da sociedade como um todo. 

 

 Mensuração dos benefícios 

 

Através da metodologia adaptada por Calderoni (2003), foi possível estimar 

os benefícios ambientais, pois será retratada a diferença no consumo de energia, 

água e no controle da poluição durante o processo de produção a partir de matéria-

prima e de matérias recicláveis.    

Parte do pressuposto de que com a reciclagem, as indústrias economizam 

recursos hídricos, matéria-prima e energia; as prefeituras evitam custos com a coleta 

e diminui a quantidade de resíduos no aterro, consequentemente, reduz o custo de 

manutenção do aterro, e que as instituições estaduais e federais economizam 

recursos financeiros investidos no controle da poluição. 

Para sociedade como um todo, a atividade de reciclagem pode resultar em 

benefícios sociais e ambientais devido a melhoria do sistema de limpeza urbana, 

pela extração evitada de recursos ambientais, pela redução do uso de energia e 

água, geração de emprego, assim como uma melhoria na saúde e qualidade de vida 

devido ao menor impacto ambiental gerado nesta atividade. 

O enfoque pode ser aplicado à indústria que emprega como insumo os 

materiais recicláveis; ganhos decorrentes da economia no consumo de energia (W) 
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devem-se ao fato de que a produção a partir de materiais reciclados requer um 

consumo de energia consideravelmente menor do que a produção a partir de 

matéria-prima virgem; economia de matérias-primas (M) ao utilizar-se de material 

reciclável, ao invés de usar insumo provenientes da extração dos recursos naturais. 

Os ganhos com a economia de controle ambiental (A) decorrem do fato de que a 

produção a partir de matéria-prima virgem normalmente provoca um grau de 

poluição da água, do ar e do solo, muito maior do que a produção a partir dos 

materiais correspondentes reciclados.  Por exemplo, no caso do aço, do alumínio, do 

vidro e do papel, a emissão de efluentes líquidos e gasosos é drasticamente 

reduzida pela reciclagem (POWELSON, op.cit., 1992, p. 108, apud CALDERONI, 

2003). 

 

 Levantamento dos indicadores 

 

Para fazer os devidos cálculos, foram feitos primeiramente os indicadores da 

reciclagem de papel, plástico, alumínio e vidro de Ilhéus, Bahia. Os indicadores 

foram adaptados aos modelos encontrados em Calderoni (2003) e Magera (2005), e 

estão expostos nos quadros a seguir. 
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Quadro 5 – Indicadores da reciclagem de papel, em Ilhéus, 2011 

 

PRINCIPAIS INDICADORES NÚMEROS/ 
VALORES 

FONTE 

Quantidade de Resíduos Domésticos 
Encaminhados para o Lixão de Itariri 

50.400 t/ano CONDER, (2011 a). 

Quantidade de papel/papelão presente 
nos resíduos domésticos 

4047,12 t/ano 
 

Estimativa com base na composição no 
lixo doméstico de Ilhéus, CONDER, 
(2011b). 

Custo evitado pela prefeitura municipal 
pela tonelada de material reciclado 

R$ 107,14 Estimativa com base no valor gasto ao 
mês pela coleta da tonelada de resíduos 
domésticos. Dados da pesquisa. 

Percentual de papel/papelão presente 
no lixo doméstico 

8,03% CONDER, (2011b). 

Índice de reciclagem de papel em 
Ilhéus 

17,67% 
 

Estimativa com base na quantidade 
materiais recicláveis coletados pelos 
catadores de Ilhéus. 

Quantidade de papel reciclado 715,68 t/ano 
 

Estimativa com base na quantidade 
materiais recicláveis coletados pelos 
catadores. 

Quantidade de papel não reciclado 3.331,44 
t/ano 

Estimativa com base na quantidade 
materiais recicláveis coletados pelos 
catadores. 

Economia de energia elétrica na 
produção de papel a partir de aparas 

3,51 MWh/t Calderoni (2003). 

Tarifa de energia elétrica - categoria 
industrial, em SP, em 2011 

R$ 245,75/ 
MWh/t 

Média mensal de janeiro a setembro de 
2011, ANEEL (2011)

8
. 

Economia de recursos hídricos na 
produção de papel a partir de aparas 

29,202 m
3
/t Calderoni (2003). 

Tarifa do metro cúbico de água para 
categoria industrial 

R$ 11,06/m
3
 SABESP (2011)

9
 

Economia em matéria-prima (celulose) 
para produção da tonelada do papel 
reciclado 

1 t Para o consumo de 1,2 t de aparas para 
produção de 1 t de papel, evitou-se o uso 
de 1 t celulose (ABIRP)

10
. 

Número de árvores por 1 t celulose  20 un Para produção de 1 t de celulose, são 
necessárias 20 árvores adultas de 
eucalipto (ABIRP, 2012)

11
. 

Preço da celulose R$ 1.475,77/t Valores atualizados em reais a partir do 
valor em dólar, de US$883,70 pela 
tonelada de fibra curta (CEPEA, 2011). 

Redução na poluição da água 35% Powelson, op.cit., (1992, p. 108), apud 
Calderoni (2003). 

Redução na poluição do ar 74% Powelson, op.cit., (1992, p. 108), apud 
Calderoni (2003). 

Fonte: Elaborado pelo com dados primários e secundários, adaptado pelo modelo encontrado em 

Calderoni (2003) e Magera (2005) 

 

 

                                                           
8
 Disponível em: http://anel.gov.br. Acesso em 23.07.2011. 

9
 Disponível em: http://www.sabesp.com.br. Acesso em 24.08.2011. 

10
 Informação obtida via contato por correio eletrônico com a equipe da Associação Brasileira das 

Indústrias Recicladoras de Papel (ABIRP). 
11

 Informação obtida na página da ABIRP, disponível em:  http://www.abirp.org.br. Acesso em 
23.05.2011. 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.sabesp.com.br%2f&ru=http%3a%2f%2fwww.sabesp.com.br%2f&ld=20121014&ap=1&app=1&c=funv11.1&s=funv11&coi=239137&cop=main-title&euip=201.8.36.6&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=f1f6740e48b94449bae0f3b713c3eaf9&ep=1&mid=9&hash=E189688923DA0A2CACC50EB9A1339057
http://www.abirp.org.br/
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Quadro 6 – Indicadores da reciclagem de plástico, em Ilhéus, 2011 

 

PRINCIPAIS INDICADORES NÚMEROS/ 
VALORES 

FONTE 

Quantidade de resíduos domésticos 
encaminhados para o lixão de Itariri 

50.400 t/ano CONDER, (2011 a). 

Quantidade de plástico presente nos 
resíduos domésticos de Ilhéus 

7.287,84 t/ano 
 

Percentual de Papel/papelão, CONDER, 
(2011b). 

Custo evitado pela prefeitura municipal 
pela tonelada de material reciclado 

R$ 107,14 Estimativa com base no valor gasto ao 
mês pela coleta da tonelada de resíduo 
doméstico. Dados da pesquisa. 

Percentual de plástico presente no lixo 
doméstico 

14,46% Percentual presente em CONDER 
(2011b). 

Índice de reciclagem de plástico em 
Ilhéus 

18,99% Estimativa com base na quantidade de 
materiais recicláveis coletados pelos  
catadores de Ilhéus. 

Quantidade de plástico reciclado 1.384,08 t/ano 
 

Estimativa com base na quantidade 
materiais recicláveis coletados pelos 
catadores. 

Economia de energia elétrica  5,3 MWh/t Calderoni (2003). 

Tarifa de energia elétrica - categoria 
industrial, em SP, em 2011 

R$ 245,75/ 
MWh/t 

Média mensal de janeiro a setembro de 
2011, ANEEL (2011). 

Economia de matéria-prima (petróleo) 
para cada tonelada de plástico 
reciclado 

130 kg Informação obtida no site: 
www.vivaterra.org.br

12
 

Preço do barril do petróleo R$ 124,16/un Uma tonelada de petróleo equivale a 7,5 
barris. Valores do barril do petróleo 
referente a média anual de 2010, 
ANP/SPG (2010)

13
. 

Redução na poluição da água 40% Magera (2005). 

Redução na poluição do ar 80% Magera (2005). 

Fonte: Elaborado pelo com dados primários e secundários, adaptado pelo modelo encontrado em 

Calderoni (2003) e Magera (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Disponível em: www.vivaterra.org.br. Acesso em: 12.01.2012. 
13

 Disponível em: www.cepa. if.usp.br. Acesso em 22.02.2012. 

http://www.vivaterra.org.br/
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Quadro 7 – Indicadores da reciclagem de alumínio, em Ilhéus, 2011 

 

PRINCIPAIS INDICADORES NÚMEROS/ 
VALORES 

FONTE 

Quantidade de resíduos domésticos 
encaminhados para o lixão de Itariri 

50.400 t/ano CONDER, (2011a). 

Quantidade de alumínio presente 
nos resíduos domésticos de Ilhéus 

302,40 t/ano 
 

Valores com base na composição 
gravimétrica dos RSU, IBGE (2008). 

Percentual de alumínio presente no 
lixo doméstico 

0,60% Percentual de alumínio, IBGE (2008). 

Custo evitado pela prefeitura 
municipal pela tonelada de material 
reciclado 

R$ 107,14 Estimativa com base no valor gasto ao 
mês pela coleta de resíduo doméstico. 
Dados da pesquisa. 

Índice de reciclagem de alumínio em 
Ilhéus 

51,15% Estimativa com base na quantidade 
materiais recicláveis coletados pelos  
catadores de Ilhéus. 

Quantidade de alumínio reciclado 154,68 t/ano 
 

Estimativa com base na quantidade 
materiais recicláveis coletados pelos 
catadores. 

Economia de energia elétrica  16,9 MWh/t Calderoni, (2003). 

Tarifa de energia elétrica - categoria 
industrial, em SP, em 2011 

R$ 245,75/ MWh Média mensal de janeiro a setembro de 
2011, ANEEL (2011). 

Economia em matéria-prima 
(bauxita) 

 773,40 t Uma tonelada de alumínio, consome 5 
toneladas de bauxita, Magera (2005). 

Preço da bauxita em tonelada US$ 25,40 Aliceweb, (2010) in: Informações e 
Analises da Economia Mineral Brasileira 
– 6º edição.

14
 

Cotação do dólar para 2011 R$ 1,67 Média mensal do ano de 2011, (ACI, 
2012)

15
 

Redução na poluição da água 97% Powelson, op.cit., (1992, p. 108), apud 
Calderoni (2003). 

Redução na poluição do ar 95% Powelson, op.cit., (1992, p. 108), apud 
Calderoni (2003). 

Fonte: Elaborado pelo com dados primários e secundários, adaptado pelo modelo encontrado em 

Calderoni (2003) e Magera (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Disponível em: www.ibram.org.br. Acesso em 03.02.2012. 
15

 Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom e Estancia Velha. 
Disponível em: http://www.acinh.com.br/cotacao.asp. Acesso em: 02.03.2012. 

http://www.ibram.org.br/
http://www.acinh.com.br/cotacao.asp
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Quadro 8 – Indicadores da reciclagem de vidro, em Ilhéus, 2011 

 

PRINCIPAIS INDICADORES NÚMEROS/ 
VALORES 

FONTE 

Quantidade de resíduos domésticos 
encaminhados para o lixão de Itariri 

50.400 t/ano CONDER, (2011a). 

Quantidade de vidro presente nos 
resíduos domésticos de Ilhéus 

1.421,28 t/ano 
 

Em média, ao ano, um total de 7milhões 
de garrafas de 200 gramas, conforme 
informação interna obtida em 
BRASVIDRO

16
. 

Percentual de vidro presente no lixo 
doméstico 

2,82% CONDER, (2011 b). 

Percentual de reciclagem de vidro em 
Ilhéus 

10,42% Estimativa com base na quantidade de 
garrafas de vidro coletadas pelos 
catadores de Ilhéus. 

Quantidade de vidro reciclado 148,20 t/ano 
 

Em torno de 741 mil garrafas de 200 
gramas, ao ano. Dados da pesquisa. 

Custo evitado pela prefeitura municipal 
pela tonelada de material reciclado 

R$107,14/t Estimativa com base no valor gasto ao 
mês pela coleta de resíduo doméstico. 
Dados da pesquisa. 

Economia de energia elétrica  0,64 MWh/t Magera (2005). 

Tarifa de energia elétrica - categoria 
industrial, em SP, em 2011 

R$ 245,75/ 
MWh 

Média mensal de janeiro a setembro de 
2011, ANEEL (2011). 

Economia em matéria-prima (areia, 
barrilha, feldspato e calcário) 

 148,20 t Dados da pesquisa. 

Economia com a produção da tonelada 
de vidro soda-cal, a partir do uso da 
mistura de 40% de caco de vidro. 

R$ 163,17 Valores atualizados dados de Magera 
(2005) e atualizados pelo: IGP-M de 
2011

17
. 

Redução na poluição da água 20% Powelson, op.cit., (1992, p. 108), apud 
Calderoni (2003). 

Redução na poluição do ar 50% Powelson, op.cit., (1992, p. 108), apud 
Calderoni (2003). 

Fonte: Elaborado pelo com dados primários e secundários, adaptado pelo modelo encontrado em 

Calderoni (2003) e Magera (2005) 

 

 

4.3 Procedimentos de coleta de dados 

 

4.3.1 Entrevista 

 

Define-se entrevista, como “ uma conversa entre duas ou mais pessoas com 

um propósito específico em mente” (MOREIRA, 2002). Empregou-se, a fim de 

compreender o universo da Gestão de Resíduos Sólidos em Ilhéus, a técnica de 

                                                           
16

  Disponível em: http://www.brasvidro.com.br. Acessado em 22.11.2011. 
17

 A diferença entre a produção de Soda-Cal a partir de matéria-prima virgem e a produção a partir da 
mistura de 40% de vidro reciclado, em 2002, era de R$ 82,60 (MAGERA, 2005). Valores atualizados 
pela calculadora do cidadão – Banco Central do Brasil. Disponível em: 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCo
rrecaoValores&aba=1. Acesso em: 22.01.2012. 

http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fwww.brasvidro.com.br%2f&ru=http%3a%2f%2fwww.brasvidro.com.br%2f&ld=20121014&ap=1&app=1&c=funv11.1&s=funv11&coi=239137&cop=main-title&euip=201.8.36.6&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=710070923d3947da81038190fd0773bf&ep=1&mid=9&hash=EFE43CB5FD8A3B41EDAE34AACC099E5C
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1
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entrevista semi-estruturada, que é definida por Moreira (2002) como aplicação de 

conjunto de questões desenvolvidas por meio do uso de um roteiro, em forma de um 

questionário previamente estabelecido pelo pesquisador, onde permite a inclusão de 

novos questionamentos não pré-definidos no roteiro já elaborado. 

Como o interesse desta etapa da pesquisa era entender e descrever o 

processo de GRSU, a amostra foi selecionada de acordo com em que os sujeitos 

responsáveis pelo sistema de limpeza urbana, foram gradativamente, sendo 

conhecidos pelo pesquisador. Dessa forma, a amostra utilizada, foi a não 

probabilística, com aplicação de uma parte fragmentada do questionário completo, a 

fim de entrevistar diferentes agentes envolvidos com o todo, que é a GRSU. O 

questionário foi fragmentado em 5 partes, contando com a participação de 6 

participantes distribuídos em diferentes secretárias ligadas ao Sistema de Limpeza 

Urbana do Município de Ilhéus. 

As secretárias que participaram da entrevista foram: Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano, de Planejamento, de Meio Ambiente e Vigilância, Saúde e 

Ambiente. 

 

4.3.2 Aplicação de questionários 

 

Para compreensão dos aspectos socioeconômicos dos indivíduos pesquisados 

e informações sobre o processo de comercialização dos materiais coletados foi 

aplicado um questionário semiestruturado à 40 indivíduos. A amostra utilizada foi 

não-probabilística do tipo acidental (SILVA; MENEZES, 2001). Os questionários 

foram aplicados entre os dias 10 à 17 de janeiro de 2012. 

 

4.3.3 Análise documental  

 

Para Günther, (2006), a utilização de documentos como fonte de coleta e 

análise de dados foi iniciada por Leopold Von Ranke, o pai da história científica na 

primeira parte do século XIX. O mesmo informa que desde então, desenvolveram-se 

técnicas quantitativas e qualitativas para lidar com fontes secundárias e 

documentais.  
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Em Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), encontrou-se a seguinte citação a 

respeito da análise de documentos: 

 

[...] o  documento  escrito  constitui  uma  fonte  extremamente  preciosa  

para todo  pesquisador  nas  ciências  sociais.  Ele é, evidentemente, 

insubstituível em qualquer reconstituição referente a um passado 

relativamente  distante, pois  não  é  raro  que  ele  represente  a  quase  

totalidade dos  vestígios  da  

atividade  humana  em  determinadas  épocas.  Além disso, muito 

frequentemente,  ele  permanece  como  o  único  testemunho  de  

atividades particulares ocorridas num passado recente (CELLARD, 2008: 

295) apud (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANI, 2009). 

 

 

4.3.4 Pesquisa Bibliográfica 

 

Para compreensão dos fatos decorrentes ao Projeto de Requalificação do 

Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca e das ações do projeto de mobilização social 

com os catadores do Itariri, utilizou-se da pesquisa bibliográfica dos relatórios 

releeses desenvolvidos pela equipe de trabalho envolvida nessas atividades. 

Oliveira (2007, p.69) apud (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009) se refere 

à pesquisa bibliográfica como sendo um “estudo direto em fontes científicas, sem 

precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade  empírica”.    

 

4.3.5 Tabulação dos dados quantitativos 

 

Os dados quantitativos obtidos nas entrevistas, questionários e os cálculos 

dos benefícios econômicos e ambientais, foram tabulados e calculados a partir do 

uso da ferramenta Excel. 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Diagnóstico do manejo de resíduos sólidos urbanos de Ilhéus 

 

 

5.1.1 Caracterização do município 

 

A história de Ilhéus é tão antiga quanto à história do Brasil, sua origem vem 

desde a época das capitanias hereditárias. Ainda na época da escravidão, D. Pedro 

II doou vasta extensão de terra, 1000 léguas de largura, ao donatário Jorge de 

Figueiredo Correia, da corte real. Essa doação foi concretizada através de uma carta 

da doação da Capitania de Ilhéus que foi assinada em Évora, em 26 de junho de 

1534 (BARROS, 2004). O mapa exposto na figura nº 2 apresenta a localização de 

Ilhéus na região sul da Bahia. 

O donatário enviou em seu lugar o preposto Francisco Romero, espanhol, que 

primeiro se instalou na ilha de Tinharé, onde se situa hoje o Morro de São Paulo e 

depois, instalou-se na atual Baía do Pontal, onde se encantou e fundou a sede da 

capitania, a qual foi nomeada de Jorge dos Ilhéus, em homenagem ao donatário 

Jorge e Ilhéus, devido à grande quantidade de ilhas que encontraram no seu litoral, 

como a Pedra de Ilhéus, Ilheusinho, Pedra de Itapetinga e a Ilha dos Frades, entre 

outras (BARROS, 2004). 

Nos primeiros anos, o progresso da vila era grande. Em 1556 já possuía sua 

igreja, alcançava relativa produção de cana-de-açúcar e aos poucos foi aumentando 

sua infraestrutura (IBGE, 2011). 

Em 1754, as terras voltaram para as mãos do governo português quando este 

findou com o sistema de capitanias hereditárias. Nessa mesma época, iniciou o 

plantio do cacau, com as primeiras sementes de cacau, que é uma planta nativa da 

região amazônica, trazidas do Pará por um francês, chamado Louis Frédéric 

Warneaux (SOUB, 2010). 

Com a notável adaptação do cacau às condições climáticas da região, o 

cultivo passou a prosperar e, Ilhéus foi se tornando um local onde passou a ter 

ganhos econômicos. A partir dos anos 1890, houve um grande corrida para 

ocupação das terras na região, pois, a partir de 1821, o cultivo do cacau passou a 
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ser rentável, após a chegada dos alemães, e com fluxo financeiro acentuado , deu-

se origem ao desenvolvimento da Região da Costa do Cacau, uma importante 

região geoestratégica da Bahia (BARROS, 2004).  

  

Figura 2 – Mapa da região sul da Bahia com a localização do município de Ilhéus. 

Fonte: Conhecendo Ilhéus, SOUB (2011). 

 

A monocultura de cacau, a partir dos anos 80, passou por uma série de 

fatores, como, redução do preço internacional, secas provocada pelo fenômeno El 

Niño, e uma forte praga, denominada vassoura-de-bruxa, que levaram a 

cacauicultura tornar-se uma atividade menos rentável e fez Ilhéus, passar por outro 

momento de grandes transformações (IBGE, 2011). O turismo e outros projetos 

industriais passaram a serem as novas alternativas de desenvolvimento para Ilhéus.  

Como legado de uma história cheia de riquezas e fartura, o município de 

Ilhéus tem hoje um significativo patrimônio histórico-cultural, que estão retratados 
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nos casarios de grandes coronéis, nos templos religiosos e também em 

equipamentos urbanos. Esses registros são testemunhas de um processo histórico 

regional de produção agrícola, de monocultura que foram construídos pela mão-de-

obra escrava e indígena, imigrantes e migrantes (DIAS; COELHO, 2011). 

 

 Aspectos socioeconômicos 

 

A população total é de 184.231 e a densidade demográfica do município, 

segundo IBGE (2010), é de 104,68 hab./km2. A população ilheense de 2010 está 

com aproximadamente 18% abaixo da população total para o ano 2000. Da 

população total, 84% estão localizadas na malha urbana, enquanto 16% estão 

concentradas na zona rural. 

Na área urbana Ilhéus é dividida em quatro partes: Zona Norte, Zona Oeste, 

Centro e Zona Sul. Esta parte da cidade está separada do restante pelo Rio 

Cachoeira e são ligadas pela ponte Lomanto Junior, onde, cerca de 40% da 

população urbana de Ilhéus vive na Zona Sul, aproximadamente 80 mil habitantes 

(SOUB, 2010). 

A malha urbana de Ilhéus é formada pela sede municipal, dividida nos 

seguintes bairros: Alto da Boa Vista, Alto da Esperança, Alto da Tapera; Alto da 

Uberlândia, Alto do Amparo, Alto do Soledade, Banco da Vitória, Barra, Basílio, 

Centro, Conquista, Distrito Industrial, Expansão Urbana, Expansão Urbana Norte, 

Expansão Urbana Sul; Hernani Sá, Iguape, Ilhéus II, Jardim Atlântico, Jardim Pontal, 

Jardim Savóia, Loteamento Barra Norte, Loteamento São Domingos; Malhado; 

Moradas do Bosque, Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, Nova Brasília, Nova 

Esperança, Pontal, Raymundo Amaral Pacheco (Cidade Nova), Salobrinho, São 

Francisco, Sapetinga, Teotonio Vilela, Teresópolis, Vila Cachoeira, Vila de São 

Miguel, Vila Nazaré, Vivendas do Atlântico. Pertence também à malha urbana nove 

distritos - Aritaguá, Banco Central, Castelo Novo, Couto, Inema, Japu, Olivença, 

Pimenteira e Rio do Braço - e vinte e quatro povoados pertencem à zona rural 

(SOUB, 2011). 

 O município conta com uma rede de saúde que inclui uma única unidade 

estadual, 73 municipais, sendo que, destas, 34 estão localizadas na sede e 39 no 

interior. O município também conta com 56 unidades de atendimento especializados 

em saúde privadas (SOUB, 2011). 
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A rede de ensino conta com 61 escolas que atendem 4.682 alunos 

matriculados no nível pré-escola, 85 escolas de nível fundamental e 23 escolas de 

nível médio, IBGE (2011). 

Dentre as principais atividades produtivas identificadas na região se destacam 

o turismo, a produção do cacau e a pesca.  

Na agricultura, Ilhéus se destaca no cultivo de cacau, porém, após a crise 

cacaueira, o cultivo de dendê tem ganhado espaço. Até a década de 1980, a 

economia cacaueira se mantinha forte, constituindo pelo maior parque logístico e 

agroindustrial do estado. A partir de meados da década de 1980, com o declínio de 

preços do cacau, seguido da praga da vassoura-de-bruxa, a produção foi fortemente 

prejudicada. Só nos anos 2000, principalmente pela influência dos preços 

internacionais, que a economia cacaueira voltou a apresentar alguns sinais de 

recuperação e, atualmente, a produção de cacau é marcada por uma produção de 

baixa escala, em produção normalmente familiar, utilizando as áreas de cabruca, em 

consórcio com outras culturas, como banana, laranja e jenipapo (DIAS; COELHO, 

2011). 

Na indústria, destaca-se por ter um pólo de informática e um distrito industrial, 

com diversas indústrias para manuseio e transformação do cacau e para confecção 

de sofás. O pólo de informática foi instalado em Ilhéus para compensar a crise do 

cacau, através de uma política de concessão de benefícios fiscais promovida pelo 

governo do estado. Em 2004 estava com 44 empresas em funcionamento. 

Entretanto, por alguns fatores, como falta de sistema de integração entre as 

indústrias, falta de pesquisas e mão de obra qualificada, juntamente com a forte 

concorrência com a China, o pólo tem passado por algumas dificuldades (SOUB, 

2011). 

Os investimentos no turismo se acentuaram a partir da década de 1990, 

quando Ilhéus passou a constituir um destino turístico: a atividade portuária. A 

expansão turística no litoral sul compreende hotéis, pousadas e restaurantes que 

buscam serviços diferenciados, sofisticados oferecidos por preços mais altos. Já no 

litoral norte existe predominância em casas de veraneio, com diferentes padrões 

construtivos e estruturas de serviços menos completos (BARROS, 2004). 

A pesca artesanal marítima de peixes é responsável pelo maior volume de 

produção pesqueira e, mesmo com as dificuldades, o setor representa importância 

econômica, social e cultural na região, além de mobilizar o maior número de 
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pescadores em Ilhéus. A última pesquisa em 2005, sobre a pesca em Ilhéus, 

apresentou como resultado a produção total anual do município em torno de 852,2 

toneladas (DIAS; COELHO, 2011). 

 

 Saneamento básico 

 

No município de Ilhéus, o atendimento aos serviços de água e esgotos é 

realizado pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), desde a etapa 

de captação até a distribuição. Nas pequenas comunidades das zonas rurais, o 

esgoto ainda não é tratado nem coletado, sendo que a população se utiliza de 

fossas ou despeja os dejetos diretamente nas várzeas, nos cursos d’água mais 

próximos e nos mangues (documentos internos). 

A rede de distribuição de água se estende por quase toda a malha urbana de 

Ilhéus, atendendo a área central da cidade e demais bairros e morros, indo, no 

sentido sul, até o Loteamento Jardim Atlântico e Nossa Senhora da Vitória e, no 

sentido norte, até depois do Distrito Industrial no bairro do Iguape e Loteamento São 

Domingos (CONDER, 2011a). 

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) de Ilhéus é composto por duas 

captações e três estações de tratamento de água. Uma das captações na barragem 

de acumulação está localizada no Rio Iguape e o setor sul da cidade de Ilhéus é 

abastecido através de captação flutuante na barragem de nível do Rio Santana 

(documentos internos). 

Segundo os mesmos dados da EMBASA (documentos internos), a rede de 

distribuição do SAA de Ilhéus possui uma extensão total de 280.910 m, com 31.819 

ligações prediais e atende cerca de 90% da população da cidade. 

Informações obtidas pelo mesmo documento revelam que no ano de 1997 

foram iniciadas as obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

existente, cuja primeira etapa contemplou a ampliação da rede coletora do 

subsistema Centro, incluindo novas estações elevatórias e a Estação de Tratamento 

de Esgotos Centro - ETE Centro. O SES atual de Ilhéus é composto por um 

subsistema Centro, cinco sistemas independentes (em conjuntos habitacionais na 

zona sul cidade) e um sistema independente (que atende o distrito Salobrinho). 
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Em Ilhéus, o SES atende 45,59% em cobertura de esgoto das ligações de 

água existentes, possuindo 9,7 km de interceptores e 130 km de rede coletora, com 

um total de 20.588 ligações de esgoto existentes (documentos internos). 

No que se refere à drenagem urbana, Ilhéus, como na grande maioria das 

cidades brasileiras, apresenta problemas de escoamento das águas pluviais. Estes 

são agravados pelo crescimento de forma desordenada, ocupação de várzeas e 

fundos de vale e pelo ineficiente sistema de drenagem urbana (CONDER, 2011a). 

Particularmente, no caso de Ilhéus, o problema de escoamento das águas pluviais 

se deve pelas características da rede de drenagem natural, que foi impactada pelo 

processo desordenado de uso e ocupação do solo. Devido ao caráter sistêmico da 

relação ambiente natural e antropizado, o complexo geomorfológico, cobertura 

vegetal, clima e regime pluvial são causa de danos não só no sistema de drenagem, 

como também na estabilidade de encostas e nos demais serviços de saneamento, 

como esgotamento sanitário e limpeza urbana (CONDER, 2011a). 

 

 Resíduos sólidos 

 

A gestão dos resíduos sólidos se dá através do sistema de limpeza urbana 

municipal, através as Secretaria de Serviços Urbanos (SEDUR). Atualmente a 

gestão tem recebido apoio técnico do IBAM e da CONDER por meio do Convênio 

018/18 que, estabeleceu o projeto de requalificação do aterro sanitário e sua gestão 

(CONDER, 2011a). 

A produção mensal de resíduos sólidos domésticos referentes ao ano de 

2005, ano que a balança funcionava, foi estimada em 4200 toneladas, de acordo 

com os valores obtidos, em 140 t/dia, através da balança localizada no aterro 

sanitário. E de acordo à pesquisa de caracterização dos RSU (CONDER, 2011b) 

aproximadamente 65% se referem a resíduos orgânicos e 30% a resíduos secos 

passíveis de reciclagem. 
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5.2. Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos de Ilhéus 

 

5.2.1 Breve histórico do sistema de limpeza urbana de Ilhéus 

 

O sistema de limpeza de Ilhéus tem passado grandes alterações em seu 

quadro operacional, legal e institucional. No que se refere ao aspecto legal, foi 

desenvolvida em 2012 uma minuta de lei sobre o Plano Municipal de Resíduos 

Sólidos para os devidos atendimentos à PNRS. Recentemente, em meados do ano 

de 2011, a gestão dos resíduos sólidos que era operado na Secretária de Serviços 

Urbanos e de Transportes, teve o desmembramento em duas secretarias, a 

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) e a Secretaria de Transporte. 

Tendo em vista que o transporte e a limpeza pública, eram tratados pela mesma 

secretaria, acredita-se que o desmembramento venha atender melhor esses 

serviços de grande importância para o município. 

Outras ações tem completado o cenário de mudanças na gestão dos resíduos 

sólidos de Ilhéus, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da 

Bahia (CONDER) e decorrente o Projeto de Requalificação do Aterro Sanitário de 

Ilhéus e Uruçuca, firmado com a Prefeitura Municipal de Ilhéus (PMI) através do 

Convenio 018/18. O convênio tem por finalidade fazer o reparo físico do aterro e 

apoiar na elaboração de uma gestão municipal de resíduos sólidos e na 

implementação de um sistema de coleta seletiva com inclusão social dos catadores. 

Onde as responsabilidade ficam dividas e partilhadas entre o governo estadual e 

municipal. 

No que se refere às obras de reparo físico no aterro e do galpão de triagem 

de material reciclável, localizado dentro da aérea do aterro, é de responsabilidade da 

CONDER, e as atividades foram retomadas em fevereiro de 2012. O apoio e 

trabalho com catadores e efetivação da coleta seletiva tem sido desenvolvidos pelos 

servidores públicos ligados à prefeitura municipal de Ilhéus, com apoio técnico do 

IBAM. Entretanto as ações não ficam desvinculadas, de forma que há um grupo de 

trabalho envolvendo a participação do IBAM, CONDER, PMI e representantes de 

organizações não-governamentais do município. 

O município para se adequar a lei, precisa estar com o Plano Municipal de 

resíduos sólidos aprovada, com o lixão fechado, sem atuação dos catadores dentro 

da unidade de disposição final. Ainda, o município que possui o referido plano deve: 
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adotar procedimentos de reaproveitamento dos resíduos, estabelecer sistema de 

coleta seletiva, programar sistemas de compostagem e dar disposição final 

ambientalmente adequada aos rejeitos e resíduos provenientes da coleta e limpeza 

urbana. Dessa forma, pode-se dizer que Ilhéus está dando os primeiros passos, 

pois, está com o plano municipal de resíduos sólidos elaborado (não aprovado), o 

lixão está em processo de reparo físico, além do trabalho social com os catadores 

está em situação avançada. 

  

  5.2.2 Sistema de limpeza urbana de Ilhéus 

 

O sistema de limpeza urbana é gerenciado pela Prefeitura Municipal, através 

da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) por meio da natureza jurídica, a 

Administração Pública Direta (APD). Os serviços desse sistema compreendem: 

varrição, capina, poda, limpeza de praia e bueiros e, coleta e destinação final dos 

resíduos sólidos. A APD é a natureza jurídica de 94% dos órgãos gestores do 

manejo de RSU dos participantes do Sistema Nacional de Informação sobre 

Saneamento de 2010 (SNIS, 2011). 

A secretaria é responsável pelas funções de gestão dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, planejamento, operação, regulação e 

fiscalização. Os serviços de coleta na sede do município, no momento da coleta de 

dados, estavam sendo realizados por uma empresa terceirizada especializada em 

coleta através de um contrato firmado com duração de 12 meses. A mesma era 

responsável também, pela coleta especial de resíduos de serviços de saúde de setor 

público. A própria prefeitura através da SEDUR realiza a coleta nas demais 

localidades da cidade de Ilhéus. Na figura nº 3 está representado a sede municipal e 

demais divisões territoriais de Ilhéus. 

No que compreende os principais serviços de limpeza urbana prestados pela 

SEDUR em parceria com empresas terceirizadas estes estão descritos no quadro nº 

9. 
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Figura 3 - Divisão territorial do município de Ilhéus. 

Fonte: SOUB (2011). 

 

Quadro 9 – Serviços de limpeza urbana prestados na cidade de Ilhéus, em 2011 

SERVIÇOS PRESTADOS 

Coleta de resíduos domiciliares e público   

Coleta de resíduos comerciais, industrial, de transporte   

Coleta em áreas de difícil acesso (morros)   

Capinação e poda   

Limpeza de valas e esgoto pluvial   

Limpeza de praias   

Pintura de meios-fios   

Varrição das vias públicas   
 Fonte: Dados da pesquisa 

Os serviços prestados estritamente pela empresa terceirizada compreendem 

apenas a coleta de resíduos sólidos públicos e domésticos da sede de Ilhéus e 

coleta de resíduos sólidos gerados nas unidades de saúde pública. Os demais 

serviços citados no quadro acima são desenvolvidos pela equipe de trabalho da 

SEDUR. 
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 Frota e equipamentos auxiliares de coleta e limpeza urbana 

  

A PMI, sendo responsável pela coleta de resíduos sólidos dos domicílios da 

zona rural e em pontos da sede de difícil acesso, possui uma frota utilizada nos 

serviços de coleta e demais serviços de limpeza urbana. A frota e equipamentos 

usados na coleta dos resíduos sólidos e na manutenção do aterro, de acordo com os 

dados obtidos pela entrevista, estão apresentados no quadro a seguir.  

 

Quadro 10 – Equipamentos e veículos do manejo de resíduos sólidos urbano de 
Ilhéus, em 2011 

 

VEÍCULOS COLETA MANUTENÇÃO DO ATERRO 

Caçambas (PMI) 04  

Caçambas (Empresa terceirizada) 03  

Compactador (Empresa terceirizada) 07  

Escavadeira (PMI)*  01 

Caminhão para podas (PMI) 01  

Pá carregadeira (PMI)* 01 01 

 Fonte: Dados da pesquisa.  

* São de responsabilidade da PMI, entretanto são máquinas alugadas. 

 

 Aspectos financeiros 

Em média, são gastos mensalmente em torno de R$ 1 milhão de com o sistema 

de limpeza urbana. Destes, R$ 450.000,00 é destinada à empresa que faz a coleta 

na sede do município, entre R$ 80.000,00 a R$ 120.000,00 são gastos na 

manutenção do aterro, aproximadamente R$ 150.000,00 usados para efetuar a 

coleta em pontos de difícil acesso e na aérea rural e, o restante (R$ 220.000,00) são 

gastos com salários de 200 funcionários ligados ao sistema de varrição, poda, 

capina, roçagem. Esses valores não incluem os gastos com o quadro de 

funcionários de cargo administrativo, gastos com materiais e serviços, como: 

sacolas, combustíveis, equipamentos de proteção individual, entre outros. 

Esse valor total representa 4,5% da receita para o ano de 2011 da Prefeitura 

Municipal de Ilhéus, que foi de R$ 264.174.130,02, conforme o Plano Plurianual da 

PMI. O custo médio desses serviços prestado em Ilhéus por habitante fica em torno 

de R$ 60,00/ano. De acordo com a pesquisa SNIS (2011) a média nacional do custo 

da despesa com o manejo dos resíduos sólidos dos municípios é R$ 73,48/ano per 
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capita. Nota-se que a média de Ilhéus fica abaixo tanto dos valores médios 

nacionais per capita, quanto dos nordestinos (R$ 77,21/ano). 

 

 Sistema de coleta 

  

O valor absoluto da geração diária de resíduos sólidos urbanos foi um dado 

difícil de ser determinado, pois, de acordo com entrevista e aplicação de 

questionário a dois dos gestores entrevistados, houve divergência nas informações. 

Um deles informou que o controle e a quantificação dos resíduos coletados são 

realizados através do número de viagens do veículo coletor-compactador, já que a 

balança localizada no aterro não está funcionando, desde o ano de 2005. O mesmo, 

ainda respondeu que a geração ao dia fica em torno de 80 toneladas, já o outro 

entrevistado, informou que esses valores ficavam em torno de 200 toneladas ao dia.  

Segundo a CONDER (2011), o último dado obtido através de pesagem 

através de balança, foi em torno de 140 t/dia, um índice de produção per capita 

apresentado no Relatório de Caracterização de RSU de Ilhéus, (CONDER, 2011b) é 

de 0,530 kg, desta forma, a produção total de RSU, seria em torno de 98 t/dia. 

A coleta dos resíduos domiciliares da zona urbana é realizada regularmente 

(diariamente exceto domingos e feriados) com abrangência de 100% dos domicílios 

da sede municipal, na área rural o atendimento ocorre semanalmente e são 

atendidos em torno de 50% dos domicílios. A coleta da sede é realizada por uma 

empresa contratada e, nas outras localidades como áreas de difíceis acessos e zona 

rural, pela própria PMI. Nesses locais, onde não há coleta regular, o sistema de 

limpeza conta com o uso de 30 conchas, onde são depositados os resíduos 

domiciliares pelos moradores dessas localidades para que sejam coletados. 

A coleta é projetada para atender 100% da malha urbana, no entanto, este 

número pode não chegar ao projetado devido à existência de várias falhas no 

sistema de coleta. 

Na área rural, em torno de 50% dos domicílios recebem coleta uma ou duas 

vezes na semana, os demais não recebem nenhum tipo de coleta, sendo enterrado 

ou queimado no próprio local gerado.  

O percentual de atendimento à coleta em Ilhéus está semelhante aos 

números constatados na pesquisa do SNIS (2011), onde foi relatado que a maior 

cobertura de coleta na aérea urbana se dá na região Sudeste, com 99,2% e a menor 
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no Norte com 96,5% da população urbana. Os demais indicadores regionais ficam 

próximos ao indicador médio igual a 98,5%.  

 A coleta seletiva sistemática ainda não é realizada no município, entretanto, 

existe a coleta de materiais recicláveis através da atuação informal por catadores de 

rua e do aterro. No município, há um trabalho sendo realizado com os catadores do 

aterro desde 2008, e está em processo de definição um projeto de coleta seletiva 

para atender o município de Ilhéus, assim, como implementar a inclusão social da 

Cooperativa de Catadores Consciência Limpa (COOLIMPA) formada em 2010, pelos 

catadores que atuam dentro do lixão de Itariri18. 

Conforme o panorama publicado pelo ABRELPE (2011), dos 5.565 

municípios, 58,6% indicaram a existência de iniciativas de coleta seletiva, no 

nordeste em 2011, o percentual caiu para 36,3% (ABRELPE, 2011). Ilhéus, ainda 

faz parte dos 63,7% dos municípios do nordeste que não realizam a coleta seletiva, 

onde, apenas existe a catação informal pelos catadores de rua e dos que atuam 

dentro do aterro. 

 

 Coleta de resíduos especiais  

 

a) Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde (RSS) 

 

Em virtude das resoluções federais atribuírem aos geradores a 

responsabilidade pelo tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS), no Brasil, grande parte dos municípios, que possuem unidades de 

saúde, coletam e dão destinação final deste tipo de resíduos sólidos gerados nesses 

estabelecimentos (ABRELPE, 2011). 

Os geradores dos RSS no município de Ilhéus são divididos em dois grupos: 

da iniciativa privada e aqueles providos por recursos públicos, os quais estão 

distribuídos na zona urbana e rural. Na área urbana o setor privado da saúde é 

formado por: 63 consultórios odontológicos, 06 hospitais/maternidade, 11 clínicas 

com consultórios e laboratórios, 07 laboratórios, 94 clínicas e 71 farmácias. Já o 

setor público, na aérea urbana possui um hospital/maternidade, 29 postos de saúde 

e uma farmácia e na zona rural há um conjunto de 41 postos de saúde. 

                                                           
18

 Lixão do Itariri é uma das formas que o Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca é chamado. 
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O município de Ilhéus possui uma legislação específica para os resíduos dos 

serviços da saúde. O Decreto nº 76, de 30 de junho de 2009, aprovou as Diretrizes 

Básicas e o Regulamento Técnico para o Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde no Município de Ilhéus e dá outras providências. 

 A coordenadoria da Vigilância Ambiental e Sanitária foi a grande responsável 

pelas ações no que refere à adequação da coleta dos resíduos dos serviços de 

saúde. Atualmente, 80% do total dos RSS gerados no município, que corresponde 

aos 100% dos resíduos gerados em estabelecimentos privados, são coletados por 

empresas especializadas e recebem tratamentos específicos. Os demais, 

produzidos pelas unidades de saúde publica são coletados separadamente dos 

resíduos domésticos, porém não recebem tratamento, sendo destinado ao aterro, 

que tem operado com um lixão à céu aberto. 

No Brasil, 40% dos RSS gerados tem como destinação final a incineração, 

14,5% a autoclave, 18% vão para aterros, 12,5% para os lixões e os demais 

recebem outras formas de tratamento (ABRELPE, 2011). 

Segundo a coordenadoria, antes do processo de adequação de coleta dos 

RSS, o município era o responsável pela coleta tanto no setor público quanto no 

privado, e em média, eram coletados 1500 quilogramas por dia de RSS. 

 No que se refere aos RSS do setor público, a PMI faz a coleta diferenciada 

em um meio de transporte específico da empresa terceirizada que também realiza a 

coleta doméstica do município e, encaminha para o aterro, que possui uma vala 

específica para esse tipo de resíduo. Porém, pela manutenção indevida que o aterro 

tem recebido nos últimos anos, a vala já atingiu o seu limite e os RSS são 

espalhados em diferentes pontos do aterro de Itariri. Os postos de saúde da zona 

rural ainda não recebem uma coleta adequada de seus RSS, pois os períodos entre 

uma coleta e outra, muitas vezes são mais longos que os necessários, dessa forma, 

os RSS acabam sendo acumulados nas unidades de saúde. As imagens de RSS 

dispostos inadequadamente no lixão, figura nº 4. 

Os catadores informaram que é frequente a disposição inadequada desses 

resíduos pelo aterro. Ao total foram realizadas em torno de dez visitas ao aterro, e 

em todas as visitas, foi possível observar cenas semelhantes às das fotografias 

acima. 

O setor privado, que envolve farmácias, clínicas médicas e odontológicas 

realizam a destinação adequada de RSS gerados em seus estabelecimentos. 
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Existem duas empresas que prestam esse serviço no município. Uma delas está 

atuando em Ilhéus desde 2008, sendo responsável pela coleta, transporte, 

desinfecção em autoclave e tem como destinação final um aterro próprio. A segunda 

empresa atua no município desde 2010, também é responsável pela coleta, 

transporte, tratamento através de incineração e tem como destinação final dos 

resíduos incinerados, o aterro de Camaçari. 

A PMI exerce fiscalização sobre a coleta especial de RSS do setor privado, 

porém não fiscaliza o tratamento e destinação final dos mesmos. 

 

 

 

Figura 4 – Resíduos de serviço da saúde dispostos de forma inadequada e sem 
tratamento adequado no aterro, em Ilhéus, janeiro de 2012. 
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b) Resíduos Sólidos de Construção e Demolição (RCD) 

 

 Nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, são considerados 

resíduos de construção civil aqueles gerados nas construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 

escavação de terrenos para obras civis, os quais são de responsabilidade do 

gerador dos mesmos. 

Segundo o entrevistado do departamento de Vigilância e Saúde Ambiental da 

PMI, está em processo de aprovação uma legislação específica para adequação da 

coleta e destinação final dos resíduos da construção e demolição de Ilhéus.  

 Os serviços de coleta prestados aos grandes geradores são prestados por 

uma empresa especializada. A coleta em pequenos geradores também é realizada 

por autônomos que possuem carroça com tração animal e caminhões. Um dos 

entrevistados da SEDUR informou não saber a quantidade desses materiais que são 

coletados e nem onde esses resíduos são dispostos, após serem coletados tanto 

pelos autônomos, quanto pela empresa especializada nesse serviço.  

De modo geral, os municípios brasileiros coletam os RCDs de obras sob sua 

responsabilidade e que os que foram lançados em logradouros públicos (ABRELPE, 

2011). O índice per capita de coleta no Brasil em 2011 foi de 0,656 kg/dia e, no 

nordeste foi de 0,502 kg/dia. 

 

 Unidade de destinação final 

 

 No município de Ilhéus os resíduos sólidos coletados pela PMI e através da 

empresa terceirizada são destinados ao aterro sanitário. O qual desde 2005 até o 

início de 2012 operava como um vazadouro à céu aberto. 

A área de localização do Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca está 

concentrada na parte norte do município de Ilhéus, especificamente no ponto de 

coordenadas UTM 0484461-Norte e 8373356-Leste, a aproximadamente 20,5 km do 

centro urbano da cidade, Rodovia BA-262, Ilhéus-Uruçuca (CONDER, 2011a). A 

figura 11 representa o layout do Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca. 

De acordo com os estudos do Projeto Executivo do Aterro Sanitário de Ilhéus 

(CONDER, 2011a), a área de implantação do aterro sanitário possui um total de 
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42,55 hectares e se encontra totalmente inserida na sub-bacia do rio Tiriri, integrante 

da bacia hidrográfica do rio Almada, no seu trecho inferior. 

As obras do aterro foram executadas pela CONDER durante o período entre 

janeiro a dezembro de 2002, que foi protelada até setembro de 2003 e, em julho de 

2005 a operação do aterro, que estava sob a responsabilidade da CONDER, passou 

a ser assumida pela PMI (CONDER, 2011a). O aterro em pouco tempo sob os 

cuidados da PMI, passou a operar como um lixão e, em fevereiro de 2012, iniciou-se 

pela segunda vez o processo de reparo físico do aterro.  

Segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento (SNIS) 

de 2010, a disposição final da massa de resíduos coletados, são disposto em aterro 

sanitários 74,9% deles, 17,7% vão para os aterros controlados, 5,1%  para  lixões  e  

2,4%  para  unidade  de triagem e de compostagem (SNIS,2011). A cidade de Ilhéus 

em 2011 se enquadrava aos 5,1% dos municípios brasileiros que encaminhavam 

seus resíduos sólidos para uma unidade de destinação final inadequada, lixão. 

Imagens do descarregamento dos RSU no aterro, figura nº 5.  

 

 

Figura 5 – Imagens do Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca, sendo operado como 
um lixão, novembro de 2011. 
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 Adequação da Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Através da coleta de dados foi possível identificar alguns pontos de 

adequação da PMI com a PNRS: 

 

a) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 

 

Segundo a PNRS, são passíveis de elaboração de PGRS, os 

empreendimentos que geram resíduos das seguintes categorias: serviço público de 

saneamento básico; serviços de saúde; industrial; serviços de mineração; resíduos 

perigosos; resíduos da construção civil, e atividade agrossilvopastoris. No município 

de Ilhéus, os PGRS não são exigidos para os empreendimentos de atividades 

agrossilvopastoris e de serviços de saneamento básico, para as outras categorias, a 

cobrança já era realizada, antes mesmo da Lei nº 12.305. 

A Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), é responsável pela liberação e 

fiscalização dos licenciamentos ambientais. O desenvolvimento do PGRS é cobrado 

para empreendimentos classificados como grandes geradores, já os 

empreendimentos que não são passíveis de PGRS, recebem uma condicionante 

inserida no Certificado das Licenças, onde os empreendimentos de médio e 

pequeno porte são responsabilizados pela destinação final correta dos resíduos 

sólidos gerados no funcionamento do empreendimento. 

Como forma de acompanhamento, os empreendimentos ficam responsáveis 

pela entrega periodicamente de um relatório informando sobre a destinação 

adequada dos resíduos gerados em seus empreendimentos, além das demais 

condicionantes, sendo esses empreendimentos fiscalizados pela SEMA. 

 

b) Logística Reversa 

São obrigados a implementar logística reversa, conforme a Lei nº 12.305,  os 

geradores de resíduos especiais, como: agrotóxico, seus resíduos e embalagens; 

pilhas e baterias; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas 

fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. Conforme as informações obtidas, no 
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Munícipio de Ilhéus não há sistemas organizados e estruturados de logística 

reversa, entretanto, a SEMA exige a elaboração de PGRS e o cumprimento com a 

destinação adequada aos geradores de agrotóxicos, óleos lubrificantes e 

eletrodomésticos.  

c) Fechamento do lixão e implementação de coleta seletiva com inclusão 

social 

As Secretarias de Assistência Social; Saúde; Meio Ambiente; Planejamento e 

Obras e Serviços Urbanos através do Projeto de Requalificação do Aterro de Itariri 

firmado com a CONDER, tem sido desenvolvidas diversas ações de mobilização 

social com os catadores do aterro desde o ano de 2008, a fim de promover a 

inclusão social dos catadores na gestão de resíduos municipais. 

No ano de 2011 as ações com os catadores do aterro, foram beneficiadas 

com o apoio técnico do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), 

através do Projeto de Constituição de Micro Aliança Público Privada entre a 

Prefeitura Municipal de Ilhéus e as Organizações de Catadores de Materiais 

Reutilizáveis e Recicláveis, firmado entre a Companhia de Desenvolvimento Urbano 

do Estado da Bahia – CONDER e o IBAM. São produtos desse convênio: o 

mapeamento dos catadores de rua, depósitos de materiais recicláveis e grandes 

geradores; a entrega do material de divulgação da coleta seletiva; elaboração do 

plano de coleta seletiva; capacitação da cooperativa e operacionalização do galpão. 

Segundo informações obtidas nas entrevistas, as obras de intervenção física 

da requalificação do aterro foram retomadas e tiveram início no mês de fevereiro 

deste ano, dessa forma, o município deixou de destinar seus resíduos de forma 

inadequada através de lixão, para destinar os resíduos em uma unidade de 

destinação final que está sendo reparado para operar como um aterro sanitário.  

No início do ano de 2012 as obras no galpão de triagem localizado na área do 

aterro do Itariri foram retomadas. A coleta seletiva foi marcada para iniciar em abril 

deste ano, através de um projeto piloto na zonal sul.  
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 Plano de Gerenciamento Municipal de Resíduos Sólidos 

 

A minuta da proposta de projeto de lei que institui o Plano Municipal de 

Gestão de Resíduos Sólidos,  seu  marco regulatório  e  estrutura  administrativa  

para seu  gerenciamento, foi elaborada em janeiro de 2010 através do convenio já 

mencionado que estabelece além da requalificação do aterro, a Gestão Municipal de 

Resíduos Sólidos Urbanos. A minuta foi elaborada antes da aprovação da Lei 

12.305/2010, fazendo-se necessário revisar o conteúdo estabelecido. 

De acordo com o 15º artigo da minuta de lei, o Plano deve ser constituído 

pelas fases de coleta seletiva, transporte e tratamento para triagem e compostagem 

dos resíduos e disposição final dos rejeitos e incorporará, obrigatoriamente, o 

conceito  de  coleta  seletiva,  com  segregação  dos  resíduos  secos  e úmidos na 

fonte geradora, para que sejam encaminhados à reciclagem, os resíduos 

reaproveitáveis. 

 

5.3 Cadeia de Reciclagem em Ilhéus 

 

  O percentual de matéria reciclável presente no lixo doméstico é estimado em 

27,05%, conforme o Diagnóstico Institucional da Gestão dos Resíduos Sólidos nos 

Municípios de Ilhéus e Uruçuca CONDER (2011a). Observa-se que o índice de 

reciclagem na tabela 3 está em 27,65%, pois, nesta pesquisa, foi acrescentado o 

percentual de 0,60% para o alumínio, com base em dado nacional obtido através do 

IBGE (2008). Na tabela nº 3 está disposto a quantidade de cada material reciclável 

gerado em Ilhéus, ao mês. 

 

Tabela 3 – Percentual de resíduos sólidos recicláveis presentes no lixo doméstico 
em Ilhéus. 

 
MATERIAL  t/mês % 

Papel/papelão 337,26 8,03 

Plástico 607,32 14,46 

Alumínio * 25,2 0,6 

Vidro 118,44 2,82 

Metais 73,08 1,74 

Total 1161,3 27,65 

Fonte: CONDER (2011b). 
*Estimativas de alumínio foram baseadas em dados nacionais, IBGE, (2008). 
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Vale a pena ressaltar, que a quantidade dos materiais recicláveis pode ser 

ainda maior, pois o aterro recebe os resíduos domésticos de Uruçuca, município 

próximo a Ilhéus. Uruçuca, segundo IBGE (2011) tem sua população estimada em 

2011 em torno de 20 mil habitantes. Informações sobre a produção de resíduos 

domésticos neste município são referentes ao ano de 2009, período em que a 

população era de 23 mil habitantes e geravam aproximadamente 36 t/dia (CONDER, 

2011b), porém não há informações sobre a caracterização dos resíduos sólidos, 

dessa forma, não foi possível estimar a quantidade de materiais recicláveis 

provenientes de Uruçuca. 

Os agentes envolvidos com o processo de reciclagem de Ilhéus são os 

catadores de rua, catadores do aterro de Itariri19, atravessadores de Itabuna e os 

depósitos de materiais recicláveis de Ilhéus. 

 

5.3.1 Catadores do Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca 

 

Em 2011, conforme informado pela assistente social da PMI, há um grupo de 

121 catadores que atuam coletando dentro do aterro e que pertencem ao Movimento 

dos Catadores, dentro desse total, 80 cooperados da Cooperativa de material 

Reciclagem Consciência Limpa (COOLIMPA).  

Os catadores geralmente residem durante um período da semana dentro do 

próprio aterro. Normalmente, entre segunda a sexta, realizam suas atividades de 

catação dentro do próprio aterro, e dessa forma, residem em barracos de lona 

montados pelos próprios, dentro da área do aterro. No período dos finais de 

semana, geralmente, retornam às suas moradias ou, de familiares. A figura nº 6 

mostra os barracos localizados na aérea do aterro. 

Em relação aos catadores de rua, em uma pesquisa realizada pelo IBAM em 

2011, foram encontrados 46 catadores dispersos pela cidade20. Dessa forma, o 

universo de catadores identificados no município para ano de 2011 foi de 167. 

O número de catadores sofre constantes flutuações, em 2008, haviam sido 

identificados 130 catadores no aterro. A pesquisa sobre compradores de material 

                                                           
19

 Aterro de Itariri e Lixão do Itariri, são duas formas pelo qual o Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca, 
é chamado, em função do povoado do Itariri, que vive nas proximidades do aterro. 
20

 Foram feitos levantamentos sobre os catadores de rua, depósitos de materiais recicláveis e 
grandes geradores de resíduos sólidos. 
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reciclável da cidade de Ilhéus aponta que, durante a coleta de dados que ocorreu 

em 2009/2010, existiam 96 pessoas que sobrevivem da catação e triagem de 

material reciclável atuando dentro do aterro e, recentemente, este número está em 

121. 

 

 

Figura 6 – Imagem dos barracos montados pelos catadores na aérea do Aterro 
Sanitário de Ilhéus e Uruçuca, novembro de 2011. 

 

Do total entrevistado, 80% pertencem ao sexo masculino, informação esta 

que corrobora com Romansini (2005) e Moraes (2009) os quais revelam a 

ocorrência de um número de catadores do sexo masculino maior do que do sexo 

oposto. Do total pesquisado, 62,5% afirmam não possuir outra atividade além da 

catação, 65% deles não possuem casa própria e 77,5% responderam serem 

cooperados da Cooperativa Coolimpa. 

Dentro da estrutura desse mercado, os catadores são os agentes que atuam 

selecionando os materiais que serão comercializados, mas, que não possuem o 

poder de definir o preço de mercado, os quais são definidos, sempre, pelos 

compradores intermediários. 

No que diz respeito à saúde do catador do lixão em estudo, sabe-se que este 

pode se contaminar no contato direto com os resíduos sólidos ou por ferimentos 

gerados durante o manuseio dos resíduos, através do contato direto com as massas 
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de água poluídas pelo lixo, ou ainda, e, pelo consumo de água através de poços 

feitos pelos próprios catadores na aérea do aterro. 

 

 

Figura 7 – Catadores coletando materiais recicláveis, novembro de 2011. 

 

Os catadores do aterro de Ilhéus, igualmente aos catadores do lixão a céu 

aberto de Içara, fazem seu trabalho sem nenhuma preocupação com a proteção ao 

manusear os resíduos sólidos, eles trabalham sem luvas e sem máscaras 

(ROMANSINI, 2005). Na figura nº 7 pode ser visto alguns catadores coletando os 

materiais recicláveis diretamente do lixo doméstico, disposto à céu aberto. 

Os catadores possuem grandes sacos (chamados bags) que servem para 

armazenar os recicláveis coletados durante a jornada de trabalho. O comprador de 

recicláveis (atravessador) vem ao local da catação, faz a pesagem dos materiais e o 

pagamento aos catadores, tal semelhança na coleta, armazenamento e 

comercialização foi encontrada em Romansini, (2005).  

No que tange a idade, os catadores se encontram entre faixa etária de 17 a 

50 anos, sendo que a maioria (57,5%) está dentro da faixa etária, considerada de 

idade produtiva, entre 18 a 36 anos, conforme a figura nº 8. 

  Visto em outros trabalhos diferentes faixas de idades, como Romansini 

(2005) a faixa etária foi de 40-50 anos, em Medeiros e Macedo (2006) variou entre 

18 a 60, em Moraes (2009) apresentou variação entre 40 a 81 anos e em Porto e 
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colaboradores a variação estava entre 18 aos 75 anos. Percebe-se que em todas as 

outras pesquisas, a faixa de idade ultrapassou aos 50 anos, idade limite encontrada 

no grupo pesquisado em Ilhéus. Sabe-se que a idade está atrelada a dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho, entretanto, essa realidade não tem forte 

representação em Ilhéus, pois a maioria dos entrevistados está dentro da faixa de 

idade da população jovem. 

 

 

Figura 8 – Faixa etária dos catadores entrevistados, em Ilhéus, no ano de 2012. 

 

Em relação ao tempo de catação 12,5% dos entrevistados, responderam 

estar há menos de 1 ano nessa atividade, o mesmo percentual respondeu estar em 

torno de 10 anos,  45% pertencem a uma faixa de tempo que varia de 2 a 5 anos, e 

30% dos entrevistados responderam estar atuando na catação entre uma faixa de 

tempo que varia de 6 a 9 anos. 

Esses números mostram que alguns dos catadores podem ser provenientes 

do antigo lixão, localizado no Couto. O que infere que ao construir um novo aterro, 

concluído em 2003, não houve cuidados específicos com a inclusão social dos 

catadores de materiais reciclável do lixão do Couto, acarretando a migração deles, 

para a nova unidade de destinação final. 

A média da renda mensal, obtida através dos valores respondidos pelos 

catadores, estabeleceu-se em torno de R$ 400,00, entretanto, a informação obtida 

pelo Grupo de Trabalho (GT) sobre Resíduos Sólidos de Ilhéus, é que a média 

mensal obtida por cada catador é em torno de R$ 550,00. Do universo pesquisado, 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

> 18 anos 18-25 anos 26-36 anos 37-50 anos 

10% 

32,50% 32,50% 

25% 



88 

apenas um dos entrevistados (2,5%) responderam obter com a venda de materiais 

recicláveis menos de R$ 150,00 (um quarto de salário mínimo), 16 deles (40%) 

afirmam ganhar mais de R$ 150,00 a R$ 311,00, ou seja, este grupo consegue 

ganhar até meio salario mínimo ao mês, 47,5% deles, responderam tirar entre meio 

a um salário mínimo e apenas 4 deles, (10%) afirmar ganhar por mês com a 

catação, acima de um salário mínimo.  

 

 

Figura 9 – Renda obtida pela venda de material reciclável, por catador entrevistado 
do Aterro de Ilhéus e Uruçuca, em 2012. 

 
Essa realidade mostra, que os catadores desenvolvendo as suas atividades 

de maneira informal e concorrencial, obtém diferentes níveis de ganhos, de forma 

que 90% deles, não conseguem tirar o valor de um salário mínimo (R$ 622,00). 

Dados expostos na figura nº 9. 

Em valores absolutos, a média mensal ficou em R$ 396,00, valores esses que 

não se apresentam muito diferentes do encontrado em Porto MFS et al., (2004),  

onde a média mensal foi de R$ 363,00, com uma variação de R$ 100,00 a R$ 

1.300,00. A variação obtida pelos catadores do aterro de Ilhéus foi de R$ 120,00 a 

R$ 800,00. Em Romansini (2005), a renda mensal situava-se para todos na faixa de 

1 a 2 salários mínimos (ROMANSINI, 2005), valores esses também não distante dos 

valores obtidos em Porto MFS et al., (2004),  e na pesquisa com os catadores do 

aterro de Ilhéus. 

 A pesquisa, não teve objetivo de auferir o quanto cada entrevistado ganhava 

ao mês com outras atividades e benefícios do governo portanto, não foram 
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pesquisados a renda mensal por catador entrevistado, e sim, o valor obtido em 

média por catador, através da venda dos materiais coletados ao mês. 

 

5.3.2 Materiais recicláveis coletados pelos catadores de Ilhéus 

 

Dentro da estrutura desse mercado, os catadores são os agentes que atuam 

selecionando os materiais que serão comercializados, mas, que não possuem o 

poder de definir o preço de mercado, os quais são definidos, sempre, pelos 

compradores intermediários. 

No que se refere aos valores da comercialização dos materiais coletados, em 

média os valores recebidos pela venda do quilograma dos materiais recicláveis, são: 

plástico (R$ 0,34) papel/papelão (R$ 0,10) alumínio (R$ 1,50) e, vidro (R$ 0,05) pela 

unidade. 

Em Romansini (2005), foram encontrados valores não muito distantes dos 

obtidos na pesquisa com os catadores do aterro de Ilhéus, o vidro era vendido a R$ 

0,10 a unidade, as latas de alumínio eram comercializadas a R$ 1,80/kg, os 

plásticos moles a R$ 0,20/kg e pelo quilograma do plástico duro o valor de R$ 0,25 

e, o papelão a R$ 0,20/kg.  

Em relação à comercialização dos materiais coletados, 27,5% informaram que 

vendem para compradores do município de Ilhéus, o mesmo percentual para 

compradores de Itabuna e 45% afirmam vender para compradores de ambas as 

cidades. Esses valores demonstram que metade dos materiais coletados pelos 

catadores do aterro é revendida para atravessadores de Itabuna, e metade para os 

estabelecimentos de Ilhéus. 

O intuito desta pesquisa era quantificar quanto os catadores coletavam de 

papel, plástico, vidro e alumínio. A partir dos dados coletados, verificou-se que o 

plástico é o tipo de material coletado em maior quantidade pelos catadores, tabela nº 

4. 

No que tange o tipo e a quantidade de materiais coletados por cada catador 

observa-se ainda na tabela 4, que em média, 95% dos entrevistados coletam 

plástico, 92,5% alumínio, 60% vidro e 12,5% deles coletam papel/papelão. Os 

valores detalhados sobre as quantidades por tipo de material coletado ao mês, por 

catador, estão no anexo. 
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Em média, cada catador que coleta plástico, coleta em torno de 730 kg ao 

mês, os que coletam alumínio, coletam aproximadamente 83 kg/mês, dos 60% que 

coletam vidro, cada um deles coletam em média de 123 kg por mês e dos 12,5% 

entrevistados que coletam papel, chegam a coletar em torno de 3 mil quilogramas ao 

mês. 

 

Tabela 4 - Relação da quantidade (kg) de material coletado pelo número de catador 
que coleta o determinado material 

Material Kg  Nº de catadores Catador/material % Kg/catador 

Papel/Papelão 14.200 5 12,50 2840 

Plástico 27.725 38 95 730 

Alumínio 3.080 37 92,50 83,24 

Vidro 2.965 24 60 123,54 

Total 48.000,00 40 - 3.777,00 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O plástico é o material mais coletado pela maioria dos catadores (95% deles), 

o papel é o material que a minoria coleta, apenas 12,5%, entretanto, é o material em 

maior quantidade, chegando a coletarem em torno de 3 t/mês por cada catador. O 

vidro e o alumínio, são coletados em média ao mês, por quantidades semelhantes, 

em torno de 3 t/mês, entretanto apenas 60% responderam coletar o vidro, enquanto 

92,5 % afirmaram coletar o alumínio. Esses dados representam uma possível 

existência de uma estrutura de comercialização entre alguns catadores e 

atravessadores, onde provavelmente alguns atravessadores estabeleçam 

preferencia por determinado tipo de material. Ainda, é possível perceber, que 

provavelmente todos os atravessadores compram o plástico e alumínio, já que mais 

de 90% dos entrevistados responderam coletar esses dois materiais. 

O pequeno número de catadores que coletam o papel pode estar relacionado 

ao fato de que os papeis são constantemente molhados, perdendo seu valor de 

mercado, pois, além do material vir misturado com lixo orgânico (material úmido), 

ainda, fica vulnerável às ações da chuva no próprio aterro, pois os catadores 

guardam seus materiais em bags, não possuindo um local coberto para 

armazenamento dos materiais coletados. 

A quantidade total de alumínio e vidro coletados apresentam números muito 

menores que a quantidade total do plástico e papel. O alumínio é coletado pela 

maioria dos catadores, esse dado pode relevar a não disponibilidade desse material 
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em grande quantidade no aterro. Dado esse que confere com a pesquisa realizada 

pela CONDER (2010) sobre a Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos de 

Ilhéus, onde o metal não ferroso – incluí o alumínio -  não foi encontrado.  

A baixa quantidade de vidro coletada e o pequeno número de catadores que 

trabalham com esse material, pode estar vinculado também, ao seu baixo valor de 

mercado. Tal motivo, ainda agregado ao fato desse material ser pesado em relação 

aos outros, podem dificultar a comercialização e transporte do vidro, principalmente 

porque as indústrias desse material se concentram em cidades distantes das regiões 

sul e sudeste. 

Juntos, os catadores entrevistados são responsáveis pela coleta de 48 t/mês 

de papel/papelão, plástico, alumínio e vidro, conforme o gráfico da figura 10. Muitos 

comentaram durante a entrevista, coletar outros materiais como ferro, borracha e 

cobre. Como os valores quantitativos desses materiais não representarem valores 

expressivos na composição do lixo doméstico brasileiro, esses, não foram 

levantados. 

O material mais coletado pelos catadores, 95% deles, se refere àquele que 

também está em maior quantidade presente no lixo doméstico de Ilhéus, o plástico. 

Esse material - também chamado por eles de PET, vaso, chamado de plástico duro - 

ao total, são coletados ao mês a uma quantidade em média de 27.725 kg. 

Distribuído essa quantidade entre 95% de todos os catadores entrevistados, se tem 

uma média de 730 kg/mês.  

Calculando o total de plástico coletado pelos 95% do total de catadores que 

atuam nesse local e nas ruas (121 catadores do aterro e 46 da rua21) pode-se 

concluir que são retirados do aterro 115,34 toneladas de plásticos ao mês. 

 

                                                           
21

 Número de catadores identificados na pesquisa realizada pelo IBAM, em 2011. 
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Figura 10 - Quantidade de materiais recicláveis coletados pelos catadores 
entrevistados no Aterro de Itariri, em 2011 (t/mês). 

 

Juntos, os 167 catadores que atuam na rua e no aterro de Itariri, coletam 

aproximadamente 200 t/mês, o que equivale ao percentual de 18,40% do total 

gerado de plástico, vidro, alumínio e papel, em Ilhéus e, 17,23% de todo material 

reciclável gerado na cidade22. 

Os números demonstrados mostram-se muito pequenos quando comparados 

à estimativa da quantidade mensal desses materiais gerados em Ilhéus, que é em 

torno de 1088 t/mês. Isto significa que de todo resíduo doméstico gerado em 2011, 

estimado em 50.400 toneladas, sendo que 27,65% (14 mil t/ano) possuem 

características de reciclabilidade, pode-se concluir que apenas 4,76% do total de 

RSU produzidos foram coletados, ou seja, 17,23% do total do material disponível a 

reciclagem foi coletado pelos catadores identificados em Ilhéus.  

Conforme as informações observadas, pode-se dizer que em 2011, deixou-se 

de reciclar 3,3 mil t de papel/papelão, 6000 t/ano de plástico, 147 t/ano de alumínio e 

1,3 mil t/ano de vidro, e dessa forma, esses materiais foram dispostos de forma 

incorreta no aterro de Ilhéus. 

 

                                                           
22

 O percentual de material reciclável gerado em Ilhéus inclui o metal, material esse que não coletado 

informações nesta pesquisa, o qual foi substituído pelo alumínio. 
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Figura 11 – Comparativo entre as estimativas de material disponível à reciclagem e 
do material coletado pelos catadores da cidade Ilhéus, 2011 (t/mês). 

 

 

Figura 12 – Percentual dos materiais coletados pelos catadores identificados em 
Ilhéus, no ano 2011 (t/ano). 

 

Observando o percentual de cada material coletado (figura nº 12) pode se 

afirmar que, catadores da cidade de Ilhéus são responsáveis pela reciclagem de 

17,67% do papel, 19% do plástico, 51% do alumínio e 10,5% do vidro, materiais 

esses que são dispostos sem tratamento algum, no aterro sanitário – e por apenas 

17,23% do total disponível à reciclagem.  

Conforme os dados amostrados no gráfico a seguir, nota-se que três dos 

quatro resíduos analisados apresentaram percentuais de reciclagem menores a 
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20%, e apenas um material, o alumínio, apresentou um percentual de coleta maior 

de 50% do total disponível a reciclagem (51,15%). 

 

5.3.3 Depósitos de materiais recicláveis 

 

Depósitos de materiais recicláveis correspondem às empresas que compram 

resíduos recicláveis de catadores, e ou, outras fontes, e revendem para depósitos 

maiores, e ou, às indústrias recicladoras. São também, figurados nessa cadeia como 

atravessador ou intermediário, que é aquele que compra do catador, estoca em 

maior quantidade e repassa às indústrias recicladoras. 

A dinâmica desse mercado é marcada por flutuabilidade, que pode ser 

constatada em três diferentes pesquisas. Nos resultados obtidos em Magalhães 

(2007) foi encontrado em Ilhéus um total de 27 empresas, na coleta entre os anos 

2009/2010 realizada pela pesquisa da CONDER (2011) foram mapeados 16 

depósitos, já em 2011, na pesquisa realizada pelo grupo de coleta de dados do 

IBAM, foram identificados 25 depósitos. Sendo que, nas duas últimas publicações, 

as quais possuem informações detalhadas sobre os depósitos, identificou-se que, 

apenas seis das empresas foram identificadas nas duas pesquisas. 

Os depósitos aqui analisados são referentes aos dados secundários obtidos 

através de uma pesquisa (não publicada) desenvolvida pelo IBAM, no ano de 2011. 

Informações detalhadas sobre a quantidade de cada material e preços de compra e 

venda para cada depósito, estão no anexo. 

 Os empreendimentos do ramo de reciclagem empregam juntos, 60 

funcionários, os vínculos de trabalho estão dispostos na tabela 6. Quatorze delas 

possui licenciamento liberados pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, duas não 

responderam essa pergunta e nove afirmaram não possuir. Quanto ao tempo de 

funcionamento dos estabelecimentos, três estão no mercado há menos de um ano, 

16 delas estão no mercado entre uma faixa de período de um ano a 5 anos, 5 delas 

atuam no mercado por um período maior de 5 e até 10 anos, e apenas uma atua por 

um período maior que 10 anos. 

Conforme a análise dos questionários aplicados a 25 empresas de materiais 

recicláveis estabelecidas em Ilhéus no ano de 2011, 20 delas responderam sobre a 

quantidade de materiais comercializada. Como pode ser visto na tabela nº 5, juntos, 

os vinte depósitos, comercializaram em média, 105 t/mês.  
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Tabela 5 - Quantidade de materiais recicláveis comercializada pelos depósitos de 
Ilhéus, em 2011 

 
Quantidade  Papel Plástico Latas de Alumínio Vidro  Ferro  Cobre Alumínio 

Un/mês*    7748,4    

kg/mês 34286 16765,8 15270,8 956 67812 3462,9 881,31 

t/mês 22 12,75 11,6 0,95 54,8 2,14 0,87 

t/ano 264 153 139,2 11,47 657,6 25,74 10,44 

Fonte: Documento Interno do IBAM (2011).  
* No questionário, 100% dos catadores responderam vender o vidro por unidade e não por 
quilograma. Utilizou-se a medida de 200g para cada garrafa, obtida pela indústria de embalagens de 
vidro BRASVIDRO. 

 

A partir da média gerada de material comercializado por depósito, pode se 

concluir que ao todo, as 25 empresas comercializam 131,39 t/mês. Destes materiais, 

45,84% (45,02 t) corresponde aos quatro tipos de resíduos sólidos analisados nessa 

pesquisa, conforme o gráfico abaixo. 

 

 

Figura 13 – Percentual dos tipos de materiais recicláveis comercializados empresas 
de materiais recicláveis de Ilhéus, em 2011. 

 
Fonte: Análise feita pelo autor de documentos internos do IBAM (2011)

23
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23

 Pesquisa realizada pelo IBAM aos depósitos de comercialização de materiais recicláveis, em 2011. 
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Ainda no mesmo gráfico, percebe-se que esse percentual fica abaixo do 

percentual de 52,13% que corresponde ao material mais comercializado pelos 

depósitos, o ferro.  

Na composição dos materiais comercializados pelas empresas desse ramo 

identificados em 2010, o ferro também aparece como o principal produto 

comercializado, com 47% do total dos resíduos, que movimentaram 13 dos 16 

empreendimentos mapeados (CONDER, 2011). Essa característica predominante 

entre as empresas de material reciclável pode demonstrar que talvez, o grande foco 

delas, seja a venda de metais, e que os outros materiais recicláveis presentes em 

maior quantidade no lixo doméstico, sejam opções secundárias. 

Os preços dos materiais comercializados pelos depósitos entre catadores e 

depósitos maiores, ou, indústrias recicladoras, estão apresentados na tabela nº 6. 

Esses dados apresentam o valor médio pago pelos depósitos para o catador, por 

tipo de material reciclável, e a revenda, com incrementos variáveis nos preços por 

produtos, para revenda. Dentre os materiais comercializados pelos depósitos, o 

alumínio é o mais valorizado. 

 

Tabela 6 – Comercialização em reais (R$) pelo quilograma dos materiais recicláveis 
pelos depósitos de materiais recicláveis de Ilhéus, em 2011 

 
MATERIAIS (kg) PREÇO DE COMPRA R$ PREÇO DE VENDA R$ 

Papel/Papéis 0,10 0,14 

Plástico 0,23 0,29 

Vidro (un.)* 0,25 0,40 

Alumínio 1,50 1,96 

Fonte: Documentos internos, IBAM (2011).                                                                                              
* Unidade da garrafa 

 

5.3.4 Indústrias Recicladoras 

 

 Não foi possível mapear as indústrias responsáveis pela reciclagem dos 

materiais coletados em Ilhéus, pois nenhuma das empresas entrevistadas informou 

o nome das indústrias para as quais revendem seus produtos. Sendo assim, foi 

realizado uma busca por indústrias brasileiras através das associações brasileiras 

de cada setor (vidro, plástico, alumínio e papel). Estão associadas à Associação 

Brasileira de Papel e Celulose (BRACELPA) 46 indústrias de papel e, ou, celulose, 

quais estão distribuídos em diversos estados, entretanto, a maioria está concentrada 
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no estado de São Paulo (SP) 24.  Espalhadas em diversos estados do país, existem 

11.465 indústrias associadas à Associação Brasileira da Indústria do Plástico 

(ABIPLAST), destas, 44,42% estão concentradas no estado de SP e as demais 

dispersas em vários outros estados25. Estão associadas à Associação Técnica 

Brasileira das Indústrias Automotivas de Vidro (ABIVIDRO), 14 indústrias, das quais 

78,57% também estão localizadas no estado de SP. Não foi possível estimar o 

número de associadas à Associação Brasileira de Alumínio (ABAL), nem o local de 

maior concentração no Brasil, pela falta de centralização destas informações no site 

da mesma26. 

 

5.4 Benefícios socioeconômicos e ambientais da reciclagem  

 

Esses ganhos se referem à receita de cada um dos agentes da cadeia de 

reciclagem não considerando o custo de manutenção, de operação e do 

administrativo do depósito de material reciclável. No que se refere ao catador, não 

foi considerado os direitos trabalhistas dos catadores, os quais realizam uma 

atividade de maneira informal, sem qualquer legalidade. 

 

5.4.1 Reciclagem de papel/papelão  

  

No ano de 2011, o munícipio de Ilhéus, por meio dos catadores de rua e do 

aterro encaminhou para reciclagem 715,68 t de papel/papelão. 

O quadro a seguir expõe o demonstrativo dos benefícios socioeconômicos e 

ambientais obtidos com a reciclagem de papel/papelão no município de Ilhéus para 

o ano de 2011. 

Com base nos dados obtidos pelos atravessadores (depósito) de materiais 

recicláveis, a indústria recicladora pagou em média o valor de R$ 140,00/t de 

papel/papelão. Dessa forma, no ano de 2011, o valor obtido pela venda dos 

materiais às indústrias, alcançou um valor superior a cem mil reais. A receita dos 

catadores atingiu o montante de R$ 71.600,00 pela compra do papel/papelão 

                                                           
24

 Mapa do setor, disponível em: http://www.bracelpa.org.br/bra/releases_bracelpa/mapa-
setor2010.pdf. 
25

 Perfil 2010, disponível em: http://www.abiplast.org.br/upload/File/2011/PERFIL_2010.pdf. 
26

 Relação das indústrias associadas à ABAL, disponível em: http://www.abal.org.br. 

 

http://www.bracelpa.org.br/bra/releases_bracelpa/mapa-setor2010.pdf
http://www.bracelpa.org.br/bra/releases_bracelpa/mapa-setor2010.pdf
http://www.abiplast.org.br/upload/File/2011/PERFIL_2010.pdf
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coletado (ao valor de R$ 100,00/t.). Em termos de receita bruta, a indústria faturou 

pelo consumo do papel reciclado, em 2011, o valor de aproximadamente 1,7 milhões 

de reais. 

Para produção de uma tonelada de papel, as indústrias de papel e celulose 

pagaram em média, no ano de 2011, o valor de R$ 1.476,00 por tonelada de 

celulose de fibra curta, no Brasil. Ao comprarem as aparas, pagaram R$ 140,00/t, o 

que representa a economia de 90%. Dessa forma, com a compra de 715,68 t 

provenientes de Ilhéus, as indústrias evitaram a compra de 596,40 toneladas de 

celulose, economizando a quantia de aproximadamente R$ 880 mil. 

Com a reciclagem, ainda foi possível evitar o consumo 2.512 MW/h de 

energia elétrica, o que corresponde a uma economia maior que R$ 600 mil para a 

indústria recicladora, já que o valor do MW/h no estado de São Paulo, custou em 

média em 2011, o valor de R$ 245,75. A mesma, também obteve a economia 

superior à R$ 231.000,00 através do consumo evitado de aproximadamente 21 mil 

m3 de água. 

No que se refere ao consumo de matéria-prima, as indústrias que compraram 

os papéis provenientes de Ilhéus, evitaram a compra de 596,40 t de celulose, 

economizando a quantia de R$ 880.149,228, além de evitar o corte de 

aproximadamente 12 mil árvores. 

Se a Prefeitura em 2011, tivesse pago por tonelada de RSU coletado, teria 

economizado pela não coleta das 715 toneladas de papel/papelão, o valor de R$ 

76.677,95, em custos evitados com a coleta convencional destes materiais. 

Em relação aos ganhos econômicos, é visível que a indústria recicladora de 

papel, ganha através da redução do consumo de água e energia, além de 

economizar 90% do valor pago em matéria-prima. O catador ganha 100% do valor 

vendido, pois não possui gastos com o transporte e armazenamento dos materiais, 

já o atravessador, tem custo de transporte, com funcionários e armazenamento dos 

materiais em depósitos. Não se sabe ao certo, o valor que o atravessador ganha 

com a comercialização dos materiais comprados com os catadores de Ilhéus, pois 

através desta pesquisa, verificou-se que apenas dois depósitos de materiais 

recicláveis informaram aos pesquisadores do IBAM, qual é o valor pelo qual 

revendem os materiais recicláveis às indústrias. 
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Quadro 11 - Benefícios socioeconômicos e ambientais da reciclagem do 
papel/papelão de Ilhéus, 2011 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

 

5.4.2 Reciclagem de plástico  

 

 Em 2011, através do percentual de reciclagem gerado, pode-se dizer que 

foram reciclados 1.384 toneladas de plásticos no município de Ilhéus. Os quadros a 

seguir, refletem os benefícios econômicos e ambientais obtidos com a reciclagem de 

plástico em Ilhéus, no ano de 2011. 

Com base nos dados obtidos pelos depósitos de materiais recicláveis, a 

tonelada desse material é vendida por R$ 290,00 às indústrias recicladoras, as quais 

pagaram pelo plástico coletado em Ilhéus, o valor superior à 401 mil reais aos 

depósitos, valores esses, que representam a receita bruta dos atravessadores. Já os 

catadores, que vendem o material aos depósitos por R$ 230,00/t. Juntos, obtiveram 

a receita bruta superior a 300 mil reais (R$ 318.320,00). 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS R$ 

Economia obtida de energia elétrica pela reciclagem pela indústria  617.333,00 

Economia obtida de recursos hídricos pela reciclagem pela indústria 231.146,00 

Economia obtida de matéria-prima pela reciclagem pela indústria 880.150,00 

Receita bruta obtida pela indústria pelo uso do material reciclado 1.728.629,14 

Receita bruta obtida pelos atravessadores com a venda das aparas 100.200,00 

Receita bruta obtida pelos catadores com a venda das matérias 71.600,00 

Receita perdida pela prefeitura municipal 76.680,00 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS VALORES 

Energia elétrica evitada pela reciclagem  2.512,03 MW/h 

Recursos hídricos evitados pela reciclagem 20.899,28 m
3
 

Celulose evitada pela reciclagem 596,40 t. 

Árvores poupadas pela reciclagem 11.928 un 

Redução na poluição da água 35% 

Redução na poluição do ar 74% 
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Quadro 12 - Benefícios socioeconômicos e ambientais da reciclagem do plástico em 
Ilhéus, no ano de 2011 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

A partir da quantidade total de plástico coletada no município, foi possível 

evitar o consumo 7.335,624 MW/h de energia elétrica, o que corresponde a uma 

economia de aproximadamente R$ 1.803.000,00 para a indústria recicladora.  

No que se refere ao consumo de matéria-prima, a cada tonelada de material 

reciclado, economiza-se 130 kg de petróleo. Assim, economizou-se com os materiais 

plásticos coletados em Ilhéus, 180 t de petróleo, o que equivale a 1350 barris de 

petróleo. Considerando o valor de R$ 124,00 do barril de petróleo, em 2011, foram 

evitados pela indústria, o gasto superior à de 167 mil reais em 1350 barris de 

petróleo. 

A Prefeitura poderia ter economizado em 2011 com a reciclagem do plástico 

gerado em Ilhéus, o valor de R$ 148.281,00. 

 

5.4.3 Reciclagem de alumínio  

 

Os benefícios econômicos e ambientais obtidos com a reciclagem de alumínio 

em Ilhéus estão dispostos no quadro a seguir. 

Em 2011, no munícipio de Ilhéus, foram reciclados 154,68 t. de alumínio. Com 

base nos dados obtidos pelos depósitos de materiais recicláveis, o quilograma desse 

material é comprado por R$ 1,50 e vendido a R$ 1,96. Dessa forma, no ano de 

2011, o valor obtido pelos catadores com comercialização deste material, foi 

BENEFÍCIOS SOCIOECONÔMICOS   R$ 

Economia obtida de energia elétrica pela indústria  1.803.000,00 

Economia obtida de matéria-prima pela indústria  167.616,00 

Receita bruta obtida pela indústria pelo uso do material reciclado 1.970.280,00 

Receita bruta obtida pelos atravessadores com a venda das aparas 401.383,00 

Receita bruta obtida pelos catadores com a venda das matérias 318.320,00 

Receita perdida pela prefeitura municipal 148.290,00 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS VALORES 

Energia elétrica evitada pela reciclagem  7.335,624 MW/h 

Petróleo evitado pela reciclagem 214,65 m
3
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superior à 232 mil reais. Já os atravessadores, que vendem o material às indústrias 

recicladoras, receberam em 2011 uma receita em torno de 303 mil reais.  

 

Quadro 13 - Benefícios socioeconômicos da reciclagem do alumínio em Ilhéus, 2011 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Com a reciclagem, foi possível economizar aproximadamente 642 mil reais 

com a redução do consumo de 2.614,09 MW/h de energia elétrica. No que se refere 

ao consumo de matéria-prima, a cada tonelada de alumínio reciclado, evita-se o uso 

de 5 toneladas de bauxita. Dessa forma, a indústria que pagou o valor de R$ 

303.210,00 por 154,68 t. de plástico proveniente da coleta em Ilhéus, em 2011, 

evitou o consumo de 773,40 t. de bauxita, o que corresponde um montante de R$ 

32.806,00. 

A Prefeitura deixou de economizar o valor de R$ 16.572,41 pela coleta de 

154,7 toneladas de materiais de alumínio que foram desviados do aterro. 

 

5.4.4 Reciclagem de vidro 

 

Os benefícios econômicos e ambientais obtidos com a reciclagem de vidro em 

Ilhéus, para 2011, estão dispostos no quadro a seguir. 

A partir da reciclagem de 148,20 toneladas de vidro coletados pelos catadores 

de Ilhéus, no ano 2011, foi possível evitar o consumo de 177,84 t/ano de matéria 

prima usada na fabricação do vidro Soda-Cal, que são: areia, barrilha, feldspato e 

BENEFÍCIOS ECONÔMICOS   R$ 

Economia obtida em energia elétrica pela indústria 642.413,00 

Economia obtida em matéria-prima pela indústria 32.800,00 

Receita bruta obtida pela indústria pelo uso do material reciclado 675.213,00 

Receita bruta obtida pelos atravessadores com a venda das aparas 303.210,00 

Receita bruta obtida pelos catadores com a venda das matérias 232.050,00 

Receita perdida pela prefeitura municipal 16.574,00 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS  VALORES 

Energia Elétrica Evitada pela Reciclagem  2.614,09 MW/h 

Bauxita Evitada pela Reciclagem 773,40 t. 

Redução na Poluição da Água 97% 

Redução na Poluição do Ar 95% 
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calcário. Sendo assim, a produção de novos produtos de vidro, a partir do emprego 

de caco de vidro beneficiado através do uso de embalagens de vidro coletadas em 

Ilhéus, promoveu a economia de R$ 163,17 por tonelada de matéria-prima virgem. 

Dessa forma, as indústrias, com a compra de 148 t de cacos de vidro (o que 

equivale a uma quantidade em média de 740 mil garrafas de 200 gramas), 

economizaram em matéria-prima para a produção do novo vidro o montante de R$ 

3.261,50. Os atravessadores que venderam a R$ 0,40 a unidade da garrafa, tiveram 

uma receita de R$ 296.400,00 já os catadores juntos, atingiram a receita bruta 

superior a 185 mil reais. 

Conforme o questionário aplicado aos catadores do aterro, o valor em média, 

da garrafa vendida aos atravessadores é de R$ 0,05, podendo variar de R$ 0,05 até 

R$ 0,10. Sendo assim, com base nesse dado, a receita dos catadores pode ser até 

5 vezes menor do que o valor fornecido pelos atravessadores de Ilhéus (documentos 

internos do IBAM), em torno de 37 mil reais ao ano. 

 

 

Quadro 14 - Benefícios socioeconômicos e ambientais da reciclagem do vidro em 
Ilhéus, no ano de 2011 

 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Para produção de novas embalagens de vidro, o uso de 148,20 toneladas de 

caco proveniente das embalagens coletadas em Ilhéus, a indústria de vidro evitou o 

uso 94.84 MWh/t. economizando-se em torno de R$ 23.000,00 no ano de 2011. A 

receita bruta da indústria ficou em torno de 54 mil reais para o ano de 2011. 

INDICADORES ECONÔMICOS  R$ 

Economia obtida de energia elétrica pela indústria 23.309,00 

Economia obtida de matéria-prima pela indústria 30.626,00 

Receita bruta obtida pela indústria pelo uso do material reciclado 53.935,00 

Receita bruta obtida pelos atravessadores com a venda das garrafas 296.400,00 

Receita bruta obtida pelos catadores com a venda das matérias 185.250,00 

Receita perdida pela prefeitura municipal 15.880,00 

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS  VALORES 

Energia elétrica evitada pela reciclagem 94.84 MW/h/t. 

Matéria prima evitada pela reciclagem 178 t 

Redução na poluição da água 20% 

Redução na poluição do ar 50% 
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No que se refere à economia perdida pela prefeitura através da coleta que 

poderia ter sido evitada, a mesma, deixou de economizar o valor em torno de 16 mil 

reais em 2011. 

 

5.5 Análise integrada dos benefícios  

 

No processo de reciclagem de 2402,64 toneladas de materiais recicláveis 

provenientes da coleta de catadores de rua e do aterro de Ilhéus, resultou benefícios 

socioeconômicos aos três agentes envolvidos no fluxo de reciclagem em Ilhéus, o 

catador, os depósitos e as indústrias recicladoras e benefícios ambientais para 

sociedade, como um todo. Foi calculado também o benefício econômico a partir do 

custo evitado com a coleta de resíduos domésticos pela Prefeitura Municipal de 

Ilhéus. 

 

5.5.1 Benefícios socioeconômicos 

 

 No que se refere ao aspecto social, a cadeia de reciclagem de Ilhéus 

proporcionou em 2011 a possibilidade de trabalho informal a 167 catadores de 

materiais recicláveis para 58 funcionários ligados aos empreendimentos comerciais 

do ramo de reciclagem no município. Através dos questionários analisados 

(documentos internos – IBAM, 2011) apenas dois funcionários de um dos 25 

empreendimentos entrevistados, possuem carteira assinada.  

Ao total são beneficiados com uma forma de ganho de vida 227 pessoas 

através da cadeia de reciclagem formada em Ilhéus. Destas, 225 não recebem seus 

direitos trabalhistas, e os catadores, ainda, trabalham sob risco de saúde, pois 

atuam diretamente coletando materiais misturados aos rejeitos e resíduos perigosos 

encontrados nos resíduos domiciliares. 

Conforme o gráfico da figura nº 14 sobre as receitas brutas obtidas pelo 

catador, atravessador e indústria (agentes da cadeia de reciclagem) percebe-se que 

a maior receita obtida com a comercialização dos materiais recicláveis coletados 

pelos catadores de Ilhéus, fica para a indústria (3,81 milhões de reais). Uma vez que 

a indústria ganha pela economia de matéria-prima, pelos recursos hídricos e 

energéticos evitados. 
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Figura 14 – Receita obtida, perdida e possível da reciclagem para o catador, 
atravessador e a indústria, 2011(milhão de R$). 

 

A segunda maior receita para todos materiais pesquisados é  obtida pelo 

atravessador o qual ganhou em torno de 1,10 milhões de reais pela comercialização 

dos materiais recicláveis. O catador é o agente da cadeia que fica com a menor 

receita obtida através da reciclagem dos materiais coletados por eles, um valor 

superior à R$ 807.000,00. 

O gráfico nº 14 mostra é possível chegar a uma receita bruta ao país, superior 

à 20 milhões de reais ao ano com a reciclagem de 100% dos materiais recicláveis 

gerados em Ilhéus. Em 2011 foram obtidos apenas 18,27% delas da receita 

possível. 

No gráfico abaixo, mostra que nenhum dos agentes envolvidos na cadeia de 

reciclagem de Ilhéus, chegaram à alcançar em 2011, 20% da receita bruta possível 

com a comercialização dos resíduos sólidos recicláveis gerados no município. Pode-

se se concluir que 80% de materiais passíveis de entrar no ciclo produtivo, gerados 

em Ilhéus, são enviados para a unidade de destinação final do município, sem 

proveito algum. 

 

0,00 

5,00 

10,00 

15,00 

20,00 

25,00 

Catador  Atravessador  Indústria  Total  

3,50 
5,00 

8,50 

17,00 

0,81 1,10 
1,90 

3,81 4,31 
6,11 

10,43 

20,85 

Perdida 

Obtida 

Possível 



105 

 

Figura 15 – Receita em percentual obtida e possível para cada um dos agentes 
envolvidos na cadeia de reciclagem, em Ilhéus no ano de 2011. 

 

O catador, que geralmente desenvolve suas atividades sob condições 

inadequadas, com alto grau de periculosidade e insalubridade, exposto a riscos 

muitas vezes irreversíveis à saúde e na ausência total de garantias trabalhistas, é o 

que menos se favorece economicamente na cadeia de reciclagem, pois quem 

controla o valor de compra, é o sucateiro (MAGERA, 2003), que por sua vez é 

controlado pela indústria. 

De acordo com o gráfico nº 16, nota-se que a indústria fica com 50% da 

receita total obtida com a reciclagem dos materiais coletados em Ilhéus. O restante 

da receita bruta é distribuído entre os catadores, o qual fica com a menor porção das 

receitas (21,14%) e os atravessadores, ficam com uma porção da receita em torno 

de 30% do total obtido. 

Em relação aos ganhos individuais, pode-se dizer que o montante obtido por 

cada catador foi em média de R$ 403,00. Já a receita bruta mensal de cada um dos 

atravessadores, (25 depósitos de materiais recicláveis) ficou em média de R$ 

3.670,00. No caso da indústria, como se desconhece a quantidade delas que 

compram os materiais provenientes de Ilhéus, não foi possível, calcular a média da 

receita bruta de cada. 

Foi calculado também, o benefício econômico que poderia ter sido evitado 

pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, partir dos custos evitados com a coleta e 

manutenção do aterro dos materiais que foram reciclados. Esses ganhos não foram 
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obtidos, pois, o município não paga à empresa terceirizada pela tonelada de RSU 

coletados e sim através de valores fixos.  

 

 

Figura 16 – Distribuição da renda bruta (em %) dos agentes evolvidos na cadeia de 
reciclagem, em Ilhéus no ano de 2011. 

 

Ainda cabe pontuar que, em Ilhéus, a coleta de resíduos domésticos não é 

seletiva. Em razão disso, grande parte do material reciclado em 2011 foram 

coletados pelos catadores que atuam dentro do aterro, ou seja, de qualquer forma, 

foi a PMI que realizou a coleta. 

Logo, é possível dizer que, se a PMI não realizasse a coleta dos materiais 

recicláveis gerados no Município. De igual modo, se ela pagasse um valor pela 

tonelada dos RSU coletados, poderia evitar-se a coleta de 2.402,64 t de RSU em 

2011, o que poderia resultar em uma economia que beira os 257 mil reais como 

pode ser visualizado na tabela nº 7.  

Ainda, se o município coletasse separadamente todos os materiais recicláveis 

gerados pelos domicílios ilheenses, poderia ter economizado um valor superior a R$ 

1.400.000,00, pelos custos evitados da coleta convencional de 13 mil toneladas de 

material reciclado gerado ao ano, em Ilhéus. 

Esse cálculo representa o quanto o munícipio deixa de economizar pela 

reciclagem de resíduos sólidos secos gerados em Ilhéus no ano de 2011. 
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Tabela 7 - Custos não evitados pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, em 2011 

Material Coletado pelos catadores (t/ano) R$/t* Custo não-evitado (R$) 

Papel 715,68 107,14 76.678,00 

Plástico 1.384,08 107,14 148.290,00 

Alumínio  154,68 107,14 16.573,00 

Vidro 148,2 107,14 15.878,00 

Total 2.402,64 107,14 257.419,00 

Fonte: Elaborada pelo pesquisador.*Custo obtido através do calculo do valor da coleta pela 
quantidade de material coletado (R$ 450.000,00 dividido para 4200 toneladas, ao mês). 

 

5.5.2 Benefícios ambientais 

 

Conforme estão apresentados os dados no quadro nº 15, com a reciclagem 

das 2.402,64 t dos materiais coletados pelos catadores de Ilhéus em 2011, foi 

possível evitar o consumo de energia elétrica, recursos hídricos, árvores, bauxita, 

petróleo, areia, barrilha, feldspato e calcário. 

 

Quadro 15 – Relação dos benefícios ambientais obtidos com a reciclagem dos 
materiais coletados pelos catadores de Ilhéus, em 2011 

 
BENEFÍCIOS AMBIENTAIS DA RECICLAGEM  

 

QUANTIDADES 

Energia elétrica evitada pela reciclagem  12.556,00 MW/h 

Recursos hídricos evitados pela reciclagem  20.900,00 m
3
 

Matéria prima evitada pela reciclagem  2867,00 t 

Recursos naturais evitados pela reciclagem  14.313,00 unidades de árvores  

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

Todas as indústrias recicladoras dos quatro setores reduziram o consumo de 

energia, matéria-prima e os níveis de poluição do ar e da água. Juntas, com a 

reciclagem dos quatro materiais recicláveis provenientes de Ilhéus, evitaram o 

consumo de 12.462,00 MW/h e de aproximadamente 21 mil m3 de água. Em relação 

ao consumo de matéria-prima virgem, evitou-se a extração de 1.762, 00 t de 

matérias-primas (bauxita, petróleo, areia, barrilha, feldspato e calcário), o corte de 

14.313 árvores. Ainda foi possível reduzir a poluição do ar e da água, entretanto, 

esses números não foram estimados. 

A estimativa da vida útil dos aterros é, geralmente, um período de 15 anos. 

Considerando a reciclagem de 100% de todo material disponível a reciclagem no 

município, seria possível reduzir aproximadamente 25% dos RSU dispostos ao 
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aterro anualmente. Dessa forma, considerando a reciclagem de todo material seco 

reciclável gerado em Ilhéus fosse desviado do aterro para a reciclagem, seria 

possível aumentar um quarto do ciclo de vida do aterro sanitário. 

 

5.6 Viabilidade econômica da reciclagem 

 

Para se chegar a viabilidade econômica da reciclagem dos materiais gerados 

em Ilhéus, aplicou-se a fórmula (G = (V-V) - C + E + W + M + H + A + D) a qual foi 

adaptada ao modelo encontrado em Calderoni (2003), conforme exposto na 

metodologia. Para chegar ao valor da viabilidade econômica obtida, perdida e 

possível, utilizou-se dos dados inseridos no quadro a seguir. 

Os valores calculados para receita obtida, possível e perdida através da 

economia em energia, matéria-prima e recursos hídricos pelo uso de materiais 

recicláveis, estão em anexo. 

A economia possível para 100% dos resíduos sólidos recicláveis gerados em 

Ilhéus foi determinada para o ano de 2011, em 9,18 milhões de reais, representando 

o total da economia possível, conforme o quadro nº 16. 

Conforme no quando nº 15, a viabilidade econômica obtida com a reciclagem 

de 18,39% dos materiais recicláveis coletados pelos catadores de Ilhéus em 2011 

representa 20% da economia possível dos materiais recicláveis gerados no 

município. 

 

Quadro 16 – A viabilidade econômica possível, obtida e perdida da reciclagem de 
Ilhéus, em 2011 

 

ECONOMIA CUSTO DE 
RECICLAGEM 
(R$)

27
 

CUSTO 
EVITADO - 
PMI (R$)

28
 

ENERGIA  
(R$) 

MATÉRIA-
PRIMA  
(R$) 

RECURSOS 
HÍDRICOS 
(R$) 

Possível -14.202.185 1.400.000,00 14.462.785,00 6.217.259,00 1.307.146,00 

Obtida -2.613.039,00 -257.419,00 3.085.785,00 1.111.066,00 231.146,00 

Perdida -11.589.146,00 1.141.684,00 11.377.000,00 5.106.030,00 1.076.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                           
27

 O custo da reciclagem foi encontrado em Magera (2005) referente ao ano de 2002, com valores de 
R$ 600,00/t e foi atualizado para o ano 2011 através do índice de correção IGP-FG. Disponível em: 
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCo
rrecaoValores&aba=1. Acesso em 02.02.2012. 
28

 Valor obtido através do valor estimado em R$ 107,14/t pelo custo de coleta e manutenção no aterro 
de cada tonelada de RSU gerados em Ilhéus. 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=1
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Em termos de recursos financeiros, conforme o quadro acima perdeu-se em 

2011 a quantia de 7,11 milhões de reais pela não coleta de aproximadamente 80% 

dos resíduos recicláveis gerados para o ano referido. 

 

 

Quadro 17 – A viabilidade econômica possível, obtida e perdida da reciclagem de 
Ilhéus, em 2011 

 

ECONOMIA GANHO (G) R$ % 

Possível 9.185.005,00 100 

Obtida 1.557.539,00 20 

Perdida 7.111.568,00 80 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A economia possível dos resíduos gerados em Ilhéus para sociedade como 

um todo, é de 9,18 milhoes reais ao ano. Desse potencial, apenas 20% foi obtido 

através dos materiais coletados pelos catadores. O município de Ilhéus, em 2011, 

deixou de gerar 80% da economia  possivel pela reciclagem dos materiais 

reciclaveis gerados no município. O cálculo da viabilidade economica está em 

anexo. 

Esses números corroboram com os resultados obtidos em Magera (2005), 

onde a viabilidade economica da reciclagem em Campinas no ano de 2002 

representava apenas o percentual de 17,70%. Valores esses não muito distantes do 

encontrado em Calderoni (2003), onde a economia obtida calculada pela reciclagem 

de RSU gerados no Brasil em 1996, reprentava 20,68% do total passível de ser 

economizado no país. A mesma pesquisa de Calderoni, demosntrou que no mesmo 

ano, a cidade de São Paulo geravam economias em torno de 30% do possível a ser 

obtido com a reciclagem no municipio estudado. 

É notável que as pesquisas feitas em viabilidade economica da reciclagem 

demonstra que os municipios estudados, assim como o país, deixam de ecomizar 

mais 70% em energia elétrica, de recursos hídricos e de matéria-prima possível pelo 

descarte indevido dos resíduos reciclaveis gerado no país. 
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5.7 Cenário proposto 

 

Aproximadamente 67% do lixo doméstico disposto ao aterro, diariamente, 

corresponde a resíduos de fácil degradação, que são conhecidos de resíduos 

sólidos orgânicos e úmidos. Entretanto, quando são misturados aos outros tipos de 

resíduos presentes no aterro ou lixão, tornam-se poluentes. O município de Ilhéus 

encaminha ao ano mais de 33 mil toneladas de matéria que poderiam ser 

compostados. Pode se dizer, que se as despesas para administração da gestão 

municipal dos resíduos sólidos urbanos estivesse relacionada à quantidade de 

resíduos gerados, e se 100% dos resíduos orgânicos úmidos fossem compostados 

nas próprias fontes geradoras por meio de composteiras, leiras ou minhocários, o 

município teria uma economia de aproximadamente 70% em custos evitados, além 

de aumentar a vida útil do aterro de maneira considerável. 

Somando o gasto que a PMI possui com a coleta (R$ 450.000.00/mês) e com 

a manutenção do aterro (R$100.000,00/mês) e dividindo pela quantidade de RSU 

gerados ao mês (4200 t), pode se concluir que o gasto por tonelada de material 

coletado e disposto no aterro é de aproximadamente R$130 /mês. Desenvolvendo 

um cenário de gestão de RSU para município, onde 100% dos resíduos secos 

recicláveis são coletados por uma cooperativa e que 25% dos RSU úmidos são 

compostados no próprio local gerado, o munícipio conseguiria atingir uma economia 

de aproximadamente R$ 2.817.000,00/ano. Com esse valor seria possível pagar 

seis meses pela coleta convencional de RSU. 

 Em relação ao aumento da vida útil do aterro, com o cenário projetado, seria 

possível, ao menos, dobrar o tempo de duração do aterro. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados apresentados mostrou que a situação do manejo de resíduos 

sólidos em Ilhéus com relação às adequações da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, está de acordo com duas prioridades da lei, que é inclusão social dos 

catadores na coleta seletiva e no fechamento do lixão. Sendo Ilhéus, o primeiro 

município brasileiro a fechar o lixão com trabalho de inclusão social dos catadores 

no sistema de limpeza urbana. Para Ilhéus ficar de acordo à PNRS, deve 

implementar um programa de educação ambiental, um sistema de coleta seletiva, 

uma usina de compostagem. A fim de consagrar o viés social, a PMI pode inserir em 

qualquer uma das atividades mencionadas, os catadores quando organizados em 

cooperativas. 

Quanto aos resíduos especiais (lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, 

eletroeletrônicos e embalagens de agrotóxicos) o município deve acompanhar os 

acordos setoriais e cumprir, quando necessário, a interlocução entre a coleta e 

entrega desses materiais aos geradores. Podendo ainda, estabelecer alguns pontos 

de entrega (ecopontos) para que esses materiais sejam coletados e posteriormente, 

devolvidos aos fabricantes, onde devem receber o tratamento específico, de acordo 

com o sistema de logística reversa, estabelecida pela PNRS. 

O município carece de um programa de educação ambiental que informe à 

população de modo geral, sobre a importância do tema e de que forma devem 

contribuir separando na própria residência os resíduos em três categorias: material 

reciclável, resíduos orgânicos e rejeitos. Além, de sensibilizar os cidadãos ilheenses 

quanto à praticidade da compostagem doméstica e sobre a importância, tanto no 

viés social quanto ambiental, em colaborar com essas ações. 

A reciclagem em Ilhéus em 2011 permitiu ganhos ambientais com a economia 

de 12.5 mil MW/h, 21 mil m3 de água, 2,9 t de matéria-prima primária, além de mais 

de 14 mil unidades de árvores. A receita obtida por essa redução foi de 4,4 milhões 

de reais. E dessa forma, com os recursos naturais que foram poupados, a sociedade 

como um todo foi beneficiada.  

A cadeia de reciclagem estabelecida em Ilhéus trouxe em 2011, ganhos 

econômicos para o catador, atravessador e indústria. De acordo com os resultados 

dessa pesquisa, verificou-se que a receita bruta anual obtida através da cadeia de 
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reciclagem formada em Ilhéus, foi de 1,5 milhões de reais. E que, o maior 

beneficiado (50%) foi a indústria, já os catadores, ficam com a menor receita bruta 

(20%) da cadeia de reciclagem e, o restante (30%) ficou para os atravessadores. 

A viabilidade econômica da reciclagem em Ilhéus foi estimada em 9 milhões 

ao ano. Entretanto, devido à atividade ocorrer apenas sob o ângulo informal, sem 

estrutura e gestão adequada, em 2011 perdeu-se 80% dessas receitas. 

O cenário proposto nesta pesquisa para adequação da gestão municipal de 

resíduos sólidos urbanos de Ilhéus, sugere o atendimento de 100% da coleta 

seletiva dos materiais recicláveis e 25% de compostagem domiciliar dos resíduos 

sólidos úmidos. E dessa forma, seria possível dobrar o período de vida útil do aterro. 

O que poderia, ainda, trazer economia à administração local em torno de 2,8 milhões 

de reais ao ano, além de favorecer com qualidade ambiental ao município, ao 

reduzir os impactos ambientais do aterro. 

Esses dados mostram a importância de trabalhar fortemente com a educação 

ambiental nas escolas e através da mídia, para que toda a população ilheense seja 

sensibilizada à participar de uma futura gestão que priorize o sistema de coleta 

seletiva e, a redução do descarte dos resíduos sólidos úmidos pela compostagem 

doméstica. A mudança de comportamento do cidadão, juntamente, de um sistema 

de limpeza adequado, pode aumentar e fortalecer os benefícios socioeconômicos 

para o catador e o município, melhorar a qualidade da gestão municipal de resíduos 

sólidos, além de permitir à cidade um ambiente mais limpo e com maior qualidade 

de vida. 
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ANEXO 

 

Tabulação de dados  

 
Quadro 1 - Relação dos materiais recicláveis comercializado pelos depósitos, em 

2010 (kg/ano). 
 

Depósito Papel Plástico Alumínio Vidro Ferro Chumbo Total 

1  1150,5 13806  100093,5   

2 59666,8 8325,6 1327,6         

3 1920 8000 1920  20160   

4 831 26869           

5 15000       

6     2712,5   6037,5     

7   117,44 352,32 5402,24   

8     777,75 777,75 3019,5     

9   3600     

10     1296   304     

11   300  1200   

12     446,4   993,6     

13   822 506,9 137   

14 63,75 497,25 255   306 76,5   

15  197,6 286  20,8   

16     400   100     

kg/mês 77481,55 45039,95 28066,69 1636,97 137774,1 76,5   

t/mês 77,48 45,03 28,06 1,63 137,77 0,07 290,04 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com informações obtidas em CONDER, 2011 
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Quadro 2 - Tabulação de dados dos materiais recicláveis comercializados pelos 
depósitos de materiais recicláveis de Ilhéus, em 2011(kg/mês). 

 
Depósitos Papel Plástico Latas de 

Alumínio 
Vidro  Ferro  Cobre Alumínio 

1  2000 1000 200 4000 300  

2   1000  3000 50  

3  2000      

4 4000 2000 1500  5000 40  

5   100  500 10 20 

6   300  1000 5  

7 1000 1000 400 100 6000   

8  500 500 600 8000 60  

9   1200  9000  800 

10  1000 1200 1500 1000 200  

11   200 80 1000 60  

12 3000 400 600 300 4000 100  

13   80   30 50 

14 2000 800      

15   1000  3000 1000  

16  1200 1600 1500 800 90  

17 5000 400  500 4000 90  

18 2000 450 400  2500 30  

19   520  2000 80  

20 5000 1000      

21 - - - - - - - 

22 - - - - - - - 

23 - - - - - - - 

24 - - - - - - - 

25  -  -  -  -  -  -  - 

 Un/mês*    4780    

kg/mês 22000 12750 11600 956 54800 2145 870 

t/mês 22 12,75 11,6 0,95 54,8 2,145 0,87 

t/ano 264 153 139,2 11,47 657,6 25,74 10,44 

Fonte: Elaborado pelo autor através de documentos internos, IBAM (2011).  
* Os depósitos enumerados 21 a 25 não souberam informar as quantidades referentes aos tipos de 
materiais pesquisados 
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Quadro 3 - Tabulação de dados do questionário aplicado aos catadores do Aterro 

Sanitário de Ilhéus e Uruçuca, em janeiro de 2012. 

CATADOR SEXO IDADE 
CASA 
PRÓPRIA 

OUTRA 
ATIVIDADE COOPERADO 

LOCAL DE 
VENDA 

RENDA 
MENSAL 

TEMPO DE 
CATAÇÃO 

1 F 27 N N S ITABUNA 250 2 ANOS 

2 M 17 S N S IOS 480 2 ANOS 

3 M 18 N N S IOS (ATERRO) 400 1 SEMANA 

4 M 30 N S S IOS E ITA* 450 9 ANOS 

5 M 27 N N S ITABUNA 200 5 ANOS 

6 M 19 N N S IOS 640 6 MESES 

7 M 17 N N S IOS E ITA 250 1 SEMANA 

8 M 26 S S S ITABUNA 450 7 ANOS 

9 F 49 S N S IOS 400 6 ANOS 

10 M 38 S S S ITABUNA 0 7ANOS 

11 M 38 N N S IOS (ATERRO) 500 5 ANOS 

12 M 37 N S S IOS E ITA 200 10 ANOS 

13 M 28 S S N ITABUNA 600 10 ANOS 

14 M 33 S   S IOS E ITA 650 5 MESES 

15 M 29 N N S IOS 550 5 ANOS 

16 F 34 N N S IOS E ITA 250 8 ANOS 

17 M 21 S N N IOS E ITA 600 2 ANOS 

18 M 21 S S N ITABUNA 600 2 ANOS 

19 M 17 N N N ITABUNA 250 2 ANOS 

20 F 39 S   S IOS 200 10 ANOS 

21 M 18 N S S IOS 400 8 ANOS 

22 M 43 N N S IOS 300 4 ANOS 

23 F 35 N N S IOS E ITA 250 5 ANOS 

24 M 28 S N S IOS E ITA 400 8 ANOS 

25 M 27 S S N ITABUNA 300 5 ANOS 

26 M 28 N N N ITABUNA 600 8 ANOS 

27 M 41 N S N IOS E ITA 450 4 ANOS 

28 F 50 N N S IOS E ITA 120 10 ANOS 

29 F 41 S N S IOS E ITA 185 4ANOS 

30 M 24 N N S IOS E ITA 350 6 ANOS 

31 M 25 N N S IOS E ITA 600 8 ANOS 

32 M 19 S N S IOS E ITA 600 3 ANOS 

33 M 19 N S S IOS E ITA 700 4 ANOS 

34 F 24 N S S  - 200 6 ANOS 

35 M 22 N S N IOS E ITA 800 4 ANOS 

36 M 26 N N S IOS E ITA 160 10 ANOS 

37 M 22 N N N IOS 270 4 ANOS 

38 M 41 N N S IOS E ITA 300 8 ANOS 

39 M 23 N N S IOS 350 5 ANOS 

40 M 17 S S S ITABUNA 200 1 ANO 

 Fonte: coletado e elaborado pelo autor. 

* Os municípios Ilhéus e Itabuna foram abreviados (Ilhéus – IOS e Itabuna – ITA)  
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Quadro 4 - Tabulação de dados dos materiais recicláveis coletados pelos catadores 
do Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca, referente ao ano de 2011(kg/mês). 
 

  QUANTIDADE KG/MÊS E VALOR DE VENDA 

CATADOR PAPEL R$ PLÁSTICO R$ VIDRO R$ ALUMÍNIO R$ 

1     400 0,3     30 1,5 

2     400 0,5     30 1,5 

3     200 0,5     28 1,45 

4     800 0,5 480 0,1 48 1,5 

5     800 0,4 800 0,1 100 1,5 

6     600           

7     350 0,3 50 0,1 12 1,2 

8     200 0,3 1000 0,1 100 1,5 

9     800 0,4 320 0,1 160 1,5 

10     400 0,4 400 0,1 52 1,5 

11     2000 0,3 800 0,1 200 1,5 

12     400 0,4 260 0,1 80 1,5 

13     2000 0,4 1200 0,1 80 1,5 

14     1600 0,5 400 0,1 40 1,5 

15     1000 0,4 100 0,1 50 1,5 

16     160 0,4 30 0,1 30 1,6 

17 1200 0,15 800 0,3 1200 0,1 160 1,3 

18     200 0,3     40 1,5 

19       0,4         

20     125 0,4     35 1,5 

21 2000 0,08 200 0,3     80 1,5 

22     500 0,4 300 0,1 100 1,5 

23     100 0,2 150 0,1 10 1,5 

24 3000 0,12 3000 0,3 500 0,1 400 1,5 

25     600 0,5     30 1,5 

26 6000 0,08 1200 0,4 800 0,1 120 1,5 

27     400 0,3 320 0,1 40 1,5 

28     200 0,4     18 1,5 

29     100 0,2 165 0,1 37 1,5 

30     550 0,4 150 0,1 60 1,5 

31     2000 0,3     80 1,5 

32     1000 0,4 500 0,1 100 1,5 

33     400 0,4 400 0,1 60 1,5 

34     800 0,3     80 1,3 

35     1200 0,3 2000 0,1 280 1,5 

36         200   80 1,5 

37     500 0,4 100 0,1 50 1,5 

38 2000 0,08 600 0,3 2000 0,1 80 1,5 

39     1000 0,3 200 0,1 100 1,4 

40     140 0,4         
Fonte: Dados do autor 
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Quadro 5 – Relação da quantidade de material coletado ao mês por catador 
 

Material Kg Nº de catador Catador % Kg/catador 

Papel/Papelão 14.200 21 
 

2,84 

Plástico 27.725 159 95 0,73 

Alumínio 3.080 155 92,5 0,083 

Vidro 12 100 60 0,123 
Fonte: dados do autor 

 
Quadro 6 – Dados referentes ao cálculo da receita obtida pela indústria recicladora 

através da economia de matéria-prima com a reciclagem dos materiais 
recicláveis coletados pelos catadores do Aterro Sanitário de Ilhéus e 
Uruçuca, em 2012 

 

MATÉRIA-PRIMA 
Material Material 

disponível (t) 
Matéria-prima (t) Valor da matéria-

prima R$/t 
Valor R$ 

Papel 4047,12 3372,66 1.475,77 4977270,448 

Plástico 7287,84 7105 124,16 882156,8 

Alumínio  302,4 1512 42,41 64123,92 

Vidro 1421,28 1421,28 206,65 293707,512 

Total 13058,64     6217258,68 

 Total       6.217.259,00 

Material Material coletado 
(t) 

Matéria-prima (t) Valor da matéria-
prima R$/t 

Valor R$ 

Papel 715,68 596,4 1.475,77 880149,228 

Plástico 1384,08 1349 124,16 167491,84 

Alumínio  154,68 773,4 42,41 32799,894 

Vidro 148,2 148,2 206,65 30625,53 

Total 2402,64     1111066,492 

 Total       1.111.066,00 

Material Material não 
coletado (t) 

Matéria-prima (t) Valor da matéria-
prima R$/t 

Valor R$ 

Papel 3331,41 2776,15 1.475,77 4096958,886 

Plástico 5903,76 5756 124,16 714664,96 

Alumínio  147,72 738,6 42,41 31324,026 

Vidro 1273,08 1273,08 206,65 263081,982 

Total 10656     5.106.029,854 

Fonte: dados do autor. 
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Quadro 7 – Dados referentes ao cálculo da receita obtida pela indústria recicladora 
através da economia de recursos hídricos com a reciclagem dos 
materiais recicláveis coletados pelos catadores do Aterro Sanitário de 
Ilhéus e Uruçuca, em 2012. 

Fonte: dados do autor 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Material Material 
disponível (t) 

Economia de recurso 
hídrico  (m

3
/t) 

Valor do m
3
/t (R$) Economia possível 

(R$) 

Papel 4047,12 29,202 11,06 1307115,021 

Plástico 7287,84   11,06 0 

Alumínio  302,4   11,06 0 

Vidro 1421,28   11,06 0 

Total 13058,64   11,06 0 

  Total       1.307.115,02 

Material 
Material coletado 
(t) 

Economia de recurso 
hídrico  (m

3
/t) Valor do m

3
/t (R$) Economia obtida (R$) 

Papel 715,68 29,202 11,06 231146,1182 

Plástico 1384,08   11,06   

Alumínio  154,68   11,06   

Vidro 148,2   11,06   

Total 2402,64   11,06   

  Total       231.146,12 

Material Material não 
coletado (t) 

Economia de recurso 
hídrico (m

3
/t) 

Valor do m
3
/t (R$) Economia perdida 

(R$) 

Papel 3331,41 29,202 11,06 1075959,213 

Plástico 5903,76   11,06   

Alumínio  147,72   11,06   

Vidro 1273,08   11,06   

Total 10656   11,06   

  Total       1.075.959,21 
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Quadro 8 – Dados referentes ao cálculo da receita obtida pela indústria recicladora 
através da economia de energia elétrica com a reciclagem dos materiais 
recicláveis coletados pelos catadores do Aterro Sanitário de Ilhéus e 
Uruçuca, em 2012. 

 

ENERGIA ELÉTRICA 

Material 
Material 
disponível (t) 

 Economia de 
energia (MWh/t) 

Valor do MWh/t 
(R$) 

Economia possível 
(R$) 

Papel 4047,12 3,51 245,75 3490974,887 

Plástico 7287,84 5,3 245,75 9492229,404 

Alumínio  302,4 16,9 245,75 1255920,12 

Vidro 1421,28 0,64 245,75 223538,9184 

Total 13058,64     14462663,33 

 Total       14.462.663,00 

Material 
Material coletado 
(t) 

Economia de 
energia (MWh/t) Valor do MWh/t 

(R$) Economia obtida (R$) 

Papel 715,68 3,51 245,75 617333,0436 

Plástico 1384,08 5,3 245,75 1802729,598 

Alumínio  154,68 16,9 245,75 642413,109 

Vidro 148,2 0,64 245,75 23308,896 

Total 2402,64   245,75 3085784,647 

 Total       3.085.785,00 

Material 
Material não 
coletado (t) 

Economia de 
energia (MWh/t) 

Valor do MWh/t 
(R$) 

Economia perdida 
(R$) 

Papel 3331,41 3,51 245,75 2873615,966 

Plástico 5903,76 5,3 245,75 7689499,806 

Alumínio  147,72 16,9 245,75 613507,011 

Vidro 1273,08 0,64 245,75 200230,0224 

Total 10656   245,75 11376852,81 

 Total       11.376.853.00 

Fonte: dados do autor. 
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Quadro 9 – Dados do cálculo do custo que poderiam ter sido evitados pela PMI 
através da reciclagem dos materiais recicláveis coletados pelos 
catadores do Aterro Sanitário de Ilhéus e Uruçuca, em 2012. 

Material Disponível (t) R$/t * Custos não-evitados (R$) 

Papel 4047,12 107,14 433608,4368 

Plástico 7287,84 107,14 780819,1776 

Alumínio  302,4 107,14 32399,136 

Vidro 1421,28 107,14 152275,9392 

Total 13058,64 107,14 1.399.102,69 

Material Coletado (t) R$/t Custos não-evitados (R$) 

Papel 715,68 107,14 76677,9552 

Plástico 1384,08 107,14 148290,3312 

Alumínio  154,68 107,14 16572,4152 

Vidro 148,2 107,14 15878,148 

Total 2402,64 107,14 257418,8496 

Material N-coletado (t) R$/t Custos não-evitados (R$) 

Papel 3.331,44 107,14 356930,4816 

Plástico 5.903,76 107,14 632528,8464 

Alumínio  147,72 107,14 15826,7208 

Vidro 1.273,08 107,14 136397,7912 

Total 10.656,00 107,14 1.141.683,84 

Fonte: dados do autor. * Valor gerado através do custo mensal da coleta e manutenção do aterro que 
foram divididos pela quantidade de RSU gerados por mês. Dados obtidos pela aplicação de 
questionário na pesquisa de diagnóstico do manejo de resíduos sólidos

29
. 

 

Quadro 10 – Dados do cálculo da custo da reciclagem  

Material  Quantidade (t) Valor da triagem (R$/t)* Custo da reciclagem (R$) 

Não-coletado 10.656,00 1.087,57    11.589.146,00 

Coletado 2402,64 1.087,57    2.613.039,00 

Disponível 13058,64 1.087,57    14.202.185,00 

Fonte: calculo realizado pelo autor. * Com base em valores de custo da reciclagem obtido em Magera 

(2005), os quais foram atualizados pelo IGPM para o ano de 2011. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
29

 Custo ao mês pela coleta é de R$ 450.000,00  dividido pela quantidade de RSU gerados ao mês (4200 

toneladas). 


