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Do total de materiais recicláveis gerados, a maior parte vai para os 

aterros e lixões, mesmo quando existem programas de coleta seletiva, 

onde se verifica um elevado índice de rejeito. Esse rejeito é composto 

também por materiais recicláveiis, que apesar de serem recicláveis não 

são recuperados pelos sistemas de logística reversa.  O objetivo deste 

artigo é mostrar os percalços que impedem que materiais 

reaproveitáveis sejam reciclados, levando-os de volta ao lixo mesmo 

depois de terem sido separados em programas de coleta seletiva. A 

partir de um estudo de caso no município de Itaúna-MG, onde o índice 

de rejeito alcança uma taxa de 80%, são analisados fatores 

determinantes dessa baixa eficiência, apontando algumas indicações 

práticas para a reorganização da coleta seletiva e da logística reversa 

como um todo. 
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1. Introdução 

Por que materiais recicláveis não são reciclados? Apesar dos esforços do setor privado, 

público e da sociedade civil em prol da reciclagem, desde o design de produtos até a 

implementação de sistemas de logísticas reversa, como no caso das baterias, muitos materiais 

recicláveis vão parar nos aterros e lixões. A maior parte desses materiais é potencialmente 

reciclável do ponto de vista técnico. Nem todos, porém, o são do ponto de vista econômico. 

Mesmo neste caso, a maior parte dos materiais cuja reciclagem é economicamente viável é 

aterrada. Com exceção das latas de alumínio e das embalagens de PET, a taxa de reciclagem 

dos outros tipos de plásticos, dos papeis, dos vidros e de outros materiais comuns fica abaixo 

de 50%. Considerando todo o lixo produzido, no Brasil o percentual de reciclagem fica em 

torno de 2% (CALDERONI, 2003). Por que índices tão baixos, quando a mobilização social 

cresce em torno da questão ambiental de modo geral e da reciclagem em particular? 

As empresas mais expostas publicamente estão criando alternativas para lidar com os 

problemas ambientais causados por suas atividades econômicas, em especial com descarte de 

embalagens e produtos usados. A reciclagem assume uma posição de relevância como solução 

para o problema do lixo e nada mais racional que conceber produtos com materiais 

recicláveis. As empresas estão investindo em tecnologias limpas e quase todas elas, de médio 

e grande porte, implantam programas de coleta seletiva internos.  

O setor público, responsável pela gestão dos resíduos sólidos urbanos, diante dos problemas 

ambientais, econômicos, políticos e sociais causados pela saturação dos aterros, investe em 

sistemas de coleta seletiva.  

A sociedade civil organizada ou não, mobiliza-se em torno do consumo consciente, e apoia 

qualquer iniciativa de preservação ambiental, como a eliminação de sacolas plásticas, além de 

separar os materiais “secos” para destiná-los à reciclagem. 

Os catadores, personagens típicos dos países que convivem com a sociedade de consumo e 

exclusão social, desempenham outro importante papel na mobilização e na destinação de 

materiais à cadeia produtiva da reciclagem. 

Essa mobilização social não é um fato apenas cultural ou ideológico, mas reflete no número 

de municípios que operam programas de coleta seletiva, que segundo a Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico de 2008 (IBGE, 2010) representa 17% dos municípios brasileiros.  

Todavia, a efetividade dessas ações ainda é reduzida. Do total de materiais recicláveis 

gerados, a maior parte vai para os aterros e lixões, mesmo quando existem programas de 

coleta seletiva, onde se verifica um elevado índice de rejeito e muitos materiais recicláveis são 

descartados no lixo.  O objetivo deste artigo é mostrar os percalços que impedem que 

materiais reaproveitáveis sejam reciclados, levando-os de volta ao lixo mesmo depois de 

terem sido separados em programas de coleta seletiva. Nosso principal argumento é que 

existem várias lacunas entre a separação de materias recicláveis e sua destinação a processos 

de reciclagem em escala industrial. O senso comum passa sem muito pudor do princípio de 

reaproveitamento ao postulado da reciclagem, como se reciclabilidade não fosse uma 

característica apenas potencial. Essa simplificação afeta tanto as pessoas comuns, em sua 

casa, o que é compreensível, como técnicos especializados pela elaboração de políticas 

públicas e sistemas de coleta seletiva, o que menos admissível. 

O termo reciclável é difundido como se fosse uma característica técnica inerente àquele 

material, caso exista alguma tecnologia capaz de processá-lo, ou seja, quando existe um 

potencial tecnológico de reciclagem. É comum ver, sobre as embalagens, símbolos indicando 
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que os produtos são recicláveis. Esses símbolos, em alguns casos, são amparados por uma 

norma reguladora (NBR ISO 14021) que “especifica os requisitos para autodeclarações 

ambientais, incluindo textos, símbolos e gráficos, no que se refere aos produtos” (CEMPRE, 

2008). Conforme o caso, os símbolos podem orientar ou confundir os moradores na separação 

domiciliar e os técnicos nos sistemas de avaliação e elaboração de políticas públicas. 

Na sequencia deste artigo será discutido o que está em jogo no caminho inverso dos materiais 

dos geradores às empresas recicladoras, apontando os problemas comuns dos sistemas de 

logística reversa existentes (item 2). No item 3 é apresentado um estudo de caso, seguido de 

uma análise dos fatores que interferem na elevação do índice de rejeito e consequentemente 

na destinação de materiais recicláveis aos aterros e lixões (item 4). O artigo é finalizado com 

uma breve conclusão (item 5). 

2. O que está em jogo no caminho inverso dos materiais dos geradores às empresas 

recicladoras 

Para que um produto pós-consumo chegue até um dispositivo de tratamento ou destinação 

final, ele tem que passar por algumas etapas, esse caminho inverso pode ser denominado de 

logística reversa. O termo logística reversa abrange também várias outras atividades como o 

retorno ao fornecedor, revenda, recondicionamento, renovação, remanufatura, recuperação 

material, reciclagem e aterragem (ROGERS & TIBBEN-LEMBKE, 1998). A recente revisão 

bibliográfica do tema, feita por Pokharel et Mutha (2009), também indica que a pesquisa e a 

prática da Logística reversa estão focados em vários aspectos desde a coleta e tratamento dos 

materiais até a eliminação de resíduos. 

A logística reversa inclui pelo menos as etapas de coleta e triagem. Quando os materiais são 

coletados seletivamente, é necessário que os indivíduos promovam a separação na fonte. Caso 

contrário, essa etapa pode ser desconsiderada, somado a isso é necessário um sistema de 

triagem a posteriori que garanta que os materiais sejam separados. A coerência entre cada 

uma dessas etapas é importante para a eficiência sistêmica da logística reversa. É comum as 

pessoas se frustrarem por separar cuidadosamente diferentes tipos de materiais e depois eles 

serem coletados todos misturados. Ou ainda, empresas implantarem sistemas de coleta 

seletiva nas suas dependências e depois não terem para onde destinar os materiais, pois não 

existe mercado para tais materiais, sendo enviados aos aterros. Todas as etapas devem estar 

equilibradas e os processos antecedentes devem atender aos critérios dos processos 

subsequentes, propiciando uma eficiência de todo o sistema, não apenas de uma etapa isolada. 

A logística reversa envolve uma intrincada rede de relações técnicas, ambientais, econômicas, 

políticas e sociais determinantes do cenário atual da gestão de resíduos sólidos. Muitos atores 

estão envolvidos (indústria, prefeituras, sucateiros, catadores, governos estadual e federal, 

população de um modo geral, entre outros), cada qual com seus interesses e pontos de vistas 

parciais de uma questão ampla, com implicações na organização do espaço, preservação e uso 

racional dos recursos naturais, conservação e uso de energia, geração de empregos, finanças 

públicas, saneamento básico, redução de desperdícios etc.  

Na separação na fonte, os indivíduos, além de aderirem ao sistema, têm que realizar a 

atividade de forma adequada. O trabalho relativo à separação é determinado pelo sistema 

técnico, que condiciona a atividade dos indivíduos. Sendo assim, o sistema, em termos de tipo 

de coleta, frequência, horário, abrangência, quantidade de materiais que devem ser separados 

e conjugação com a coleta convencional, pode favorecer a adesão da população e a qualidade 

da separação. Porém, o valor que cada pessoa está disposta a pagar e a receber pelo 

provimento da coleta seletiva é diferente.  Incentivos morais e financeiros podem ser criados 
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de forma que sejam beneficiados os que aderem à coleta seletiva e sejam punidos os que não 

aderem.  

Um sistema de coleta seletiva confortável para a população, ou seja, com elevada frequência, 

ampla abrangência e sistema porta a porta, pode significar elevado custo de coleta, contudo 

pode compensar se for considerada a redução do índice de rejeito, o que implica na 

minimização de custos com o transporte e triagem. A eficiência do processo de coleta, pela 

sua relevância nos custos globais de logística reversa, é crucial para analisar a viabilidade da 

reciclagem. O modal de transporte, a equipe de coleta, assim como as definições do sistema 

técnico, citadas acima, são determinantes nos custos.  

Os processos semimecanizados de coleta e triagem aumentam a produtividade quando 

comparados aos processos manuais. Por outro lado, os processos manuais de separação 

permitem que materiais considerados como rejeitos nos processos semimecanizados, sejam 

recuperados. Além disso, do ponto de vista social, a coleta e triagem manual absorvem maior 

quantidade de mão de obra que os processos mecanizados, mas com postos de trabalho mais 

insalubres.  

Os catadores atuam, sobretudo, na coleta informal e na triagem dos materiais recicláveis. Essa 

condição se reflete na posição relativamente desfavorável dos catadores, que constituem o elo 

da cadeia produtiva com menor arrecadação. O sistema de coleta e triagem dos catadores 

apresenta três limitações importantes: 1) remuneração baixa dos catadores; 2) falta de 

equipamentos e 3) abrangência reduzida da coleta seletiva.  

Quando se questionam os processos a partir de um ponto de vista econômico, deve-se levar 

em conta que o processo de logística reversa ainda é uma tecnologia nova, em processo de 

desenvolvimento. A logística reversa experimenta uma ascensão na curva de aprendizagem e 

rápida redução nos custos unitários (ACKERMAN, 2005). Esse mesmo autor destaca que o 

processo de inovação ainda não foi completado, assim análises de custos estáticos da logística 

reversa não abrangem a possibilidade de redução dos mesmos. 

Os poucos sistemas existentes de logística reversa dos materiais recicláveis presentes nos 

resíduos sólidos urbanos se revelam ineficientes segundo os seguintes critérios: (1) reduzidas 

proporções de recuperação dos materiais, (2) elevado índice de rejeito, (3) estreito leque de 

materiais coletados, (4) baixa abrangência ou cobertura geográfica da coleta, (5) custo 

elevado e (6) precariedade nas condições de trabalho. Na tentativa de aprofundar na 

complexidade dessa temática foi realizado um estudo de caso do fluxo inverso dos materiais 

recicláveis do município de Itaúna.  

3. Estudo de caso 

O elevado índice de rejeito no processo de triagem dos materiais recicláveis proveniente da 

coleta seletiva do município de Itaúna-MG foi o ponto de partida para se compreender o 

sistema de logística reversa como um todo. O rejeito é conseqüência de circunstâncias 

presentes em várias etapas do processo de logística reversa, da separação na fonte até a 

triagem. A partir do estudo de caso revelou-se uma ampla gama de fatores de natureza 

técnica, que afetam diretamente a quantidade e qualidade de materiais reciclados e, 

indiretamente, os custos do sistema, a remuneração e as condições de trabalho dos catadores.  

O município de Itaúna possui 85.838 habitantes, está localizado a 82 Kilometros de Belo 

Horizonte, na macrorregião do centro-oeste do estado de Minas Gerais (IBGE, 2000). 

Diferente do contexto da maioria das cidades brasileiras, em que 50,8% dos municípios 

utilizam lixões como forma de disposição dos resíduos sólidos urbanos (IBGE, 2010) e 

apenas 2% dos resíduos gerados são reciclados (CALDERONI, 2003), Itaúna direciona para a 
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cadeia da reciclagem aproximadamente 14% dos resíduos domésticos e o restante é 

encaminhado para um aterro sanitário.  

Apesar dos avanços do município em relação à Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos, a 

coleta seletiva apresenta um elevado índice de rejeito. Segundo um estudo gravimétrico, 

realizado por Moura (2009), os resíduos provenientes da coleta convencional e seletiva de 

Itaúna apresentam-se da seguinte forma: 

 

Resíduo molhado Resíduo seco 

Matéria orgânica 54,10% Materiais não recicláveis 43,60% 

Materiais recicláveis 17,60% Papel/papelão 25,70% 

Contaminante biológico 15,00% Plástico mole 14,00% 

Trapos e panos 5,60% Plástico duro 7,90% 

Diversos 4,90% Metal 3,30% 

Contaminante químico 1,70% Vidro 2,70% 

Entulho 1,20% Embalagens longa vida 1,60% 

  Borracha e couro 1,00% 

  Isopor 0,30% 

Total reciclável 18% Total reciclável 57% 

Total não reciclável 82% Total não reciclável 43% 

                Fonte: Moura (2009) 

Tabela 1 - Caracterização dos materiais provenientes da coleta convencional e da coleta seletiva no município de 

Itaúna-MG 

A coleta seletiva é operacionalizada por uma empresa terceirizada e a prefeitura planeja, 

fiscaliza e repassa o recurso financeiro para essa empresa. Os materiais coletados são 

encaminhados para a Coopert, responsável por triar e encaminhá-los para a cadeia da 

reciclagem. Segundo o estudo gravimétrico citado acima (MOURA, 2009), o rejeito do 

material proveniente da coleta seletiva de Itaúna, antes da triagem dos materiais, é de 43%. 

A base do trabalho na Cooperativa é manual, dessa forma, quanto mais rejeito, mais tempo se 

perde para separar o material bom, reduzindo a produtividade do processo de triagem. Além 

disso, o rejeito contamina outros materiais, reduzindo a sua reciclabilidade, e expõem os 

trabalhadores a condições precárias de higiene. Quando se analisam os dados do processo de 

produção da Coopert, percebe-se que o índice de rejeito é ainda mais elevado do que os 

resultados obtidos por Moura (2009). A cooperativa processa não somente os materiais 

provenientes do sistema de coleta seletiva da prefeitura, mas também os materiais da 

Ascaruna (uma Associação, cooperada da Coopert, que compra os materiais dos catadores 

informais da cidade) e de um sistema de coleta da própria Coopert, que apresentam um índice 

de rejeito insignificante. Sendo assim, a proporção entre a quantidade de materiais que a 

cooperativa comercializa e o que a empresa terceirizada coleta é de aproximadamente 20%, os 

80% restantes são considerados rejeito do processo, conforme a figura abaixo. 

TRIAGEM

Coleta seletiva terceirizada/prefeitura (470 t/mês)

Coleta da Ascaruna (12 t/mês)

Coleta  da Coopert (10 t/mês)

Aterro (Rejeito – 377 t/mês)

Cadeia da reciclagem (115 t/mês)
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Figura 1: Entradas e saídas do processo de triagem da Coopert / Itaúna – MG 

Antes do sistema atual, já houve duas tentativas de implantação da coleta seletiva na cidade (a 

primeira foi em 1999), porém problemas técnicos, assim como o elevado índice de rejeito, 

ainda persistem. Considerando os dados levantados no estudo gravimétrico sobre o índice de 

rejeito, se o material chega na Coopert com 43% de rejeito e, depois de processado, o rejeito 

aumenta para 80%, conclui-se que 37% do rejeito proveniente da coleta seletiva advém do 

processo de triagem e os 43% restantes estão relacionados às etapas anteriores a triagem.  

Os materiais recicláveis percorrem um longo caminho dos geradores até o processo de 

triagem. Em diferentes etapas, os materiais vão sendo aglomerados e separados, adquirindo 

características distintas, em termos de volume, massa, propriedades físicas, químicas e, 

também, de índice de rejeito. Em relação ao índice de rejeito, o material da coleta seletiva da 

prefeitura pode sofrer contaminação em pelo menos cinco etapas, representadas na figura 2.  

 

 

Figura 2: Fluxograma parcial da cadeia da reciclagem, de acordo com as etapas que os materiais sofrem 

contaminação 

A baixa qualidade do material pode ser devido a materiais que não são recicláveis, que estão 

misturados com os recicláveis, ou aos próprios materiais recicláveis que pela sua aderência, 

sujidade (contaminação dos materiais com terra e restos de alimentos ou líquidos) ou nível de 

mistura (dispersão dos materiais recicláveis no interior do material bruto) diminua a 

reciclabilidade e triabilidade (potencial de triagem real de um material).  

4. Revirando o sistema de logística reversa para explicar o rejeito do processo 

O estudo de caso no município de Itaúna foi baseado na Análise Ergonômica do Trabalho - 

AET. Por meio de análise documental, observação do trabalho real e de verbalizações 

simultâneas, foram levantados fatores que interferem no índice de rejeito e na quantidade de 

materiais recicláveis que irão compor o rejeito do processo. 

4.1. Separação na fonte 

Para que todo sistema de coleta seletiva funcione, é necessário o engajamento dos indivíduos 

que separam (e em certa medida produzem) resíduos. O desafio que está colocado nesta etapa 

do processo é: como conciliar de um lado, um sistema técnico que impõe um conjunto de 

regras e normas condicionando a atividade dos indivíduos e, de outro, um conjunto 

heterogêneo de indivíduos, cada qual com suas características individuais (psicológicas, 

motivacionais e sócio-demográficas) vivendo em contextos diferentes. A separação na fonte, 

diante deste cenário complexo, determina, em parte, a quantidade e a qualidade dos materiais 

encaminhados à reciclagem. 

O sistema de coleta, composto por regras e dispositivos técnicos, cuidadosamente projetados, 

pressupõe um modelo de comportamento único dos moradores. Porém, nem as condições 

efetivas para colocar em prática essas regras nem os indivíduos são homogêneos. 

A tarefa dos moradores de Itaúna é separar o lixo em “seco” e “molhado”, e dispô-lo em dias 

alternados: terça, quinta e sábado, o seco, e segunda, quarta e sexta, o molhado. O ato de 

dispor constitui-se de, pelo menos, quatro etapas: geração, acondicionamento, estocagem e 

transporte, que envolvem diversos atores, equipamentos e dispositivos, além de 
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temporalidades específicas. 

Foram analisados seis casos de separação na fonte, dois residenciais e quatro comerciais. A 

partir da análise dos casos observados foram elencados alguns fatores do sistema de gestão de 

resíduos que influenciam na atividade de separação na fonte e, consequentemente, no índice 

de rejeito do processo: critérios de separação, vínculos sociais entre catadores e moradores, 

programação da coleta e configuração dos imóveis.  

4.1.1. Critérios de separação 

Foram observados, nos casos analisados, alguns equívocos em decorrência da classificação 

entre “seco” e “molhado”, pois nem tudo que é seco, é reciclável para a Coopert. A taxa de 

rejeito explica-se inicialmente porque parte da população de Itaúna não adere à coleta 

seletiva. Entre os que aderem, ou seja, fazem algum esforço no sentido de separar os materiais 

recicláveis, eles podem cometer equívocos de natureza técnica, de qualidade ou econômica. A 

figura abaixo sintetiza essa classificação 

In
d

iv
íd

u
o

s 

Aderem 

Separam somente os materiais que são 

recicláveis para a Coopert. 

 

Separam os materiais secos, mas cometem 

equívocos. 

Técnicos 

Qualidade 

Econômicos 

Separam os materiais secos (podendo 

cometer os mesmos equívocos descritos no 

item acima), mas misturam com os 

molhados. 

 

Não aderem Não separam.  

Figura 3 – Classificação dos indivíduos quanto a adesão à coleta seletiva 

Os indivíduos que aderem podem cometer equívocos de natureza técnica, de qualidade ou 

econômica, conforme a síntese feita na figura abaixo: 

E
q

u
ív

o
co

s 

Técnicos 

Materiais que são secos, mas não são recicláveis, por exemplo, papel 

higiênico, cd’s, plásticos metalizados -como embalagem de salgadinhos, 

café e suco em pó- e ainda determinados tipos de materiais compósitos. 

Qualidade 

Materiais tecnicamente recicláveis, mas, por efeito de contaminação que 

comprometa suas propriedades químicas, por exemplo, os papeis 

contaminados com óleos, não estão em condições recicláveis. Outro 

fenômeno que se enquadra nessa mesma categoria são os materiais que, pela 

sua pequena dimensão, reduzem a triabilidade, como é o caso dos papeis 

picotados. Os papeis com elevado índice de umidade também não 

conseguem atingir a qualidade exigida pelas outras etapas da cadeia de 

reciclagem. 

Econômico 

Materiais que são secos, tecnicamente recicláveis, porém não é viável 

economicamente reciclá-lo (isopor), o que pode também variar com 

oscilações do preço de mercado como as embalagens longa vida. 

Figura 4 – Classificação dos equívocos de acordo com aspectos técnicos, de qualidade e econômicos 

Os materiais presentes no lixo são diversos, saber reconhecê-los e categorizá-los como 

recicláveis não é uma tarefa trivial. Esse reconhecimento torna-se ainda mais complexo 

devido a falta de padronização dos produtos, por exemplo, as garrafinhas de água mineral 

podem ser de PET ou PP. Essa expertise é comumente desenvolvida pelos catadores, mas não 

é razoável esperar encontrá-la entre os moradores. 

Não é recomendável, sobretudo quando os programas de coleta seletiva estão começando, 

exigir que a população separe os resíduos em vários itens. Por isso a preferência, quase 
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generalizada, pela classificação atual entre “seco” e “molhado”. A crítica desenvolvida neste 

item não está relacionada com a quantidade de tipos de materiais que devem ser separados em 

um programa de coleta seletiva, ou seja dois (os recicláveis e os não recicláveis), mas com 

relação ao critério de separação em “seco” e “molhado”, que induzem leigos a cometerem 

erros de separação. 

4.1.2. Vínculos sociais precários entre os coletores e a população 

Os vínculos sociais estabelecidos entre os geradores de lixo e os garis são precários, não 

possibilitando a melhoria da qualidade dos materiais. Em contraponto os vínculos entre os 

moradores e os catadores reduzem o índice de rejeito dos materiais destinados aos catadores. 

A doação de materiais recicláveis acaba sendo uma forma de ajudar o próximo ou agradar os 

funcionários; eles são previamente separados e acondicionados, não sendo colocados na rua, 

onde qualquer um pode pegá-los. A separação neste caso é mais rigorosa, os moradores 

separam somente o que os catadores querem, seja papel, papelão ou latinha, apresentando um 

baixo índice de rejeito. Normalmente são separados os materiais de maior valor de mercado, o 

que reduz o valor dos materiais que chegam à Coopert, onde quase não se encontra alumínio. 

4.1.3. Programação da coleta  

Os dias, os horários e a frequência da coleta seletiva, assim como a alternância entre a coleta 

seletiva e convencional, determinam, em parte, a atividade dos indivíduos na separação na 

fonte, interferindo na qualidade da separação e na própria adesão das pessoas à coleta.  

Quando a programação é alterada, por exemplo, em dias de feriado, é exigido que os 

indivíduos se reprogramem, ou seja, estoquem materiais recicláveis ou orgânicos por um 

período maior, o que nem sempre ocorre, elevando o índice de rejeito do processo. 

A frequência da coleta seletiva e da convencional é de três dias por semana em todo o 

município. Embora a frequência dos dois tipos de coleta seja a mesma, a quantidade de 

resíduo convencional é três vezes superior que a geração de materiais recicláveis. Além disso, 

a uniformização da freqüência de coleta em todo o município é inadequada, pois em 

determinadas regiões a produção de recicláveis é significativamente superior que em outras, 

por exemplo na região central, a produção é superior que em bairros residenciais. 

Quando se analisa a coleta seletiva de forma isolada, observa-se que quanto maior a 

frequência, mais elevada é a qualidade do serviço oferecido à população. Como o sistema em 

Itaúna é alternado e nele existem dois tipos de serviços oferecidos à população, a elevação da 

qualidade de serviço de coleta seletiva pode acontecer em detrimento da qualidade do serviço 

da coleta convencional. A elevada frequência da coleta seletiva reduz a necessidade de estocar 

resíduo seco no interior das residências, mas eleva os estoques de resíduos orgânicos, quando 

funciona no sistema de coletas alternadas. As inconveniências relacionadas à estocagem dos 

resíduos molhados no interior das residências são fatores que desestimulam os indivíduos a 

estocá-los, elevando a quantidade de resíduos orgânicos na coleta seletiva.  

O fato das coletas serem em dias alternados gera situações do tipo: pessoas dispostas a estocar 

o resíduo seco, mas não o orgânico.  Ou seja, os indivíduos podem estar dispostos a fazer a 

coleta seletiva, separando e destinando os materiais recicláveis nos dias corretos, mas não a 

estocar os resíduos orgânicos, dispondo-os cotidianamente. Esse comportamento eleva o 

índice de rejeito na medida em que a matéria orgânica é disposta junto com o seco, mas, ao 

mesmo tempo, esse índice é reduzido, uma vez que a parcela de resíduo seco é maior caso não 

fosse feita a separação na fonte. 
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4.1.4. Configurações dos imóveis 

Os resíduos trazem alguns constrangimentos aos moradores: atraem animais, que podem 

desorganizar os resíduos e transmitir doenças; geram odores desagradáveis e chorume; além 

de ocuparem espaço nas residências. Fazer a coleta seletiva implica em reservar um local 

apropriado para a estocagem dos resíduos e dividir o espaço com ele. A configuração dos 

imóveis, no sentido de existir lugares apropriados para a estocagem dos resíduos, sobretudo os 

orgânicos, se revelou uma condição que pode favorecer, ou não, a separação na fonte, 

influenciando o índice de rejeito.  

4.2. Coleta seletiva 

De acordo com a figura 2, a segunda etapa do processo, a coleta seletiva, interfere na 

produção de rejeito do processo de logística reversa dos materiais recicláveis em Itaúna. Três 

fatores influenciam na elevação do índice de rejeito nesta etapa: o sistema de coleta informal, 

o modal de transporte e o sistema de pagamento do serviço de coleta. 

4.2.1. Coleta informal 

Os materiais recicláveis separados pela população itaunense podem seguir a trajetória formal, 

conforme a coleta estabelecida pela prefeitura, ou então seguir diferentes caminhos até chegar 

a Coopert ou a outra unidade de triagem e beneficiamento, conforme o fluxograma abaixo. Os 

materiais podem ser coletados pela prefeitura, pelos catadores informais, pelo intermediário 

ou pela própria Coopert. Esses materiais “desviados” representam uma parcela de 59% do 

total dos materiais que são produzidos pelos habitantes. Essa parcela aumenta a quantidade 

relativa de rejeito, uma vez que é reduzida a parcela dos recicláveis do montante total 

coletado pela terceirizada/prefeitura.  

Aterro

16

Aterro

377

Reciclagem

115

Reciclagem

112

Coleta informal

Quantidade total 

dos resíduos que 

são coletados 

seletivamente em 

Itaúna/MG

620 t/mês

Coleta 

Prefeitura / 

terceirizada

470

Coleta 

Coopert 

Coleta 

Intermediário

Coleta 

Catadores 

informais

Intermediário

Ascaruna

Coopert

Resíduos: 

- Doméstico

-Prédios públicos

-Grandes 

geradores 

(empresas e 

estabelecimentos 

comerciais)

 

Figura 5 – Fluxograma dos diferentes percursos dos materiais recicláveis da separação na fonte até a Coopert, 

Ascaruna ou Intermediário. 

4.2.2. Modal do transporte 

O transporte utilizado por esses vários atores são diferentes: caminhões compactadores, 

carrinhos de tração humana, caminhão baú e caminhões carroceria adaptados com grades que 

aumentam a capacidade do transporte. A influência do transporte na contaminação de 
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materiais se dá através da compactação dos materiais e da exposição dos materiais às 

intempéries. A coleta formal é realizada por caminhão compactador, que favorece a aderência 

e mistura dos materiais, interferindo na sua triabilidade e reciclabilidade.  

4.2.3. Sistema de remuneração da prefeitura com a empresa terceirizada 

A relação entre a prefeitura e a empresa terceirizada é mediada por um contrato, em que são 

especificados critérios do serviço que a empresa deve fornecer. A empresa deve, então, 

executar o serviço, cumprindo as cláusulas presentes neste contrato, com orçamento pré-

determinado, que, no caso de Itaúna, é especificado uma quantia por tonelada coletada. 

A empresa terceirizada é remunerada pela quantidade coletada, independente se o material 

possui elevado índice de rejeito ou não. Dessa forma, para maximizar a receita, a empresa não 

precisa reduzir a quantidade de rejeito coletada. Como a empresa que faz a coleta seletiva e a 

convencional é a mesma, o que é deixado de coletar em um dia, poderia ser coletado no outro, 

o que, numa análise mais abrangente, não faria diferença. Porém, se a empresa deixar de 

coletar os resíduos orgânicos dispostos no dia da coleta seletiva, gera insatisfação da 

população em razão do lixo que ficaria na rua, gerando um problema político para o poder 

público e para a empresa prestadora de serviço, que nem sempre têm interesse em pagar esse 

custo para reduzir a quantidade de rejeito. Outra incoerência observada é a estratégia da 

empresa terceirizada para reduzir os custos do processo. A redução de custo ocorre em 

detrimento da elevação do índice de rejeito do processo, através da utilização de caminhões 

compactadores, uma vez que o contrato do serviço não especifica o tipo de caminhão ou o 

grau de compactação. 

4.3. Armazenamento 

O armazenamento é a terceira etapa da figura 2, que aponta os processos que influenciam no 

índice de rejeito da coleta seletiva de Itaúna. Os materiais provenientes da coleta seletiva da 

prefeitura são descarregados no pátio da Coopert de acordo com a frequência e os horários do 

sistema de coleta da prefeitura. Durante o intervalo entre o descarregamento e a triagem, o 

material fica estocado no pátio do galpão. As condições e o tempo de armazenamento 

interferem no índice de rejeito de duas maneiras: degradando os papeis e papelões e reduzindo 

a triabilidade dos materiais. Quanto maior o tempo que o material ficar estocado no pátio, 

maior será o rejeito do processo. 

4.4. Manejo dos materiais no pátio da Cooperativa 

Os materiais são movidos do pátio para o silo por meio de uma pá carregadeira. A 

movimentação acelera a aeração e, consequentemente, a degradação aumenta, uma vez que 

ocorre a mistura dos materiais previamente separados, favorecendo a contaminação e 

compactação do material, reduzindo a triabilidade. Tudo isso contribui para elevar ainda mais 

o índice de rejeito do processo de logística reversa em Itaúna. 

4.5. Triagem 

Até agora foram analisadas quatro etapas que interferem no índice de rejeito da coleta seletiva 

de Itaúna, a separação na fonte, a coleta, o armazenamento e o manejo do material no pátio. 

De acordo com a figura 2, falta apenas a triagem, etapa na qual o índice de 80% de rejeito é 

atingido. No processo de triagem, a organização sociotécnica do processo determina, em certa 

medida, a quantidade e qualidade do rejeito. O rejeito do processo é composto de materiais 

não recicláveis, como resíduos orgânicos e resíduos de banheiro, mas também de materiais 

recicláveis como sacolinhas e papeis. Muitos materiais que eram recicláveis se degradaram 

antes de chegar na etapa de triagem, engrossando ainda mais a pilha de rejeito. Mas porque os 
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materiais que ainda são recicláveis não são 100% recuperados na triagem? 

A atividade de triagem é realizada em uma esteira rolante. As triadoras ficam dispostas ao 

longo da esteira e cada uma é responsável por separar uma gama de materiais diferentes e 

executar outras tarefas, como ligar e desligar a esteira e abrir sacolas. Cada uma dessas 

atividades se desenvolve simultaneamente, sob a mesma cadência imposta pela esteira. 

Porém, o material bruto que está diante das triadoras é heterogêneo em termos de composição, 

ou seja, a proporção de cada tipo de material reciclável presente nele é variável e não é 

distribuído uniformemente. Além disso, o material bruto pode variar em termos de 

degradação, agregação, odor e peso, o que influencia a atividade de triagem. Dessa forma, o 

tempo exigido, para que uma triadora execute a sua tarefa, não é constante ao longo da 

jornada de trabalho e é diferente para cada um dos postos de trabalho. 

A divisão dos materiais que devem ser coletados entre as triadoras é uma forma de balancear 

a linha, ou seja, os materiais recicláveis que estão mais presentes no material bruto são 

coletados por um número maior de triadoras, por exemplo, a sacolinha plástica. O 

balanceamento das atividades depende também de ajustes de outras variáveis controláveis 

pelas triadoras no dia a dia do trabalho, como o tempo de esteira parada e em movimento, o 

número de trabalhadores e a quantidade de material na esteira.  

No decorrer da atividade, ora as triadoras deixam passar materiais que poderiam ser 

recuperados, ora elas param o processo para poder pegá-los, nessa dinâmica mais ou menos 

rejeitos são produzidos. A decisão de parar a esteira está relacionada com: a coordenação da 

atividade das triadoras, a antecipação de eventos futuros, a prioridade de materiais com maior 

valor de mercado e a sobrecarga da atividade. Esta dinâmica revela um trade-off entre 

qualidade da triagem (redução de rejeito) e quantidade (produção). Quanto mais intenso o 

ritmo da esteira maior a produção, mas pior a qualidade, ou seja mais materiais recicláveis 

vão engrassar a pilha de rejeito. 

5. Conclusão 

A complexidade da questão ambiental requer, a nosso ver, a combinação de alternativas de 

tratamento do lixo, organizando mix de produção que associe redução do lixo, reutilização, 

reciclagem e incineração, em último caso o aterramento. Dessas alternativas, a reciclagem 

parece ser a mais frágil, apesar de contar com forte apelo social. Porém, como vimos neste 

estudo de caso, não basta projetar produtos e embalagens com materiais recicláveis; é 

necessário garantir o fluxo reverso dos materiais em condições adequadas para seu efetivo 

aproveitamento. Nesse sentido, a engenharia de produção tem importantes contribuições a dar 

para organização de sistemas de logística reversa. Estudos gravimétricos realizados sob uma 

ótica exclusiva da engenharia ambiental, comporta vieses técnicos ao equiparar reciclável 

com reciclado, ao transformar um potencial em um dado. Sistemas de coleta seletiva 

projetados e organizados com base nesse princípio são deficientes em vários sentidos, o que 

explica o elevado índice de rejeito, a ponto de se questionar se um programa de separação 

com 80% de rejeito possa de fato ser dito “coleta seletiva”. A seu favor, a reciclagem pode 

recorrer ao argumento de ser a mais recente das alternativas de tratamento do lixo urbano. 

Sobretudo os sistemas de logística reversa são tecnologias relativamente imaturas, tanto em 

seus aspectos materiais (equipamentos de separação, modais de transporte, instalações de 

triagem) quanto organizacionais (horários, mobilização da população, orientação da separação 

domiciliar, categorização dos materiais e critérios de separação, etc.). 

Assim como as indústrias nascentes, o desenvolvimento da coleta seletiva requer um ambiente 

relativamente protegido, neste caso da incineração. Acreditamos, porém, que ambas podem e 
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devem conviver em um sistema integrado de gestão de resíduos sólidos urbanos. A 

reciclagem, porém, deve aumentar sua eficiência. Como mostramos, parte dos obstáculos é 

interna aos próprios sistemas de coleta seletiva, cuja eficácia deixa a desejar por deficiências 

de projeto e organização da logística reversa e dos processos de triagem nas associações de 

catadores. A compreensão das causas do elevado percentual de rejeito oferece indicações 

práticas para a reorganização da coleta seletiva e da logística reversa como um todo, 

destacando-se as seguintes contribuições deste estudo: 1) revisão da categorização usual entre 

“seco” e “molhado”, instituída por facilitar a decisão do morador, mas que, de fato, o 

imbeciliza, pois impede que seus conhecimentos do que é reciclável ou não se desenvolva. 

Sem necessidade de complicar a separação, pode-se manter a classificação binária, mas com a 

terminologia “reciclável”/”não reciclável”, que tem o potencial de ser mais educativo; 2) a 

organização dos sistemas de coleta seletiva podem criar desincentivos para a separação ou 

guarda do material separado; 3) cerca de 50% dos refugos se explicam por causas internas à 

triagem, exigindo ações orientadas para a organização interna e não somente para mobilização 

da população, comumente considerada a causa principal da taxa elevada de rejeito; 4) 

finalmente, parte dos rejeitos é inerente ao processo de triagem, considerando critérios 

econômicos e não apenas técnicos. Reciclabilidade não é equivalente a reciclado, sendo 

necessário rever os princípios dos estudos gravimétricos, pelos quais se orienta o projeto dos 

sistemas de coleta seletiva. 
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