
USP - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – PPG/SEA 

MATOS, T. F. L. - DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS POLIMÉRICOS PRESENTES NOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS EM SÃO 
CARLOS/SP. 

21 

1. INTRODUÇÃO 

O progresso acelerado da humanidade, com base na industrialização, para 

atender as diversas necessidades da população tem gerado ofertas maciças de produtos. 

O consumo sempre crescente de produtos associado à falta de incentivos à coleta 

seletiva, a redução, reutilização e a reciclagem, assim como, também à escassez de área 

para disposição dos resíduos sólidos propiciam o aumento descontrolado destes rejeitos 

presentes no meio ambiente.  

Para exemplificar a produção de resíduos sólidos, cita-se a Pesquisa Nacional 

de Saneamento Básico, realizada em 2000, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), IBGE (2000a), que no Brasil se produzia, diariamente, 228.413 t de 

resíduo sólido urbano, mas somente 40,50% tem destinação adequada, em termos 

sanitários e ecológicos, e que cerca de 54% destes resíduos são de origem domiciliar. 

Conforme o relatório da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB), CETESB (2003, versão 2, p.9), se estima que cidades 

com 500.000 habitantes chegam a produzir 350 toneladas de resíduos sólidos 

domiciliares (RSD) por dia. 

Os municípios enfrentam grandes dificuldades quando se trata da localização e 

implantação de áreas específicas para disposição dos resíduos sólidos dentro dos limites 

urbanos. As atividades domésticas, comercial, prestação de serviços, hospitalar, 

construção e demolição, poda e capina, dentre outras, originam diversos rejeitos, 

classificados como resíduos sólidos urbanos, os quais precisam ser dispostos em áreas 

diferenciadas conforme a classificação quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e 

a saúde pública. 

O aterro sanitário, quando técnico e legalmente implantado, e outras áreas 

utilizadas pela administração municipal para destinação do lixo urbano, como os lixões, 

recebem diversos tipos de rejeitos, provenientes da coleta convencional e que são 

classificados, em seu conjunto, como resíduos sólidos urbanos (RSU).  

Embora o aterro sanitário seja utilizado para disposição de diversos tipos de 

resíduos sólidos, sabe-se que os rejeitos constituídos por matéria orgânica conferem 



USP - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – PPG/SEA 

MATOS, T. F. L. - DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS POLIMÉRICOS PRESENTES NOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS EM SÃO 
CARLOS/SP. 

22 

maior vida útil e regeneração rápida dos aterros, em função da biodegrabilidade, 

combustibilidade e solubilidade em água, que estes resíduos apresentam. A importância 

da preservação do aterro sanitário por meio da disposição de resíduos sólidos de 

natureza preferencialmente orgânica associa-se a necessidade de selecionar os demais 

rejeitos para atender a condições diversas, como periculosidade, reutilização e 

reciclagem.  

Os resíduos sólidos com condições de reutilização e reciclagem têm um 

potencial econômico importante tanto pelo aspecto da redução no consumo de recursos 

naturais quanto por evitar o desperdício do simples descarte.  

Dentre os materiais presentes na massa de lixo urbano, os resíduos poliméricos 

termoplásticos, conhecidos mais como “plásticos”, representam 31,47% em volume e 

12,10% em peso dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, segundo Mancini (1996 

p.143) e com agravante de ser um material de degradação lenta, presente no meio 

ambiente por longo período de tempo, comprometendo a vida útil dos aterros sanitários 

em função de uma ocupação volumétrica muito elevada. Ressalta-se que estes dados se 

referem apenas aos resíduos coletados que têm destinação adequada, os quais 

representam 10% do total e que são materiais de elevado potencial de retorno como 

matéria prima, seja reutilizada ou reciclada. Os plásticos (polímeros sintéticos), em sua 

maioria, são oriundos do petróleo, recurso natural não renovável e de cotação crescente, 

com alto impacto na economia mundial. 

A descrição deste problema envolve a interação entre os sistemas ecológicos e 

sistemas econômicos, com questões relacionadas com suas dinâmicas, as quais têm 

significativos estudos desenvolvidos e, inclusive, instrumentos de gestão e de 

gerenciamento ambiental consolidados tanto no Brasil – leis, decretos, portarias, 

resoluções e normas – quanto internacionalmente, nos países, individualmente, e na 

Organização das Nações Unidas (ONU). Mas, assim mesmo, há, ainda, muito a ser 

pesquisado sobre o tema, com o foco de sempre ampliar as possibilidades de 

atendimento do bem-estar geral.  

Por esta razão, o presente trabalho deve contribuir com estudo específico dos 

resíduos sólidos poliméricos (RSP), termoplásticos, descartados pelas atividades 

domiciliares no meio urbano.  

O desenvolvimento desta pesquisa foi estruturado em uma revisão 

bibliográfica, em âmbito nacional e internacional, e na incidência dos resíduos  
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poliméricos termoplásticos no município de São Carlos, SP. 

A revisão bibliográfica envolve o conhecimento dos polímeros sintéticos 

termoplásticos - terminologia, características físicas e químicas, prevenção da poluição 

e normalização – e seus resíduos pós-uso – instrumentos de gerenciamento com foco 

nos aspectos de coleta e disposição – e os modelos de gestão que incentivem a redução, 

reutilização e reciclagem. Estas questões têm por finalidade verificar o estado da arte, 

de maneira sucinta. 

O estudo da incidência dos resíduos poliméricos termoplásticos no município 

de São Carlos, SP compreende a realização de caracterização física no sistema de coleta 

convencional e seletiva, utilizando-se de ferramentas de identificação do tipo de 

polímero. A caracterização visa estabelecer os parâmetros – quantitativo e qualitativo - 

deste resíduo, no município de São Carlos, observando fatores de influência na geração, 

como clima e a classe social.  

Este projeto de pesquisa é justificado, dentro da ótica acadêmica, pela 

possibilidade de gerar informações referentes aos resíduos sólidos poliméricos 

termoplásticos (embalagens plásticas), mais especificamente quanto às suas 

características e composições percentuais presentes nos resíduos sólidos domiciliares 

(RSD) do município de São Carlos, SP, as quais são importantes para os aspectos 

sanitário e social. Para o poder público as informações são importantes para o 

estabelecimento e aprimoramento de políticas públicas e a gestão integrada dos resíduos 

sólidos, notadamente pelos aspectos de prevenção da poluição com base na redução, 

reutilização e reciclagem dos plásticos. Pelo aspecto da reciclagem, os dados gerados 

podem fornecer a quantidade de material que pode ser separado de cada resíduo, 

permitindo verificar a viabilidade econômica do processo. Outro fator importante é a 

constatação do crescimento constante da geração de resíduos plásticos conforme se 

pode verificar na tabela 01, p.32. Ressalta-se que existem poucos registros de estudos de 

caracterização física de resíduos sólidos poliméricos – embalagens plásticas – no Brasil 

e nenhum registro no município de São Carlos, SP, conforme bibliografia consultada.  

Este trabalho foi realizado em parceria com outros projetos de pesquisa do 

NEPER – Núcleo de Estudos e Pesquisa em Resíduos Sólidos/SHS/EESC/USP, os 

quais têm seus objetivos focados na caracterização de resíduos sólidos domiciliares e 

perigosos que, juntamente com o presente trabalho, irão compor o diagnóstico final do 

lixo proveniente das coletas convencional e seletiva de São Carlos, SP. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Caracterizar fisicamente os resíduos poliméricos termoplásticos presentes nos 

resíduos sólidos urbanos do município de São Carlos, SP, visando seus 

aproveitamentos. 

2.2.  Objetivos específicos 

� Caracterizar os resíduos poliméricos termoplásticos pós-consumo, gerados 

no município de São Carlos, SP, considerando os seguintes aspectos 

físicos: 

� Participação percentual volumétrica e mássica por: a) plásticos rígidos 

e filmes; b) tipo de resina do plástico rígido; 

� Participação percentual mássica de plásticos rígidos por: a) cor da 

resina; b) tipo de uso da embalagem; c) tipo de gravação na 

embalagem; 

� Verificar a influência socioeconômica na geração do resíduo polimérico 

termoplástico pós-consumo; 

� Propor ações e medidas, com base na redução, reutilização e reciclagem, 

visando seus aproveitamentos. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica, aqui apresentada, tem por finalidade contextualizar 

este trabalho, abordando os seguintes tópicos: Considerações sobre a gestão dos 

resíduos sólidos; Os polímeros termoplásticos; Caracterização da área de estudo. 

3.1. Considerações sobre a gestão dos resíduos sólidos 

As relações das atividades do ser humano e seus resíduos com o meio ambiente 

são relatadas por Zanin e Mancini (2004, p.15): 

Nos últimos 30 anos, o desenvolver do conhecimento sobre a interação do 

Homem com a natureza, a capacidade de recursos materiais/energéticos do 

planeta, o aumento do volume de resíduos e sua destinação, a transformação 

do meio físico e a perspectiva de crise energética e de água potável, entre 

outros tópicos, propiciaram uma nova visão para os problemas que 

relacionam os resíduos e a natureza.  

De fato, observa-se que a sociedade, em geral, tem apresentado uma nova 

postura dentro do contexto sócio-ambiental visto as crescentes manifestações em defesa 

do meio ambiente, os diversos estudos e pesquisas existentes, modelos de gestão e, 

ainda, pelas normas e leis que disciplinam a geração, tratamento e disposição dos 

rejeitos produzidos pelo ser humano. 

De acordo com Demajorovic (1995, p.88 a 93), nos países desenvolvidos a 

evolução da política de gestão dos resíduos sólidos, apresenta três fases distintas. A 

primeira fase, que ocorreu até o início da década 70, foi caracterizada pela prioridade de 

se garantir apenas a disposição de todos os resíduos gerados, o que ao longo do tempo 

apresentou problemas como a demanda crescente dos recursos naturais e a escassez de 

área para construção de aterros sanitários. A segunda fase surgiu naturalmente em 

função da inviabilidade do modelo anterior, decorrente dos problemas ambientais 

identificados, e consistia, basicamente, nas seguintes prioridades: 
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� Redução da produção de resíduos; 

� Reciclagem do material; 

� Incineração com aproveitamento energético; e 

� Disposição em aterros sanitários controlados. 

A segunda fase, embora tenha representado uma evolução quanto ao primeiro 

modelo, não teve a eficiência que se esperava para solucionar os problemas de geração 

de resíduos, principalmente quanto aos rejeitos de pouco interesse para a reciclagem e 

os considerados perigosos e tóxicos. Para solução de tais problemas, os países 

desenvolvidos adotaram, a partir do final da década de 80, novas prioridades de gestão, 

constituindo a terceira fase, as quais consistiam em: 

� Evitar, ou quando não for possível, diminuir a produção de resíduos; 

� Reutilizar, ou quando não for possível, reciclar resíduos; 

� Utilizar a energia presente nos resíduos; 

� “Inertizar” e dispor os resíduos. 

Estas prioridades das políticas de gestão, descritas por Demajorovic (1995, p. 

92), são direcionadas ao setor de produção, notadamente o maior poluidor mundial. 

Atualmente os modelos de gestão e gerenciamento dos resíduos procuram 

envolver todos os setores da sociedade, como a produção, o consumo e o poder público, 

com fundamentação nas prioridades de gestão da terceira fase, citada anteriormente, 

cuja concepção deixa claro que todos os rejeitos, os quais antes eram considerados 

inservíveis, sem valor ou nocivos, hoje eles passam a ter valor para alguém e, por isso, 

segundo Zanin e Mancini (2004, p.16), “a quantidade de resíduos a ser reaproveitada 

dentro de um sistema produtivo ou de consumo deve ser cada vez maior e a quantidade 

a ser disposta, menor”. 

Para o estabelecimento de um sistema de gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, de uma comunidade, é fundamental conhecer a geração, qualitativa e 

quantitativa, de rejeitos dos sistemas, produtivo e de consumo. 

3.1.1. Resíduos Sólidos – Definição e Classificação 

Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ABNT (NBR 

10.004, 2004a), os resíduos sólidos têm a seguinte definição: 

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de 

origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e varrição. 
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Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água [...]” 

De acordo com a ABNT (NBR 10.004, 2004a), considerando os riscos 

potenciais ao meio ambiente e a saúde pública, os resíduos sólidos classificam-se em: 

a) Resíduos classe I – Perigosos – São todos os resíduos que podem 

apresentar riscos a saúde pública e ao meio ambiente; 

b) Resíduos classe II – Não perigosos; 

� Resíduos classe II A – Não inertes – São todos os resíduos não 

enquadrados na classe I – Perigosos ou classe II B – Inertes e que podem apresentar 

propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água; 

� Resíduos classe II B – Inertes – São todos os resíduos que submetidos a 

um contato dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, conforme ABNT 

(NBR 10.006, 2004b) não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados, de 

acordo com padrões desta Norma. 

Uma outra classificação dos resíduos sólidos pode ser em função da atividade 

que o origina. Esta classificação pode ser observada na figura 01. 

 
Figura 1 – Classificação dos resíduos sólidos em função da atividade de origem 
Fonte: Adaptado de Leite (1997) 
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Considerando a classificação da figura 01, pode-se, ainda, classificar os 

resíduos sólidos urbanos (RSU), em cada grupo de atividade, por materiais 

constituintes. A figura 02 apresenta uma classificação genérica dos resíduos sólidos 

domiciliares (RSD) em função dos grupos de materiais que o compõem. 

 
Figura 2 – Classificação dos resíduos sólidos domiciliares (materiais constituintes). 
 

3.1.2. Sistema de coleta e destinação dos resíduos sólidos domiciliares 

O poder público municipal é o responsável pela coleta, tratamento e disposição 

dos resíduos de sua área de abrangência e para tanto, muitas administrações têm 

implantado algum tipo de gestão e gerenciamento integrado de seu lixo.  

O governo federal tem procurado apoiar esta prática, como se percebe pelo 

Edital 02/2000 do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), o qual solicitava 

propostas de fomento para projetos de ordenamento da coleta e disposição final 

adequada dos resíduos sólidos e, no mesmo documento, apresentava a seguinte 

definição:  

O plano de gerenciamento integrado do lixo Municipal, também denominado 
Plano diretor do Lixo Municipal e plano de gestão do Lixo Municipal, é um 
documento que aponta e descreve as ações relativas ao seu manejo, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta (convencional ou seletiva), armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final, bem como proteção a saúde pública 
(BRASIL, 2000). 

A forma sugerida, inclusive no Projeto de Lei em tramitação no Congresso 

Nacional que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PL 293/91) 

(BRASIL, 2005), para minimizar a quantidade de resíduos sólidos e possibilitar a 
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consecução do objetivo de sustentabilidade ambiental é a aplicação das diretrizes: 

reduzir, reutilizar e reciclar - política dos 3Rs. 

A redução na geração de resíduos sólidos e a reutilização destes pressupõem 

mudança de hábitos e costumes; diminuição do consumo, notadamente, de supérfluos; 

reforma do modo de produção capitalista por intermédio da inclusão do viés ambiental e 

inclusão de materiais alternativos aos existentes que possuam na sua produção menor 

exigência energética, entre outras ações. 

A reciclagem, entendida como a utilização dos resíduos sólidos como insumo 

para a produção de um novo produto, necessita de tecnologia apropriada, bem como 

mercado para assimilação deste novo material. Gimenez (2002, p.30) coloca que 

estudos realizados entre 1999 e 2001 pela consultoria Maxiquim e a Plastivida – braço 

na área ambiental da Associação Brasileira da Indústria Química (ABQUIM) - indicam 

que a reciclagem de embalagens plásticas pós-consumos em grandes centros urbanos 

(como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador) alcança índices entre 9,4 % e 

19%. 

Uma ação de grande importância para o gerenciamento integrado dos resíduos 

sólidos municipais é a coleta seletiva do lixo, a qual é definida pelo Compromisso 

Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), CEMPRE (1999), como “um sistema de 

recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e 

“orgânicos”, previamente separados na fonte geradora. Estes materiais são vendidos às 

indústrias de reciclagem ou aos sucateiros”. 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo 

(IPT) em publicação conjunta com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem 

(CEMPRE), IPT / CEMPRE (2000, p.81), “reciclagem é o resultado de uma série de 

atividades, pela qual, materiais que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, 

coletados, separados e processados para serem usados como matéria-prima na 

manufatura de novos produtos”. Segundo a mesma publicação, “a reciclagem pode 

trazer vários benefícios, entre eles”: 

� Diminuição da quantidade de lixo a ser aterrada; 

� Preservação de recursos naturais; 

� Economia de energia; 

� Diminuição de impactos ambientais; 

� Novos negócios; 
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� Geração de empregos diretos e indiretos. 

A coleta seletiva é praticada há anos pelos catadores de lixo, seja nos lixões ou 

nas ruas, em condições subumanas e sem apoio do poder público, mas servindo para 

sobrevivência de muitas pessoas e reaproveitando produtos que seriam “enterrados”. 

Fato que pode ser constatado na reportagem do Jornal Nacional da Rede Globo de 

televisão, (JN – 27.04.2002), cuja transcrição, na íntegra, segue: 

Rentabilidade que vem do garimpo urbano  

De lixo em lixo, atrás do metal precioso. O alumínio das latinhas 
abandonadas garante a sobrevivência do eletricista, desempregado há dois 
anos.  
Debaixo do viaduto, nessa cooperativa de catadores em São Paulo, um quilo 
de lata vale R$ 1,80.  
O porteiro Constantino Pedro da Silva completa o salário com as latas que 
consegue num salão de festas de classe média.  
"Só com o meu salário não dá", justifica ele.  
Das cooperativas, as latas seguem um longo caminho: voltam para as fábricas 
de alumínio. São prensadas, derretidas. Se transformam em chapas, e depois 
em novas latas.  
O recorde brasileiro da reciclagem talvez se explique pelo exército de 
catadores nas cidades brasileiras.  
"Estão recolhendo, mas não é por causa do meio ambiente, é pelo 
desemprego mesmo", diz Eduardo Ferreira de Paula, presidente da 
cooperativa de catadores.  
Vivendo de recolher latinhas pelas ruas, 150 mil fazem isso como alternativa 
de sobrevivência. A reciclagem cresce também porque é um grande negocio 
para a indústria do alumínio.  
Produzir latas a partir de alumínio reciclado significa uma economia de 90% 
com energia elétrica, ou seja, menos gastos para as fábricas.  
Além de reciclar 85% das latas de alumínio, o Brasil reaproveita:  
- 72% do papelão usado em embalagens,  
- 42% das garrafas e potes de vidro.  
Quanto ao plástico, não há números nacionais, apesar das garrafas plásticas 
serem visivelmente uma grande ameaça para o ambiente.  
Formas de incentivar a reciclagem não faltam.  
Uma escola estadual em São Paulo conseguiu bebedouros, impressoras, 
videocassete e televisão... Tudo trocado pelas latinhas que os alunos trazem 
de casa.  
"Eu não tinha idéia do valor da latinha", comenta Patrícia Silva, 9 anos.  
"Assim, o nosso Brasil fica mais limpinho", acrescenta Marcelo Del Buoni, 
10. anos.  (Formatação original da reportagem) 

A implantação da coleta seletiva tem, a cada ano, evoluído de forma 

significativa, conforme pode ser observado na figura 03, contudo, em relação ao 

universo dos municípios brasileiros, o número ainda é pequeno, 237 municípios, 

conforme pesquisa Ciclosoft do CEMPRE (2004). 
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Figura 3 – Número de municípios com coleta seletiva. 
Fonte: – Pesquisa Ciclosoft . CEMPRE (2004) 

Segundo Santos et al. (2004, p.307 a 312), o gerenciamento de resíduos sólidos 

tem a reciclagem como uma das vias para possibilitar sua redução, destacando que os 

plásticos se constituem na categoria com menor índice de reciclagem. 

Piva et al. (1999) concorda com Agnelli (1996) quando relata que a maioria 

dos recicladores de plástico constitui-se em empresas de pequeno porte, nas quais são 

altos os impostos e inexistem subsídios que possam influenciar de modo significativo 

sua continuidade. Os mencionados autores relatam que a coleta seletiva representa uma 

fonte de matéria-prima de primeira necessidade e que a reciclagem constitui-se em 

atividade industrial que necessita de subsídios fortes para operar. 

Portanto, o gerenciamento de resíduos sólidos constitui-se, ainda, em um 

desafio na questão da sustentabilidade ambiental e da possibilidade em conciliar o 

desenvolvimento econômico em harmonia com o meio ambiente, levando-se em 

consideração a capacidade de suporte e de regeneração dos ecossistemas terrestres e 

aquáticos. 

3.1.3. Caracterização dos resíduos sólidos 

Além de conhecer os resíduos sólidos quanto a sua definição e classificações, 

também é importante quantificá-lo, o que pode ser feito por meio de caracterização 

física do sistema de coleta de lixo do município onde o resíduo está sendo gerado. 

A pergunta: Qual a importância de se caracterizar o lixo urbano? Pode ser 

respondida por meio das seguintes observações: segundo Gomes (1989, p.46), 

“Caracterizar o lixo de uma localidade, ou determinar a composição física dos resíduos 
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produzidos por uma população, é tarefa árdua, mas de primordial importância para 

qualquer projeto na área de resíduos sólidos”. 

Conforme Mancini (2001, p.11), “independente de a coleta ser comum ou 

seletiva, estudos sobre a composição percentual dos resíduos sólidos urbanos são muito 

importantes para os aspectos sanitário e social”, atendendo os interesses coletivos ou do 

poder público. E, segundo o mesmo autor, para a reciclagem “podem fornecer a idéia de 

quanto material pode ser separo de cada resíduo, de modo a verificar a viabilidade 

econômica do processo”. 

A tabela 01 apresenta a caracterização física da coleta convencional dos 

resíduos sólidos urbanos de diversas cidades brasileiras, onde se observa a participação 

percentual dos diversos materiais que compõem o lixo urbano. 

Tabela 1 – Caracterização física, em porcentagem de peso, dos RSD de algumas cidades 
brasileiras. 

CIDADE ANO 
PUBLICAÇÃO PLÁSTICO VIDRO METAL PAPEL MATÉRIA 

ORGÂNICA OUTROS 

São Carlos (SP) 1989 8,50 1,40 5,40 21,30 56,70 6,70 
Juiz de Fora 

(MG) 1990 10,78 1,36 3,23 14,60 68,12 1,91 

Manaus (AM) 1992 8,62 2,18 4,31 18,94 58,69 7,26 

Curitiba (PR) 1993 6,00 2,00 2,00 3,00 66,00 21,00 
Rio de Janeiro 

(RJ) 1993 15,00 3,00 4,00 23,00 22,00 33,00 

Araraquara (SP) 1996 12,10 0,84 2,80 2,10 82,16 - 

Fortaleza (CE) 1999 20,00 5,00 5,00 5,00 45,00 20,00 

Botucatu (SP) 2000 8,37 1,99 3,85 7,61 74,17 4,01 
Caxias do Sul 

(RS) 2003 14,62 2,42 2,49 11,82 45,97 22,68 

Fonte: Zanin e Mancini (2004, p.66) 

De acordo com Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo 

(IPT) em publicação conjunta com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem 

(CEMPRE) IPT/CEMPRE (2000, p.30/31), “o gerenciamento integrado do lixo 

municipal deve começar pelo gerenciamento de todas as características deste, pois 

vários fatores influenciam neste aspecto”, os quais, segundo a mesma publicação podem 

ser: 

� Número de habitante por município; 

� Poder aquisitivo da população; 

� Condições climáticas; 
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� Hábitos e costumes da população; 

� Nível educacional. 

A influência de tais fatores, conforme IPT / CEMPRE (2000, p.30/31), “é 

melhor expressa pela quantidade de lixo gerada, pela sua composição física e 

parâmetros físico-químicos, todos indispensáveis ao correto prognóstico de cenários 

futuros”  

3.2. Os resíduos poliméricos termoplásticos 

Conforme Manrich et al. (1997, p.11) “os polímeros, naturais ou sintéticos, são 

constituídos essencialmente por macromoléculas formadas por unidades que se repetem 

dezenas e até milhares de vezes, ao longo de uma seqüência em cadeia”. O termo 

polímero tem origem no grego, pois poli significa (muitas) e mero (unidades 

repetitivas), daí derivando muitas unidades repetitivas. 

Os polímeros sintéticos são materiais produzidos a partir, basicamente, do 

petróleo e se constitui, hoje em dia, na principal matéria prima para fabricação de 

embalagens e recipientes plásticos assim como nos “plásticos de engenharia” (usados 

em indústrias como construção civil, automobilísticas, dentre outras). Suas propriedades 

e características são variáveis e dependem da natureza química e física das unidades 

repetitivas (mero). 

Em relação à biodegradação, os polímeros sintéticos apresentam elevada 

resistência, o que, segundo Manrich et al. (1997, p.12), é uma “propriedade muito 

desejada enquanto o material é utilizado, mas torna-se um problema muito grande 

quando o mesmo é descartado nos lixões e aterros sanitários”. 

Dentre as classificações dos polímeros sintéticos, a mais conhecida e de 

interesse prático, por se relacionar a uma de suas características mais importantes, é 

quanto ao comportamento termomecânico, e de acordo com Manrich et al. (1997 p.12 a 

22), são assim classificados e definidos: 

� Elastômeros – São polímeros que se caracterizam por uma elevada 

elasticidade – chega a distender a pelo menos duas vezes do seu 

comprimento original – a temperatura ambiente. São exemplos de 

aplicações deste polímero: Pneu de automóvel, bexigas e câmaras de ar; 

� Plásticos – Dividem-se em dois grupos: 
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� Termofixos. – São polímeros que possuem um número elevado de 

ligações covalentes entre suas cadeias, o que confere uma 

característica de não permitir remodelagens por calor. São exemplos 

de aplicações deste polímero: O poliéster insaturado, utilizado na 

fabricação de barcos, pranchas de surf, piscinas, dentre outros; 

� Termoplásticos – São polímeros que, ao contrário dos termofixos, se 

caracterizam por serem remodelados pelo calor, repetidas vezes, isto é 

possível devido às ligações fracas que unem as macromoléculas. 

Os polímeros termoplásticos, por sua vez, apresentam uma subdivisão de 

classificação, a qual é feita com base no critério de desempenho tecnológico e 

durabilidade, e, conforme Manrich et al. (1997, p.12 a 22), são definidos da seguinte 

forma: 

� Termoplásticos de engenharia – São polímeros que se caracterizam por 

possuir melhores propriedades térmicas e mecânicas, ressaltando-se a 

tenacidade a altas e baixas temperaturas, aliada à possibilidade de 

utilização em aplicações de longa duração. São exemplos de aplicações: 

Poliamidas, usados em engrenagens e carcaça de ferramentas; 

Policarbonato, utilizados na fabricação de CDs, janelas de aeronaves e 

ginásios esportivos; Poli (óxido de fenileno) modificado com poliestireno 

(NORYL), utilizado em painéis de instrumentos e em autopeças como 

pára-choques e aerofólios; 

� Termoplásticos convencionais – São polímeros largamente utilizados para 

fabricação de embalagens plásticas para produtos como alimentos, 

refrigerantes, limpeza, higiene pessoal, sacolas, dentre outros de uso 

freqüente na rotina das cidades. 

Os polímeros sintéticos termoplásticos, ou simplesmente plásticos, como são 

mais conhecidos, foram objeto de estudo mais detalhado neste trabalho, por serem os 

que apresentam maior produção e consumo, conforme Mancini (1996, p.20) e por 

representarem a maioria dos resíduos poliméricos presentes nos lixões, aterros e corpos 

d’água.  

No quadro 01 são apresentados os sete grupos de plásticos, com sua 

identificação, unidade repetitiva, assim como as aplicações e usos mais freqüentes. Os  



USP - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – PPG/SEA 

MATOS, T. F. L. - DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS POLIMÉRICOS PRESENTES NOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS EM SÃO 
CARLOS/SP. 

35 

códigos (números) dos polímeros termoplásticos são padronizados pela ABNT (NBR  

13.230, 1994) e representa uma simbologia indicativa de reciclabilidade e identificação 

de materiais plásticos. 

Quadro 1 – Quadro de Polímeros sintéticos termoplásticos– Identificação e aplicação. 

POLÍMERO – NOME E 
CÓDIGO 

ESTRUTURA 
QUÍMICA 

APLICAÇÕES E USOS MAIS 
FREQUENTES 

 
PET  

Poli (tereftalato de tileno) 

� � ��������
||

66

|||

|

|

|
CHCCOCCO

H

H

H

H

 

Garrafas ou frascos de 
refrigerante, óleo de cozinha, água 
mineral. 

 
PEAD 

Polietileno de alta densidade 

���
|

|

|

|

H

H

H

H

CC  

Molécula linear 

Garrafas, frascos ou tampas de 
materiais de limpeza e higiene 
pessoal, óleo de cozinha, iogurte; 
Potes, vasilhas e bandejas de 
iogurte; Sacolas de supermercado. 

 
PVC 

Policloreto de vinila 

���
|

|

|

|

H

Cl

H

H

CC  

Garrafas ou frascos de óleo de 
cozinha, material de limpeza e 
higiene pessoal, água mineral, 
vinagre; Potes, vasilhas ou 
bandejas de doces e bombons. 

 
PEBD 

Polietileno de baixa densidade 

���
|

|

|

|

H

H

H

H

CC  

Molécula ramificada 

Tampas de vinagre, água mineral; 
Filmes de saquinhos de 
hortifrutigranjeiros, bolachas, 
biscoitos e bombons. 

 
PP 

Polipropileno 

���
|

|

|

|
3

H

CH

H

H

CC  

Garrafas ou frascos de material de 
limpeza e higiene pessoal, água 
mineral, vinagre, iogurte; potes, 
vasilhas ou bandejas de 
margarina, iogurte, doces e 
bombons, copos descartáveis. 

 
PP 

Poliestireno 

���
|

|

|

|

H

benzeno

H

H

CC  

Potes, vasilhas ou bandejas de 
doces e bombons; Tampas de 
doces e bombons. 

 
OUTROS 

 
Este grupo representa qualquer 
outro tipo de plástico ou 
mistura 

Fonte: Adaptado de Manrich, et al. (1997). 
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Yoshiga et al. (2004) relatam que do total de resíduos sólidos gerados 

diariamente na cidade de São Paulo, cerca de 700 toneladas possivelmente são 

constituídas de embalagens plásticas (polímeros). Wiebeck e Piva (1999) 

diagnosticaram os seguintes polímeros na caracterização dos resíduos sólidos do 

mencionado município: PET (politereftalato de etileno), PE (polietileno), PVC 

(policloreto de vinila), PP (polipropileno) e PS (poliestireno).  

Os resíduos poliméricos têm apresentado, nas últimas décadas, participação 

crescente na massa de lixo urbano, conforme se pode perceber na tabela 02, a qual 

apresenta caracterizações de algumas cidades no Brasil e nos Estados Unidos da 

América, o maior produtor mundial de resinas plásticas.  

Tabela 2 – Caracterização física, em porcentagem de peso, dos RSD de algumas cidades. 

CIDADE ANO 
PUBLICAÇÃO PLÁSTICO VIDRO METAL PAPEL MATÉRIA 

ORGÂNICA OUTROS 

São Carlos (SP) 1975 7,2 6,3 5,6 20,5 40,4 20,0 

Rio de Janeiro  
(RJ) 1986 9,7 3,4 3,7 38,4 38,6 6,2 

Columbia (USA) 1987 7,0 4,0 6,0 41,0 7,0 35,0 

São Carlos (SP) 1989 8,5 1,4 5,4 21,3 56,7 6,7 

EPA (USA) 1994 12,0 6,0 6,0 33,0 9,0 34,0 

Columbia (USA) 1996 16,0 3,0 6,0 41,0 9,0 25,0 

Rio de Janeiro 
 (RJ) 2002 17,61 2,74 1,97 18,78 55,96 2,94 

Fonte: Adaptado de Gomes (1989) – Zeng, et al (2005) – COMLURB (2002) 

Existem alguns estudos que apresentam caracterizações do lixo urbano com os 

resíduos poliméricos, pós-consumo, subdivididos em plástico rígido e plástico flexível 

ou filme. Esta separação é importante para se verificar o potencial de reciclagem de 

cada tipo de plástico. A tabela 03 mostra o percentual de participação, em massa, de 

plásticos rígidos e filme de algumas cidades brasileiras. 
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Tabela 3 – Composição percentual, em massa, de plásticos, rígido e 
filme, da coleta convencional de algumas cidades brasileiras 

PLÁSTICO CIDADE ANO PUBLICAÇÃO 
RÍGIDO (%) FILME (%) 

ARARAQUARA/SP 1995/1996 1,97 10,13 

SALVADOR/BA 1995 5,07 12,03 

SÃO PAULO*/SP 1996 2,51 8,68 

NATAL/RN 2002 2,64 3,37 

Fonte: Adaptado de Mancini (1996); Castro (1996), Silva (2003); Oliveira et al 
(1995). * Usina de triagem de São Matheus 

No Brasil existem poucas caracterizações, realizadas nos resíduos sólidos 

urbanos, que considerem os vários tipos de resinas poliméricas. 

Conforme Zanin e Mancini (2004, p.66): 

As únicas caracterizações dos plásticos rígidos, realizadas nos resíduos 
sólidos urbanos, foram realizadas nas cidades de Araraquara/SP – a primeira 
nos anos de 1995/1996 e a segunda em 1997/98 e 99/2001 – e Botucatu/SP – 
em 1997/2000 – ambas na coleta convencional, e a pesquisa Ciclosoft, 
patrocinada pelo CEMPRE, realizada na coleta seletiva das seguintes 
cidades: Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, São José dos Campos/SP, Santos/SP, 
Salvador/BA, Florianópolis/SC, São Paulo/SP e Santo André/SP, em 1994.  

A tabela 04 apresenta os resultados das caracterizações citadas, onde se 

observam as participações percentuais de cada tipo de plástico, dentre os quais, o PET -

poli (tereftalto de etileno)  é o que representa ao maior crescimento a cada ano. 

Tabela 4 – Composição, em termos de massa, dos plásticos rígidos, de algumas cidades 
brasileiras. 

CIDADE 
ANO DE 

REALIZAÇÃO/ 
PUBLICAÇÃO 

HDPE 
(%) 

LDPE 
(%) 

PVC 
(%) 

PET 
(%) 

PP 
(%) 

PS 
(%) 

OUTROS 
(%) 

Ciclosoft* 1994/1994 36,00 14,0 19,0 10,0 21,0 
Botucatu (SP) 1997/2000 20,4 4,6 2,4 33,3 6,2 33,1 

Araraquara (SP) 1995/1996 46,7 0,5 5,5 34,5 9,2 3,0 0,6 

Araraquara (SP) 1997/98 e 
99/2001 28,1 0,3 2,1 63,6 3,2 1,2 1,5 

Fonte: Zanin e Mancini (2004). 
* Curitiba, Porto Alegre, São José dos Campos, Santos, Santo André, São Paulo, Salvador e 
Florianópolis.  
Obs.: HDPE e LDPE são siglas, em inglês, das resinas PEAD e PEBD. 

Mancini et al. (2005), realizou caracterização dos resíduos sólidos urbanos, em 

Indaiatuba, SP, entre os anos de 2004 e 2005, a qual apresentou composição dos 

plásticos rígidos, em relação a massa de RSD, com o PEAD (1,38%), PET (1,23%), PS 

(0,99%), PP (0,42%), (PEBD (0,06%) e PVC (0,41%). 
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O estudo dos resíduos poliméricos é um tema atual e importante, considerando 

sua presença crescente nos resíduos sólidos urbanos, conforme se percebe na tabela 01, 

pagina 32, e sua condição de elevado potencial de reaproveitamento. 

3.3. Caracterização da área de estudo – Município de São Carlos, SP 

O município de São Carlos localiza-se na região central do Estado de São 

Paulo e sua área tem assento em duas Unidades de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, a UGRHI-13 da bacia Tiête/Jacaré e a UGRHI-09 da bacia Mogi-Guaçu, 

conforme figura 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Localização do município de São Carlos em relação a América do Sul, Brasil, 
São Paulo e Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo. 
Fonte: http://www.rededasaguas.org.br.(2004) 
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O município de São Carlos situa-se em um planalto, possuindo uma altitude 

média de 856 m. O clima, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2005a), é subquente úmido, com baixa umidade por três meses. A temperatura é 

agradável durante todo o ano, apresentando, em 2005, conforme o Canaldotempo.com 

(2005), a média das máximas com +26,8 ºC e média das mínimas em +14 ºC. 

A região de São Carlos era habitada inicialmente pelos índios Guaianazes e sua 

história, conforme a Prefeitura Municipal de São Carlos (PMSC) PMSC (2005a), inicia-

se:  

com a demarcação da Sesmaria do Pinhal, em 1831. Nestas terras, Antônio 
Carlos de Arruda Botelho, o Conde de Pnhal, e Jesuíno Soares de Arruda, 
fundaram, em 4 de novembro de 1857, São Carlos de Pinhal. São Carlos é 
elevada à categoria de vila em 6 de junho de 1865. Em 1880, passa de vila a 
cidade e em 1886, com uma população de 16.104 habitantes, já possui ampla 
infra-estrutura urbana. 
A cidade surge no contexto da expansão da lavoura cafeeira, que é marcante 
nas últimas décadas do século XIX e nas duas primeiras do século XX. A 
chegada da ferrovia em 1884 propiciou um sistema eficiente para escoar a 
produção para o porto de Santos e deu um grande impulso ao 
desenvolvimento da economia da região. A ferrovia também contribuiu para 
que a área central da cidade se firmasse como local de destaque político e 
econômico. 
Nas últimas décadas do século XIX ocorreu o fenômeno social que mais 
influência deixou na região central do Estado de São Paulo: a imigração. São 
Carlos recebeu imigrantes alemães trazidos pelo Conde do Pinhal em 1876, e 
de 1880 a 1904, o município foi um dos principais pólos atrativos de 
imigrantes do Estado de São Paulo. A grande maioria deles era originária das 
regiões setentrionais da Itália. Os imigrantes vinham para trabalhar nas 
lavouras de café e, graças às suas habilidades, atuavam também na 
manufatura e no comércio. 
Os fazendeiros aplicavam os lucros obtidos com o café na constituição de 
várias empresas em São Carlos: bancos, companhias de luz elétrica, de 
bondes, telefones, sistemas de água e esgoto, teatro, hospitais e escolas, 
fortalecendo a infra-estrutura urbana e criando condições para a 
industrialização. Com os conhecimentos dos imigrantes e com a chegada de 
migrantes de outros centros urbanos nas décadas de 30 e 40, a indústria 
consolida-se como a principal atividade econômica de São Carlos, que chega 
à década de 50, como centro manufatureiro diferenciado, com relevante 
expressão industrial entre as cidades do interior do Estado de São Paulo. 
O setor industrial desenvolveu-se também a partir de oficinas que serviam às 
plantações de café. A fabricação de máquinas de beneficiamento, sapatos, 
adubos, ferragens, móveis, macarrão e charutos, assim como as alfaiatarias, 
cervejarias, fundições, serrarias, tecelagem, uma indústria de lápis e olarias 
marcam a economia de São Carlos nos anos 30. Nas décadas de 50 e 60 a 
indústria solidifica-se com a instalação de fábricas de geladeiras, 
compressores, tratores e uma grande quantidade de empresas pequenas e 
médias, fornecedoras de produtos e serviços. 
Na segunda metade do século XX, a cidade recebe um grande impulso para o 
seu desenvolvimento tecnológico e educacional com a implantação, em abril 
de 1953, da Escola de Engenharia de São Carlos, vinculada à Universidade 
de São Paulo (USP), e, na década de 70, com a criação da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). 
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Objetivando conhecer melhor a cidade de São Carlos e o perfil de sua 

população, a qual é a fonte geradora dos resíduos poliméricos, objeto de estudo deste 

trabalho, são apresentados, nas tabelas de 05 a 10, os dados que caracterizam o 

município.  

Tabela 5 – Dados geográficos e estatísticos do município de 
São Carlos, SP 

DADOS VALOR UNIDADE 

Área da unidade territorial 1.140,92 Km2 

Área urbana 68,45 Km2 

Área rural 1.072,46 Km2 

População residente total  192.998 Habitantes 

População residente da área urbana 183.433 Habitantes 

População residente da área rural 9.565 Habitantes 

Taxa de crescimento demográfico anual 2,40 % a.a. 

Número de domicílios da área urbana 55.356 Domicílios 

Número de domicílios da área rural 21.489 Domicílios 

Fonte: Censo 2000 - IBGE (2000b). 

A população de São Carlos, SP, atualmente é de 214.786 habitantes, a qual foi 

estimada em 01/07/2005 pelo IBGE (2005b). 
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Tabela 6 – Faixa de idade da população 
residente do município de São Carlos, SP 

POPULAÇÃO FAIXA DE IDADE 
(anos) Habitantes % 

 0 a 3 11.499 5,96 

4 3.098 1,61 

 5 e 6 5.998 3,11 

7 a 9 9.200 4,77 

10 a 14 16.650 8,63 

15 a 17 10.384 5,38 

18 a 19 8.092 4,19 

20 a 24 18.400 9,53 

25 a 29 16.728 8,67 

30 a 39 30.858 15,99 

40 a 49 25.498 13,21 

50 a 59 16.258 8,42 

60 a 64 6.113 3,17 

65 a 69 5.005 2,59 

70 a 74 4.138 2,14 

75 a 79 2.453 1,27 

80 ou mais idade 2.626 1,36 

TOTAL 192.998 100,00 

Fonte: Censo 2000 - IBGE (2000b). 

Tabela 7 – População residente por raça, sexo e área do município de São 
Carlos, SP 

URBANA RURAL 
RAÇA 

Homens Mulheres % Homens Mulheres % 
Branca 70.394 74.553 79,02 3.668 3.348 73,35 

Preta 3.744 3.790 4,11 294 283 6,03 

Amarela 721 705 0,78 61 8 0,72 

Parda 15.243 13.231 15,52 997 852 19,33 

Indígena 138 84 0,12 0 6 0,06 

Sem declaração 316 514 0,45 10 38 0,50 

Total p/ sexo 90.556 92.877 100,00 5.030 4.535 100,00 

Total p/ área 183.433 95,04 9.565 4,96 

Total geral 192.998   

Fonte: Censo 2000 – IBGE (2000b). 
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Tabela 8 – População residente por naturalidade e sexo do município de São 
Carlos, SP 

POPULAÇÃO (habitantes) 
NATURALIDADE 

Homens Mulheres Total % 

Rondônia 18 41 59 0,03 

Acre 9 44 53 0,03 

Amazonas 22 31 53 0,03 

Roraima - 13 13 0,01 

Pará 152 148 300 0,16 

Amapá - 7 7 0,00 

Tocantins 11 23 34 0,02 

Maranhão 82 109 191 0,10 

Piauí 48 51 99 0,05 

Ceará 488 355 843 0,44 

Rio Grande do Norte 114 102 216 0,11 

Paraíba 267 212 479 0,25 

Pernambuco 1.248 1.357 2.605 1,35 

Alagoas 415 473 888 0,46 

Sergipe 390 266 656 0,34 

Bahia 2.609 2.305 4.914 2,55 

Minas Gerais 3.032 3.277 6.309 3,27 

Espírito Santo 40 78 118 0,06 

Rio de Janeiro 349 230 579 0,30 

São Paulo 79.686 81.440 161.126 83,49 

Paraná 4.751 5.131 9.882 5,12 

Santa Catarina 135 108 243 0,13 

Rio Grande do Sul 278 258 536 0,28 

Mato Grosso do Sul 335 244 579 0,30 

Mato Grosso 224 272 496 0,26 

Goiás 166 300 466 0,24 

Distrito Federal 82 109 191 0,10 

Brasil sem especificação - 11 11 0,01 

Estrangeiros 635 417 1.052 0,55 

TOTAL 95.586 97.412 192.998 100,00 

Fonte: Censo 2000 - IBGE (2000b). 
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Tabela 9 – Dados gerais das atividades econômicas por faixas de pessoal ocupado total do 
município de São Carlos, SP 

PESSOAL OCUPADO 
TOTAL EMPRESAS ATIVIDADE ECONÔMICA  

Habitantes % Número % 
Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal 713 1,38 75 0,94 

Indústrias extrativas 169 0,33 22 0,28 

Indústrias de transformação 17.457 33,69 883 11,04 

Produção e distribuição de eletricidade, gás e água 408 0,79 9 0,11 

Construção 1.563 3,02 164 2,05 
Comércio; reparação de veículos automotores, objetos 
pessoais e domésticos 13.142 25,36 4246 53,10 

Alojamento e alimentação 2.157 4,16 637 7,97 

Transporte, armazenagem e comunicações 1.674 3,23 190 2,38 
Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados 902 1,74 102 1,28 

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados 
às empresas 4.486 8,66 882 11,03 

Administração pública, defesa e seguridade social 2.669 5,15 7 0,09 

Educação 2.663 5,14 155 1,94 

Saúde e serviços sociais 1.714 3,31 99 1,24 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 2.099 4,05 525 6,57 

TOTAL 51.816 100,00 7996 100,00 

Fonte: Censo 2000 - IBGE (2000b). 

Tabela 10 – Evolução do Produto Interno 
Bruto (PIB) a preço de mercado e o Produto 
Interno Bruto Per Capita do município de São 
Carlos, SP 

ANO PIB (1000 R$) PIB PER CAPITA (R$) 

2000 2 031 373 10 404 

2001 2 115 162 10 624 

2002 2 313 959 11 400 

2003 2 472 750 11 951 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE (2005c) 

Um estudo sucinto do perfil da população e da macroeconomia de São Carlos, 

SP, em conformidade com os dados das tabelas de 05 a 10 pode-se concluir que: 

� Aproximadamente 70% da população têm idade abaixo de 40 anos, o que 

indica a tendência de jovialidade da comunidade; 
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� Cerca de 65% da população está compreendida na faixa de 18 a 70 anos de 

idade, indicando disponibilidade de mão-de-obra em função da idade 

economicamente ativa para o trabalho; 

� Como era de se esperar, 95,04% da população é urbana, o que confirma a 

característica dos municípios brasileiros de alta concentração no meio 

urbano;  

� Quanto à cor, a população residente é constituída, basicamente, por 

brancos (73,35%), pardos (19,33%) e pretos (6,03%); 

� Em relação ao sexo, a população tem um número maior de mulheres na 

área urbana e das raças branca e preta; 

� A população residente é predominantemente paulista com 83,49% seguida 

de paranaenses com 5,12%, os demais Estados brasileiros com 10,85% e 

estrangeiros com 0,55%; 

� Apenas 26,85% da população têm ocupação formal em atividades 

econômicas; 

� O município de São Carlos, em 2000, tinha cerca de 7.996 empresas 

formais, dentre as quais se destacam o comércio (53,10 %), a indústria 

(11,32%), atividades imobiliárias (11,03%) e alojamento e alimentação 

(7,97%) 

� A ocupação formal tem maior participação na indústria (33,69 %), seguida 

do comércio (25,36 %), administração pública (5,15%) e educação 

(5,14%), em função, certamente, de o município possuir pólo tecnológico, 

industrial e universitário, bem desenvolvido; 

� Apresenta PIB significativo, comparando-se a outros municípios 

brasileiros de mesmo porte populacional, o que, consequentemente, lhe 

confere um PIB per capita elevado (R$11.951,00), bem superior à média 

nacional, em 2003, de R$8.694,00. 

Considerando a influência socioeconômica na geração de resíduos sólidos 

domiciliares, torna-se fundamental o estudo da distribuição da população urbana quanto 

ao poder aquisitivo. 

A figura 05 apresenta a malha urbana do município de São Carlos com a 

identificação, por cores, da distribuição de classes de renda da população urbana 

residente. 
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�

LEGENDA 
COR CLASSE DE RENDA 

1 
Conjunto de bairros, cuja população é caracterizada por possuir 
70 % ou mais chefes com rendimento de até três salários 
mínimos (SM); 

2 Conjunto de bairros, cuja população é caracterizada por possuir 
de 50 % a 70% de Chefes com rendimento de até três SM; 

3 Conjunto de bairros, cuja população é caracterizada por possuir 
de 30 % a 70% de Chefes com rendimento de mais de dez SM; 

4 
Conjunto de bairros, cuja população é caracterizada por possuir 
população com 70 % Ou mais chefes com rendimento de mais 
de 10 salários mínimos. 

Figura 5 – Mapa de distribuição da população, quanto a renda, no 
município de São Carlos, SP 
Fonte: Adaptado de – Censo 2000 - IBGE (2000b). 

Estudando-se a figura 05 em relação distribuição de bairros e a classe de renda 

da população do município de São Carlos, pode-se afirmar que: 

� A mancha de cor vermelha identifica os bairros: Cidade de Aracy, 

Loteamento social Antenor Garcia, Loteamento social Presidente Collor, 

Jardim dos Coqueiros, Jardim Santa Marta II, São Carlos V, Arnon de Melo, 

dentre outros. Estes bairros são constituídos por população de baixa renda, se 
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localizam na periferia urbana e faz parte dos setores 8, 11 e 13, da coleta 

convencional; 

� As manchas de cor amarela e rósea constituem a maioria dos bairros da 

cidade. Percebe-se, também que são bairros mais tradicionais como o Centro, 

Vila Monteiro, Jardim Cardinalli, Solar dos Engenheiros, Cidade Jardim, 

dentre outros. Os bairros desta região são constituídos por população de média 

e média-alta, renda. Estes bairros possuem, além de residências, outras 

atividades de influência como o comércio, universidades e clubes; 

� Os bairros que compõem a área 4, de cor roxa, do mapa da figura 05 

correspondem, basicamente, Parque Faber I e II, Parque Santa Mônica, Jardim 

Betânia, dentre outros.  São bairros que têm maior concentração da população 

de alta renda de São Carlos, SP. Estes bairros localizam-se em área de 

expansão urbana e compõem grande parte do setor 5 da coleta convencional.  

A Prefeitura Municipal de São Carlos (PMSC) se empenha em desenvolver 

uma política ambiental consistente, pois desenvolve diversos programas e ações 

importantes para a proteção do meio ambiente, destacando-se os seguintes pontos: 

� Tem coleta convencional regular em toda a área urbana, inclusive nos 

distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia;  

� Possui aterro sanitário estruturado para deposição dos resíduos sólidos 

domiciliares coletados. Nas fotos 01 e 02 podem-se verificar vistas aéreas com 

o posicionamento e detalhes do aterro sanitário, respectivamente; 

� A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável Ciência e 

Tecnologia (SMDS) desenvolve, por meio de seu Departamento de Política 

Ambiental, programas, ações, mantém e apóia instituições, dentre os quais, 

destacam-se: 

� O Programa Futuro Limpo – Este programa consiste em estimular a 

redução e controle dos resíduos e se desenvolve por meio das ações: 

� Redução de resíduos de papel dentro da administração municipal; 

� Coleta seletiva de materiais recicláveis na área urbana, a qual é 

realizada por três cooperativas de catadores; 

� O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA/SC 

– Órgão consultivo e deliberativo, responsável pela gestão das 

políticas públicas ambientais do município;  
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Foto 1 – Vista aérea do aterro sanitário de São Carlos, SP, e sua posição em 
relação à mancha urbana. (2003) 
Fonte: Cedida pelo Sr. Miguel Venditi – operador de trator do aterro sanitário 

 

Foto 2 – Vista aérea do aterro sanitário de São Carlos, SP. (2004) 
Fonte: Cedida pelo Sr. Miguel Venditi – operador de trator do aterro sanitário 

A coleta convencional é realizada em toda área urbana do município, inclusive 

nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia e tem recolhimento médio, diário, de 

aproximadamente 137 t de resíduos sólidos domiciliares, conforme a tabela 11, o que 
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representa uma produção per capita de 0,64 kg/hab/dia da população urbana. A coleta é 

realizada pela empresa Vega Engenharia Ambiental, a qual é contratada para os serviços 

da coleta convencional como, também, para coleta dos resíduos de serviço de saúde. 

Toda a produção de RSD da coleta convencional é destinada ao aterro sanitário do 

próprio município de São Carlos, SP. Na tabela 11 é apresentada à massa total coletada 

de RSD, por mês, em 2005. 

Tabela 11 – Massa coletada de RSD, por 
mês, da coleta convencional do município 
de São Carlos, SP, no ano de 2005. 

Mês RSD (Tonelada) 
Janeiro 4.571,45 

Fevereiro 3.917,72 
Março 4.214,75 
Abril 3.970,63 
Maio 3.963,71 
Junho 3.812,62 
Julho 3.779,71 

Agosto 4.066,42 
Setembro 3.929,89 
Outubro 4.170,64 

Novembro 4.170,81 
Dezembro 4.711,77 

TOTAL 49.280,12 

Fonte: SMDS (2005) 

O sistema de coleta convencional, de acordo com SMDS (2005), teve, em 

2005, custo médio de R$99,57 por tonelada coletada de RSD. Este custo compreende as 

despesas com a empresa que realiza a coleta e a operacionalização do aterro sanitário. 

A coleta seletiva de materiais recicláveis foi implantada no município de São 

Carlos em junho de 2002 e, conforme PMSC (2004), atualmente apresenta uma 

evolução significativa com números importantes, os quais se destacam: 

� É realizada por três cooperativas de catadores (Ecoativa, Coopervida, 

Cooletiva), em modelo de autogestão, envolvendo mais de cinqüenta 

trabalhadores cooperados; 

� A área de abrangência atinge 60% da área urbana, com aproximadamente 

32.000 pontos de coleta; 

� As cooperativas recolhem, em média, 80 t por mês, de materiais 

recicláveis, o que equivale a aproximadamente 2.700 kg, por dia. Este 
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montante ainda é pouco, considerando que representa cerca de 2,0% da 

massa coletada diariamente na coleta convencional. 

No apêndice A, é apresentado prospecto as informações básicas da coleta 

seletiva, divulgadas à população conforme PMSC (2004). 

A coleta seletiva, de acordo com SMDS (2005), teve, em 2005, custo médio de 

R$205,28 por tonelada coletada e comercializada de materiais recicláveis. Os custos 

compreendem as despesas com aluguel de galpão e viaturas, manutenção de 

equipamentos e remuneração de profissionais especializados como contador, 

administrador e psicólogo que assistem às cooperativas. 

Em 2005, até o mês de novembro, de acordo com a SMDS (2005) a massa total 

comercializada pelas cooperativas foi de 670,97 t, gerando uma receita total de 

R$196.202,09. Desse montante, os resíduos poliméricos foram responsáveis por 40%, o 

que equivale a R$78.580,95. 

Na tabela 12 é apresentada à massa total coletada, por mês, de materiais 

recicláveis que foram comercializadas, em 2005.  

Tabela 12 – Massa coletada e 
comercializada de materiais recicláveis, 
por mês, da coleta seletiva do município 
de São Carlos, SP, em 2005. 

Mês Materiais Recicláveis 
(Tonelada) 

Janeiro 80,00 
Fevereiro 62,36 

Março 67,27 
Abril 54,17 
Maio 57,04 
Junho 56,60 
Julho 61,21 

Agosto 56,72 
Setembro 65,48 
Outubro 52,01 

Novembro 58,11 
Dezembro* 0,00 

TOTAL 670,97 

Fonte: SMDS (2005) 
*Na data de coleta dos dados, a massa de 
dezembro não estava disponível.  
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A implantação do sistema de coleta seletiva, em São Carlos, SP, segundo a 

PMSC (2005b), visa “[...] ganhos ambientais [...] evita que 80 toneladas de resíduos 

recicláveis sejam depositadas todos os meses no aterro sanitário e também gera renda 

para os 50 trabalhadores organizados em três cooperativas”. De fato, segundo Mancini 

(1999, p.70), nos anos de 1997 e 1998 a coleta informal recolhia 28,4% da massa total 

de resíduos sólidos de São Carlos, SP, enquanto a coleta convencional coletava 71,6% 

destes resíduos. A coleta informal refere-se, segundo Paoliello1 (1993 apud MANCINI, 

1999, p.18), “aquela executada por determinados segmentos da sociedade conhecidos 

como sucateiros...”. 

 

 

 

                                                
1 PAOLIELLO, J. R. (1993). Potencial de reciclagem do lixo urbano da cidade Alfenas, Mg. 
Campinas . Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia Civil. Departamento de 
Hidráulica e Saneamento. apud  MANCINI, P. J. P. (1999). Uma avaliação do sistema de coleta 
informal de resíduos sólidos recicláveis no município de São Carlos, SP. São Carlos. 
Dissertação de Mestrado – Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. 
1999 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Para um melhor desenvolvimento e atendimento dos objetivos específicos 

deste trabalho, propõe-se um conjunto de materiais e métodos, os quais são detalhados 

conforme os procedimentos seguintes: 

4.1. Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica realizada visou à prospecção, ao nível nacional e 

internacional, do conhecimento consolidado referente a assuntos de interesse deste 

trabalho com a finalidade de estabelecer bases teóricas. No estudo bibliográfico foram 

abordados os seguintes temas gerais: 

� Estudo dos polímeros sintéticos – matéria prima e produção; 

� Gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos – Geral e do 

município de São Carlos-SP; 

� Prevenção da poluição de resíduos urbanos; 

� Avaliação de ciclo de vida de polímeros; 

� Redução, reutilização e reciclagem de polímeros sintéticos; 

� Instrumentos legais – Leis, normas e acordos; 

� Instrumentos de apoio – Estatístico, econômico e geográfico; 

Os temas gerais foram pesquisados por meio das seguintes fontes: 

� Artigos científicos; 

� Seminários, simpósios e congressos; 

� Dissertações e Teses; 

� Livros; 

� Periódicos; 

� Órgãos governamentais; 

� Órgãos não governamentais ligados ao meio ambiente; 

� Associações profissionais, comerciais e industriais; 

� Sites da internet.  
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4.2. Caracterização física dos resíduos poliméricos termoplásticos 

A caracterização física, proposta nesta pesquisa visa estabelecer a participação 

percentual, mássica e volumétrica, dos resíduos poliméricos, pós-consumo, do 

município de São Carlos, SP, gerado e coletado, convencional e seletivamente, na área 

urbana. 

4.2.1. Caracterização da Coleta Convencional 

A estrutura logística da coleta convencional compreende quinze setores, os 

quais são compostos por um conjunto de bairros. A distribuição dos bairros por setor, a 

freqüência e turno da coleta podem ser consultados no quadro 02. 

Quadro 2 – Logística da coleta convencional de São Carlos: setores, bairros, freqüência e 
turno 

COLETA 
.SETOR BAIRRO 

FREQUÊNCIA TURNO 

1 
Vila Prado; Bela Vista; Boa Vista; Vila Pelicano; Vila 
Palmares; Conj. Habitacional Silvio Vilari; Jardim São 
Carlos, Vila Luftalla.. 

Diário / 
Segunda a 
Sexta-feira 

Noturno 

2 

Vila Nery; Vila Monteiro; Vila Monteiro Gleba II; 
Centreville; Parque Anhambi; Jardim Citelli; Vila Faria; Vila 
Rancho Velho Condomínio Dom Bosco, Vila Max, Chácara 
do Parque, Vila Arnaldo, Chácara São João, Chácara Parolo. 

Diário / 
Segunda a 
Sexta-feira 

Noturno 

3 
São Carlos Clube; Jardim Betânia Parque São Vicente de 
Paula; Vila Elisabeth; Jardim Macarenco; Vila Costa do Sol; 
Chácara Paraíso; Vila Laura, Jardim Luftalla, Vila Derige.. 

Diário / 
Segunda a 
Sexta-feira 

Noturno 

4 

Jardim Paraíso; Parque Santa Mônica; USP – Campus I; Pq. 
Arnold Schimid; Solar dos Engenheiros; Vila São Gabriel; 
Pq. Estância Suíça; Jardim Real; Santa Maria I; Vila 
Jacobucci; Vila N. Sa.. de Fátima; Vila Vista Alegre, 
Tabayaci, Chácara Casale, Vila Brasília. 

Alternado / 
Terça, Quinta e 

Sábado 
Noturno 

5 

Parque Faber I e II; Jardim Gibertoni; Jardim Paulista; Jardim 
Ricetti; Vila Carmem; Bicão; Jd. São Paulo; Vila Irene; Vila 
Alpes; Vila Marcelino Jd. Mercedes; Loteamento D’Aquino; 
Jardim Mara Alice. 

Alternado / 
Terça, Quinta e 

Sábado 
Noturno 

6 Recreio dos Bandeirantes; Jd. Botafogo; Cj. Hab. COHAB;  
Bicão; Jd. das Torres; Jd. Medeiros; Jardim Boa Vista II.  

Alternado / 
Terça, Quinta e 

Sábado 
Diurno 

7 

Jd. Beatriz; Mirante da Bela Vista; Jd. Santa Tereza; COHAB 
Belvedere; Jd. Martinelli; Jd. das Rosas; Vila Sônia; Jd. 
Gonzaga; Jd. Pacaembu; Vila Monte Carlo; Vila Conceição;  
Vila Santa Madre Cabrini. 

Alternado / 
Terça, Quinta e 

Sábado 
Diurno 

8 Loteamento Social Antenor Garcia; Loteamento Social 
Presidente Color; Cidade Aracy; CEAT 

Alternado / 
Terça, Quinta e 

Sábado 
Diurno 

9 
Vila Izabel; Jd. Cruzeiro do Sul; Vila Morumbi; Pq. São José; 
Recreio São Judas Tadeu; Jd. Maracanã; Pq. Ind. Miguel 
Abdelnur; Empreendimentos Nova São Carlos 

Alternado / 
Terça, Quinta e 

Sábado 
Diurno 
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Quadro 2 – logística da coleta convencional de São Carlos: Setores, bairros, freqüência e 
turno (continuação)  

COLETA 
.SETOR BAIRRO 

FREQUÊNCIA TURNO 

10 

Jd. Nova São Carlos; Castelo Branco; Vila Monteiro; Jd. 
Taithi; Jd. Sabará; Portal do Sol; Azulville I e II; Jd. D. 
Francisca; Jd. Cresci; Jd. Cardinalli; Jd N. Sa.  Aparecida; 
Pq. dos Timboris; Pq. Douradinho; Jd. Tangará; Jd. São 
Rafael. 

Alternado / 
Terça, Quinta e 

Sábado 
Diurno 

11 

Maria Estela Fagá; Itamarati; Jd. Munique; Jd. Santa Maria 
II; Pq. Primavera; Jd. Veneza; Residencial Américo A. 
Margarido; Jd. dos Coqueiros; Constantino Amstalden, Pq. 
Belvedere Country Clube; Jd. São João Batista; Vila São 
José; Chácara São Caetano. 

Alternado / 
Segunda, Quarta 

e Sexta-feira 
Diurno 

12 
UFSCar; Jd. Jóquei Clube; Vila Pq. Industrial; Jd. Guanabara; 
Pq. Delta; Jd. Hikare; Jd. Nova Santa Paula; Jd. Paulistano; 
Cidade Jardim; Vila Celina. 

Alternado / 
Segunda, Quarta 

e Sexta-feira 
Diurno 

13 Parque Fer; Cond. Res.  Montreal; Jd. Ipanema; Jd. Santa 
Helena; Vila Marigo; Vila Mariana. 

Alternado / 
Segunda, Quarta 

e Sexta-feira 
Diurno 

14 São Carlos I, II, III, IV, V; Residencial Parati; Jd. Acapulco; 
Santa Angelina; Pq. Iguatemi Santa Felícia 

Alternado / 
Segunda, Quarta 

e Sexta-feira 
Diurno 

15 
Jd. Centenário; Santa Paula; Santa Marta; Jd. Bandeirantes; 
Morada dos Deuses; Santa Felícia; Planalto Paraíso; Jd. 
Alvorada; Pq. Paraíso; Res. M. Romeu Tortorelli 

Alternado / 
Segunda, Quarta 

e Sexta-feira 
Diurno 

Fonte: Adaptado de Vega Engenharia S/A (2004) 

A distribuição geográfica dos setores e bairros, na área urbana, da coleta 

convencional pode ser vista na figura 06. 
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Setembro / 2003

ALTERNADO DIURNO:

 
Figura 6 – Coleta convencional de São Carlos, SP – Setores e bairros 
Fonte: Adaptado de Vega Engenharia S/A (2004) 
Obs.: Sem Escala 
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4.2.2. Caracterização da Coleta Seletiva 

A estrutura logística da coleta seletiva é fundamentada na divisão da área 

urbana em três regiões, onde cada região fica sob a responsabilidade de uma cooperativa 

de catadores e, ainda, compreende um conjunto de bairros. Assim, portanto, os 

catadores, de cada cooperativa, coletam uma vez por semana os materiais recicláveis em 

cada bairro, dentro de sua região de domínio. O quadro 03 mostra a distribuição dos 

bairros por cooperativa de catadores, assim como a freqüência da coleta.  

Quadro 3 – Logística da coleta seletiva de São Carlos, SP: cooperativas, bairros e 
freqüência 

COOPERATIVA BAIRRO FREQUÊNCIA 
Centro; Jd. Betânia; Pq. Santa Mônica;Jardim Paraíso. Segunda-feira 
Jardim Lutfalla; Solar dos Engenheiros; Pq. Arnold 
Schindt; Chácara Casalle; Cidade Jd.; Jd. Santa Paula;  
Jd. Centenário; Jd. Bandeirantes. 

Terça-feira 

Jd. Paulistano;Pq. Delta; Jd. Acapulco; 
Vila Parque Industrial;Jd. Hikare; Nova Santa Paula Pq. 
Santa Marta; 

Quarta-feira 
Coopervida 

Planalto Paraíso; Jd. Alvorada; Santa Felícia (até Av. 
Bruno Ruggiero). Quinta-feira 

Centro; Jd. Brasil; Jd. Cardinalli; Vila Rancho Velho; 
Vila Santo Antônio Segunda-feira 

Vila Faria; Vila Max; Vila Nery; Chácara do Pq.; Pq. 
Sabará; Rs. Américo Alves margarido. Terça-feira 

Vila Deriggi; Vila Arnaldo; Vila Albertini; Chácara 
Parolo. Quarta-feira 

Ecoativa 

Vila Elisabeth; Vila Laura; Tijuco Preto; Chácara 
Bataglia; Chácara Paraíso; Jardim Macarenco; Vila Costa 
do Sol; 

Quinta-feira 

Jardim Cruzeiro do Sul; Jd. Pacaembú Segunda-feira 
Vila Prado; Bela Vista; Lagoa Serena Terça-feira 
Boa Vista; Jd. Beatriz; Jd. Medeiros; Boa Vista II Quarta-feira 
Vila Monteiro; Jd. Ricetti;  Vila Marcelino Quinta-feira 

Cooletiva 

Jd. Botafogo; Jd. das Torres; Jd. Bicão; Vila Carmem; Pq. 
Faber I Sexta-feira 

Fonte: Adaptado de PMSC/SMDS (2004).  

 

As figuras 07 e 08 apresentam a distribuição geográfica das regiões de cada 

cooperativa da coleta seletiva do município de São Carlos, SP. 
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Figura 7 – Mapa geral da coleta seletiva de São Carlos, SP – Setores  e freqüência 
Fonte: Adaptado de PMSC/SMDS (2004)  
Obs.: Sem Escala 
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Figura 8 – Detalhe do Mapa - coleta seletiva de São Carlos – Setores das cooperativas 
Fonte: Adaptado de PMSC/SMDS (2004)  
Obs.: Sem Escala 
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As cooperativas apresentam uma organização de trabalho, onde os cooperados 

são divididos em dois grupos: o de triagem e o de campo, havendo revezamento 

semanal entre eles. 

O grupo de campo realiza os serviços de coleta dos materiais recicláveis, 

previamente separados e disponibilizados pela população. Os materiais coletados são 

colocados em sacolas grandes (bag) com dimensões de 1,10 m x 0,80 m x 0,90 m, em 

média. O transporte das sacolas, com os materiais coletados, é feito por caminhão, 

locado pela Prefeitura, até a sede da cooperativa no final do dia de trabalho. 

O grupo de triagem realiza os serviços internos na sede da cooperativa, os 

quais compreendem a recepção das sacolas coletadas durante o dia, a triagem dos 

materiais recicláveis do dia anterior ou acumulado, prensagem de resíduos triados, 

limpeza e representação da cooperativa. Os serviços de triagem são realizados de 

segunda a sexta-feira e todo material triado é acumulado por tipo de resíduo em sacolas 

ou cercados e, em seguida, prensado para ser vendido. O controle de produção é feito 

somente por meio da quantidade, em massa, de fardos prensados e vendidos de cada 

resíduo. 

4.2.3. Desenvolvimento da caracterização física dos resíduos poliméricos 

O desenvolvimento da caracterização física dos resíduos poliméricos, pós-

consumo, produzidos na área urbana, está fundamentado em um plano de ação, o qual 

foi constituído de etapas seqüenciais, conforme o diagrama da figura 09. 
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Figura 9 – Diagrama das etapas seqüenciais do método de caracterização dos resíduos 
sólidos poliméricos (RSP) 

O método de caracterização física do resíduo polimérico pós-consumo, adotado 

nesta pesquisa, teve fundamentação na metodologia presente em Gomes (1989), com 

adaptação e atualização dos procedimentos conforme orientações do IPT/CEMPRE 

(2000) e da ABNT (NBR – 10.007, 2004). 

O método, adotado nesta pesquisa, tem os seguintes elementos norteadores: 

� A caracterização dos resíduos sólidos poliméricos termoplásticos foi 

realizada observando-se: 

� As condições climáticas de frio e calor, estabelecendo, portanto, duas 

caracterizações em cada setor, sendo a primeira no período das 
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estações climáticas do outono e inverno e a segunda no período das 

estações de primavera e verão;  

� A influência sócio-econômica de cada setor na produção dos resíduos; 

� A base de amostragem para realização da caracterização física foi:  

� Por todos os 15 setores da coleta convencional, abrangendo, portanto 

toda a área urbana e tendo maior significância do número de 

amostragem; 

� Por amostragem da massa de resíduo sólido domiciliar coletado, em 

um dia da semana, de cada setor componente da área de abrangência 

da coleta convencional; 

� Pela massa total de materiais recicláveis coletados em uma semana, de 

cada setor componente da área de abrangência da coleta seletiva; 

O método é detalhado a seguir, conforme as etapas do diagrama da figura 09. 

4.2.3.1.  Planejamento da Pesquisa 

Esta etapa consistiu em levantar os dados e informações referentes à política 

ambiental e ao sistema de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do 

município de São Carlos, SP, assim como a formatação de documentos e planilhas para 

registro dos dados a pesquisar, e, ainda, a programação dos trabalhos de campo. 

Quanto à política ambiental e o sistema de gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos, foi levantado, junto a Prefeitura Municipal de São Carlos, SP, e, mas 

especificamente, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e 

Tecnologia (SMDS), os dados e informações seguintes: 

� Política ambiental – Sistema de Gestão e Gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos; 

� Instrumentos de incentivo a redução, reuso e reciclagem de resíduos 

plásticos; 

� Estimativa de produção diária dos resíduos sólidos urbanos; 

� Abrangência da área de coleta convencional e seletiva; 

� Caracterização dos setores de coleta – bairros, população, condições sócio-

econômicas; 

�  Sistema operacional da coleta convencional e da coleta seletiva – Empresa 

responsável, cooperativas envolvidas, setores, freqüência, horários, 

disposição final; 



USP - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS – PPG/SEA 

MATOS, T. F. L. - DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS POLIMÉRICOS PRESENTES NOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS EM SÃO 
CARLOS/SP. 

61 

� Custo dos sistemas de coleta convencional e seletiva. 

A formatação de documentos e planilhas foi fundamental para o registro dos 

dados pesquisados no campo, ficando compatível com as informações levantadas no 

sistema de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos do município de São Carlos, SP. 

As informações que constaram nos documentos e planilhas foram, detalhadas e 

estruturadas em blocos: 

� Informações do sistema operacional – Setor, data, horário, identificação do 

veículo coletor; 

� Informações climáticas – Estação climática, temperatura média, 

ocorrências; 

� Informações da amostra do resíduo sólido urbano coletado; 

� Massa total da amostra do RSD; 

� Massa total dos resíduos poliméricos; 

� Tipo de polímero; 

� Descrição, codificação; 

� Massa por: tipo de polímero, tipo de resina, uso, cor da resina e 

sistema de gravação; 

A programação dos trabalhos no campo foi elaborada em consonância com os 

elementos norteadores do método, os sistemas operacionais das coletas convencional e 

seletiva e, ainda, pelas técnicas de identificação dos polímeros, a ser descrita na próxima 

etapa. A programação dos trabalhos foi o instrumento que guiou a agenda das tarefas e 

procedimentos da pesquisa no campo. As datas de realização das caracterizações são 

apresentadas nos quadros 04 e 05, embora a programação dos trabalhos de campo tenha 

sofrido alterações. No apêndice B é apresentado exemplos de ficha de caracterização 

física utilizada para registro dos dados da pesquisa de campo. 
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Quadro 4 – Programação final da caracterização 
do RSD da coleta convencional 

DATAS DE CARACTERIZAÇÃO 
Inverno Verão SETOR 

Data Turno Data Turno 
1 3/6/05 Manhã 21/10/05 Manhã 

2 17/6/05 Manhã 7/10/05 Manhã 

3 19/8/05 Tarde 25/11/05 Manhã 

4 22/9/05 Tarde 17/11/05 Manhã 

5 16/9/05 Tarde 18/11/05 Manhã 

6 25/8/05 Tarde 13/10/05 Tarde 

7 11/8/05 Tarde 6/10/05 Tarde 

8 15/9/05 Manhã 27/10/05 Tarde 

9 8/9/05 Manhã 20/10/05 Tarde 

10 1/9/05 Tarde 24/11/05 Tarde 

11 24/6/05 Manhã 16/11/05 Tarde 

12 12/8/05 Tarde 11/11/05 Tarde 

13 1/7/05 Tarde 14/10/05 Tarde 

14 2/9/05 Tarde 30/11/05 Tarde 

15 5/8/05 Tarde 23/11/05 Tarde 

Quadro 5 – Programação final da caracterização do RSD da coleta 
seletiva 

DATAS DE CARACTERIZAÇÃO 
Inverno Verão COOPERATIVA 

Data Turno Data Turno 
13/9/05 Tarde/Noite 13/12/05 Tarde/Noite 

14/9/05 Tarde/Noite 14/12/05 Tarde/Noite 

15/9/05 Tarde/Noite 15/12/05 Tarde/Noite 
ECOATIVA 

16/9/05 Tarde 16/12/05 Tarde 

20/9/05 Tarde/Noite - - 

21/9/05 Tarde/Noite - - 

22/9/05 Tarde/Noite - - 
COOPERVIDA 

23/9/05 Tarde - - 

27/9/05 Tarde - - 

28/9/05 Tarde - - 

29/6/05 Tarde - - 

30/8/05 Tarde - - 

COOLETIVA 

3/10/05 Tarde - - 
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Para a realização das caracterizações na coleta seletiva foi importante contar 

com a adesão e colaboração dos cooperados do grupo de triagem em cada cooperativa. 

No período de verão não houve caracterização nas cooperativas Coopervida e 

Cooletiva, conforme se observa no quadro 05, pois não foi possível contar com a adesão 

e colaboração dos cooperados, decorrente, segundo os coordenadores, do número 

reduzido de trabalhadores e o aumento da massa coletada entre os dois períodos. 

4.2.3.2. Pesquisa de Campo 

Nesta etapa foi realizada a coleta de dados referente à qualificação e 

quantificação, mássica e volumétrica, dos resíduos poliméricos presentes na coleta 

convencional e seletiva do município. 

A programação dos trabalhos, conforme já visto, detalha a seqüência e o 

desenvolvimento da caracterização em cada setor da coleta convencional e na coleta 

seletiva.  

As subetapas “Preparação da amostra” e “Coleta e seleção dos resíduos 

poliméricos termoplásticos”, identificadas na figura 9, foram cíclicas em cada setor 

caracterizado e tiveram os seguintes procedimentos: 

a) Preparação da amostra – coleta seletiva. 

Não houve necessidade de estabelecer um procedimento de amostragem, pois 

nesta coleta a caracterização foi feita na massa total dos materiais recicláveis coletados.  

Foi necessário estabelecer uma mudança no procedimento de triagem das 

cooperativas, no período de caracterização, com o intuito de harmonizar os parâmetros, 

pois as cooperativas têm um procedimento de triagem que não importa a quantidade e 

origem, por tipo de resíduo, gerados diariamente.  

A preparação da amostra consistiu na adaptação da organização dos trabalhos 

das cooperativas e se deu, portanto, da seguinte forma: 

� Obtenção da massa e do volume dos materiais recicláveis coletados em 

cada dia programado para caracterização; 

� Triagem dos resíduos (papel/papelão, vidro, tetra-pak, metal, rejeito, 

plástico rígido e plástico filme) da massa total coletada de cada dia. Os 

resíduos triados foram colocados em sacolas grandes (bag) com dimensões 

de 1,10 m x 0,80 m x 0,90 m, em média, no caso de grandes quantidades e 
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em caixas de papelão, com volume conhecido, no caso de pequenas 

quantidades. 

No apêndice C são apresentadas coletâneas de fotos dos trabalhos de 

caracterização nas coletas convencional e seletiva. 

b) Preparação da amostra – coleta convencional. 

Considerando a expectativa de geração elevada de resíduos sólidos 

domiciliares, em cada setor, tornou-se conveniente a adoção de um procedimento para 

obtenção de amostra significativa, o qual teve fundamentação em Gomes (1989), com 

adaptação e atualização dos procedimentos conforme orientações no IPT/CEMPRE 

(2000) e na ABNT (NBR 10.007, 2004c). Para tanto, foi aplicado o processo do 

“quarteamento”, o qual consistiu em dividir uma amostra pré-homogeneizada em quatro 

partes iguais, descartando-se duas delas, as quais devem ser diametralmente opostas, 

repetindo-se o processo com as duas partes não descartadas até se obter o volume ou 

massa da amostra representativa desejada. 

Segundo Klee2 (1980 apud ZENG et al., 1986, p. 64, tradução nossa): 

[...] quando os pesos da amostra diminuem abaixo de aproximadamente de 91 
kg, aumenta, rapidamente, a discrepância na amostra de lixo, mas que acima 
de aproximadamente 140 kg, a discrepância aumenta lentamente [...] 
recomenda um peso de amostra entre 91 e 140 kg. 

O intervalo de 91 a 140 kg, para o peso das amostras de resíduos sólidos é 

recomendado, também, pela American Society For Testing And Materials (ASTM), 

ASTM (2003). 

Nesta pesquisa foi adotada a massa aproximada de 200 kg, obtida após 

quarteamento, conforme o procedimento para preparação da amostra a seguir descrito:  

1. Definição e preparação do local de amostragem – Consistiu em escolher um 

local dentro da área de disposição (aterro sanitário), preferencialmente plano e isolado, 

onde os resíduos foram despejados pelo caminhão coletor formando uma pilha ou 

monte, identificado quanto ao setor e data; 

2. Em três seções diferentes (topo, meio e base) do monte de resíduos foi 

retirado quantidades, aproximadamente iguais, de lixo até se obter cerca de 400 kg, as 

                                                
2 KLEE, A.J. (1980): Quantitative Decision Making, Design & Management for Resource ® 
Recovery Series, Vol. 3. Ann Arbor Science, Ann Arbor, Michigan. Apud ZENG, Y.; RAUTH, 
K.M.; PEYTON, R.L.; BANERJI, S.K. Characterization of solid waste disposed at Columbia 
Sanitary Landfill in Missouri. Waste Management & Research. Vol. 23. p.62 a 71. 2005 
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quais foram dispostas em forma de 4 (quatro) montes de 100 kg, aproximadamente, 

sobre uma lona de plástico com dimensões de 8 m x 10 m. A massa aproximada de 400 

kg foi aferida em balança marca Toledo do Brasil, modelo 2095 dd/IU. A alimentação 

elétrica da balança no campo foi feito por “Nobreak”, marca Ragtek Ind. Com. Sistemas 

Elétricos, modelo Elite 500; 

3. Os quatro montes de 100 kg foram agrupados em dois montes de 200 Kg; 

4. Em cada monte de 200 kg procedeu-se o quarteamento, resultando em duas 

partes descartadas e duas partes reservadas de 100 kg, cada; 

5. As duas partes de 100 kg foram reagrupadas; 

6. A amostra resultante foi submetida à caracterização física por meio da 

separação e aferição da massa dos resíduos sólidos domiciliares (papel/papelão, vidro, 

tetra-pak, metal, rejeito, plástico rígido e plástico filme). Foi utilizada a mesma balança 

referida no item 2, anteriormente. 

A figura 10 apresenta o esquema geral de preparação da amostra de RSD da 

coleta convencional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – Diagrama de preparação da amostra de RSD da coleta 
convencional. 
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Foi realizada, também, a preparação de amostra para caracterização do volume 

de cada componente do resíduo sólido domiciliar e teve o seguinte procedimento: 

1. Foi utilizada a massa triada de cada tipo de resíduo sólido, conforme o item 

6, p.65, da preparação da amostra mássica; 

2. A massa de cada resíduo foi inserida em recipiente de volume conhecido até 

preencher o volume interno. No caso de resíduos de grandes volumes foi utilizado um 

tambor de PEAD com volume interno de 0,217 m3 ou 217 litros, e, para pequenas 

massas, caixas de papelão de tamanho diverso. 

3. Foi considerado o volume no estado solto, ou não compactado, dos resíduos 

sólidos. 

Este procedimento foi realizado somente no setor 3, em período de verão.  

c) Coleta e seleção dos resíduos poliméricos termoplásticos (plásticos 

rígidos). 

Esta fase consistiu na coletar de todos os resíduos sólidos poliméricos 

termoplásticos – plásticos rígidos - presentes na amostra representativa da coleta 

convencional, obtendo-se a amostra de resíduos sólidos poliméricos pós-consumo, a 

qual foi submetida à seleção e caracterização, mássica e volumétrica. Este 

procedimento, igualmente como a preparação da amostra, foi executado por setor e em 

data posterior, considerando a falta de condições e tempo para se realizar no mesmo dia 

da caracterização dos resíduos sólidos domiciliares. 

Na coleta seletiva o procedimento foi idêntico, pois os resíduos poliméricos 

pós-consumo foram separados conforme já exposto no “item a” da pagina 63. O 

procedimento de seleção dos polímeros pós-consumo foi realizado pelos cooperados, 

em cada cooperativa, com nossa participação e supervisão. 

O procedimento de seleção e caracterização, mássica e volumétrica dos 

resíduos poliméricos, pós-consumo, para ambos os sistemas de coleta, foi realizado 

atendendo os objetivos específicos e conforme o esquema da figura 11. 

Tal procedimento se justifica pela necessidade de identificar detalhadamente 

os resíduos termoplásticos – plásticos rígidos - e seu potencial de reciclagem. 
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Figura 11 – Diagrama da seleção hierárquica dos resíduos polímeros 

 

A subetapa “Identificação do tipo de polímero” foi utilizada como uma 

ferramenta importante para reconhecer o tipo de resíduo polimérico presente nos 

resíduos sólidos domiciliares e, embora exista uma diversidade de teste para 

identificação de polímeros, foram utilizados apenas os seguintes procedimentos: 

� Identificação por codificação, conforme o quadro 06, presente na 

embalagem. A maioria dos resíduos foi identificada por este método; 

� Identificação por teste comparativo de característica e propriedade, o qual 

foi utilizado, poucas vezes, em resíduos que não tinham o código de 

identificação, e apenas para distinguir os resíduos de PEAD e PP. Nesta 

pesquisa foram empregados os testes seguintes: Correlação com produtos 

cujas embalagens geralmente utilizam polímeros conhecidos e 

comportamento mecânico como dureza e embranquecimento na dobra. No 

apêndice E é apresentada a relação e as definições de teste possíveis de 

serem utilizados para identificação dos polímeros. 
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Quadro 6 – Códigos e Siglas de identificação dos polímeros sintéticos. 

CÓDIGO SIGLA POLÍMERO 

1 PET Poli (etileno tereftalato) 

2 PEAD* Polietileno de alta densidade 

3 PVC Poli (cloreto de vinila) 

4 PEBD* Polietileno de baixa densidade (moléculas: ramificada e linear) 

5 PP Polipropileno 

6 PS Poliestireno 

7 OUTROS - 

Fonte: ABNT (NBR  13.230, 1994). 
Obs.:* Estes códigos têm nomenclatura em inglês de HDPE (PEAD) e LDPE (PEBD).  

Após os resíduos poliméricos terem sido identificados e selecionados, 

conforme o diagrama da figura 11, então se procedeu à quantificação de cada tipo por 

meio da massa e a aferição do volume no estado natural do grupo polimérico. 

Para quantificação da massa foi utilizada uma balança de precisão da marca 

KLD eletrônica Ltda., série 9A01.66, com alimentação elétrica, no campo, feito por 

“Nobreak”, marca Ragtek Ind. Com. Sistemas Elétricos, modelo Elite 500. 

O volume foi avaliado por meio do preenchimento de recipiente de volume 

conhecido. Neste caso como os resíduos tinham menor quantidade foram utilizadas 

caixas de papelão, as quais tiveram suas medidas internas aferidas previamente. 

4.2.3.3. Tratamento dos dados 

Esta etapa consistiu em proceder todos os cálculos necessários referente à 

quantificação e participação, mássica e volumétrica, absoluta e relativa, de cada tipo de 

resíduo polimérico, pós-consumo, presente no resíduo sólido domiciliar do município 

de São Carlos, SP, e a realização do tratamento estatístico dos dados, tais como: 

� Médias e desvios-padrão; 

� Análise estatística dos dados;  

� Extrapolações estatísticas;  

� Interpretação dos resultados.  

Os dados foram calculados separadamente por tipo de coleta (convencional e 

seletiva) e feito extrapolação e constituição dos valores globais  do município. A figura 

12 mostra o esquema geral da conciliação dos dados da caracterização mássica e 

volumétrica dos resíduos poliméricos, pós-consumo, adotado nesta pesquisa.   
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Figura 12 – Esquema do modelo da conciliação dos dados da caracterização. 

 

 


