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1. INTRODUÇÃO 

 

Cinco anos após a promulgação da PNRS, nenhum Município conseguiu 

cumprir 100% da lei que exige planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos, coleta seletiva com inclusão social de catadores, compostagem, destinação 

adequada de resíduos para reciclagem ou reutilização e disposição final de rejeitos em 

aterros sanitários, afirma a Confederação Nacional dos Municípios (2015). 

É importante salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

prevista na Lei 12.305/2010, atribuiu obrigações à União, Estados, Municípios, setor 

empresarial e à própria sociedade. Por outro lado, em acordo com a CNM (2015), existe 

um encadeamento de ações e responsabilidades que, sem elas, o Município fica 

impossibilitado de cumprir a PNRS. 

Hoje dentre os quatro grandes grupos de materiais seletivos secos, o vidro é o 

que representa um dos grandes problemas no sistema de coleta, tanto convencional 

como seletiva. Na convencional além do custo, ocorre também durante a operação 

danos nas hastes dos cilindros de compactação e transporte dos resíduos, que têm como 

consequência, em alguns casos, além dos custos de manutenção, a parada do coletor por 

até uma semana.  

Dentre as famílias de materiais recicláveis que são o isopor, os papeis, os 

plásticos, os metais e os vidros, este último é o que representa um dos grandes problema 

no sistema de coleta, tanto convencional como seletiva. Especificamente no caso da 

coleta seletiva, segundo COMCAP (2013), os vidros impedem que a mesma possa ser 

realizada utilizando-se de caminhões compactadores, pois a quebra destes causa 

dificuldade na triagem e acidentes com os triadores. 

 Diante do exposto, as obrigações impostas pela PNRS impulsionam o 

CIRSURES na busca de alternativas, ambientalmente corretas e custos sustentáveis a 

projetar e implantar novas alternativas para a triagem e consequente desvio do material 

vítreo presente nas coletas seletiva e convencional.  

Dentre os impactos desta ação contam aumento dos indicadores dos materiais 

coletados de forma seletiva pelo consórcio, valorização dos resíduos sólidos urbanos, 

geração de trabalho e renda para cooperativa de catadores e recicladores da região e o 

aumento da vida útil do aterro sanitário. 
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O potencial de vidros gerados pelos seis municípios consorciados, considerando 

a estimativa de geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) do Plano de Gerenciamento 

Integrado dos Municípios Consorciados ao CIRSURES (PGIRS) prevista para o ano de 

2015 é de 2,14 t/dia, ou seja, 64,2 t/mês. Esta quantidade representa um custo variável 

mensal de aterramento na ordem de R$ 4.075,41 para os municípios consorciados. 

Os valores utilizados tem como base a caracterização do PGIRS (2013) 

constante no Anexo I. O custo (variável) de aterramento considerado é de R$ 63,48/t, 

segundo ano base de 2015 e valor de venda estimado (COMCAP, 2013) é de R$ 

60,00/t. 

 

  



 

6 
 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Dentre os materiais recicláveis, o vidro sobressai pela vantagem do 

reaproveitamento de 100% dos cacos. Isso permite a economia de recursos naturais tais 

como o calcário e a areia, por exemplo, e, além disso, segundo COMCAP (2013), a 

indústria dos vidros utiliza os cacos em percentuais que podem chegar a 80% da 

composição da mistura. O vidro reciclado, desta forma, tem praticamente todas as 

características do vidro comum, podendo ser reciclado muitas vezes sem que haja a 

perda de suas características e qualidade. 

3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

 

A proposta da coleta seletiva do vidro nos municípios consorciados ao 

CIRSURES consistirá nas seguintes etapas: captação, coleta, triagem, armazenamento 

em caixas brooks e comercialização do vidro. Para tanto seria minimamente necessária 

a compra de três unidades de contentor de resíduos de alta densidade (caixas do tipo 

brooks), com tampa e com capacidade de 5m³ cada, confeccionadas em chapa de aço 

carbono 1020, com laterais em 1/8, fundo e área de basculamento em 3/16 e em 

conformidade com a Norma ABNT 14728. A coleta com periodicidade de dois dias, 

segundo os cálculos apresentados neste estudo. 

3.1. Captação 

 

Primeiramente o CONSÓRCIO realizará campanhas de divulgação da coleta de 

vidro e demais materiais recicláveis, incentivando a destinação do vidro à Coleta 

Seletiva Intermunicipal. A divulgação já é efetuada feita por meio de rádios, jornais, 

sites, sonorização do caminhão da coleta seletiva e por meio de palestras educativas nas 

escolas e instituições.  

Para a coleta de vidros, foram propostos dois cenários: Cenário 1 e Cenário 2. 
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3.1.1. Cenário 1 

 

Os vidros serão coletados de duas formas as quais são: coleta convencional 

porta-a-porta efetuada pelas prefeituras e coleta seletiva porta-a-porta efetuada pelo 

CIRSURES em parceria com a Cooperativa de Reciclagem do Rio América 

(Cooperamérica) sendo disponibilizadas três unidades de caixas do tipo brooks com 

tampa, com capacidade de 5m³, que permanecerão na Cooperamérica de modo os 

cooperados possam acondicionar os vidros por cor (âmbar e misto). 

3.1.2. Cenário 2 

 

Os vidros serão coletados de duas formas as quais são: coleta convencional 

porta-a-porta efetuada pelas prefeituras e coleta seletiva porta-a-porta efetuada pelo 

CIRSURES em parceria com a Cooperativa de Reciclagem do Rio América 

(Cooperamérica) sendo disponibilizadas três unidades de caixas do tipo brooks com 

tampa, com capacidade de 5m³, que permanecerão na Cooperamérica de modo os 

cooperados possam acondicionar os vidros por cor (misto e marrom). 

Além destas caixas, seriam adquiridas mais sete unidades a serem instaladas em 

ecopontos localizados em locais estratégicos nos municípios, sendo um ecoponto para 

cada munícipio consorciado. 

 

3.2. Coleta e transporte 

 

A coleta seletiva, tipo porta-a-porta, é feita por meio dos dois caminhões da 

coleta seletiva intermunicipal, que executam trabalhos de coleta em 15 rotas nos 

municípios consorciados. Nesta modalidade, a entrega do material será feita pela 

população seguindo os critérios de entrega de vidros, os quais são: entrega dos vidros 

embalados ou encaixotados para evitar acidentes no manuseio dos mesmos.  
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A segunda forma de coleta é por meio da coleta convencional, onde os vidros 

são coletados misturados a outros resíduos e poderão ser segregados ou triados (caso 

haja a compra de um triturador) na cooperativa de reciclagem localizada em terreno 

anexo ao aterro sanitário do CIRSURES. 

Uma vez coletados, todo o material será encaminhado para a triagem que será de 

responsabilidade da Cooperativa de Reciclagem Cooperamérica. 

3.3. Triagem e beneficiamento 

 

A triagem de todo o material vítreo será efetuada em parceira com a 

Cooperamérica. Uma vez no galpão da cooperativa, os vidros serão segregados de duas 

formas: reutilizáveis e por cores.  

Os vidros reutilizáveis são acondicionados em bags e posteriormente vendidos 

por unidade. Os vidros mistos serão acondicionados em caixas brooks com tampa, na 

parte externa do galpão de triagem. Já os vidros do tipo âmbar serão acondicionados em 

uma segunda caixa brooks. A terceira caixa brooks permanecerá em trânsito.  

A frequência de coleta, baseada nas estimativas de geração de materiais vítreos, 

será de dois dias, considerando a utilização de três caixas do tipo brooks de capacidade 

de 5m³ cada. 

3.4. Vidros reutilizáveis 

 

Os vidros reutilizáveis serão segregados e posteriormente comercializados 

inteiros visando sua reutilização. Alguns exemplos mais comuns são os vidros de 

conservas, os garrafões, os vidros do tipo “Nescafé”, os vidros de bebidas quentes 

(como uísques, cachaças e vinhos com fundo chato). Estes vidros poderão ser 

comercializados em princípio por unidade, com as fábricas destes produtos que 

possuem licença da vigilância sanitária para higienizá-los em uma linha de produção 

preliminar ao envaze do produto. 
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3.5. Classificação do vidro por cores 

 

Os vidros que não se enquadrarem no subitem “vidros reutilizáveis” serão 

armazenados em caixas do tipo brooks com tampa a serem adquiridas pelo CIRSURES. 

 Vidro misto: todos os tipos de vidros de garrafas vão misturados, 

evitando-se a presença de contaminantes (exemplos de contaminantes 

são a porcelana, cerâmica, pedras, alumínio, ferro, madeira, plástico e 

outros);  

 Vidro tipo AMBAR (marrom): Tipo de vidro que teria um valor maior 

que o misto e também sem contaminantes.  

Esta classificação seria o retrabalho dos associados para limpeza superficial e 

classificação do vidro. O beneficiamento será efetuado por empresa, localizada na 

região, cuja parceria deverá ser firmada entre CIRSURES e Cooperamérica. 

 Cacos triturados: é uma alternativa a ser estudada e executada no longo prazo, 

pois depende da aquisição de equipamento. Efetuada com a utilização de um 

triturador, para posterior comercialização do vidro. 

 

3.6. Comercialização 

 

O vidro triado pode ser vendido como caco (nomeado como vidro misto quando 

misturado vários tipos e cores de vidro) ou como embalagens unitárias, quando esta se 

encontra inteira e sem defeitos, podendo ser reutilizada. 

A venda dos vidros reutilizáveis poderá ter os seguintes encaminhamentos: 

 As empresas de reuso da região que possam coletar o material triado no Bairro 

Rio Carvão, onde se localiza a Cooperamérica, minimizando custos para a 

cooperativa; 

 Os sucateiros da região que possam coletar o material triado no Bairro Rio 

Carvão onde está localizada a cooperativa; 
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 Empresas ou indústrias recicladoras que compram, higienizam e revendem para 

empresas de reuso. 

A venda dos vidros mistos poderá ter os seguintes encaminhamentos: 

 Venda direta da Cooperativa aos sucateiros da região, desde que estes possam 

coletar o material triado no Bairro Rio Carvão onde está localizada a 

cooperativa; 

 Indústrias recicladoras que compram, higienizam e revendem para empresas de 

reuso. 

4. ESTIMATIVA DE GERAÇÃO DE VIDROS 

 

Segundo os dados diagnosticados pelo PGIRS (2013), os municípios 

pertencentes ao Cirsures geram 50,03 (referência: ano de 2012) toneladas por dia de 

resíduos sólidos urbanos. Com base em uma população estimada pelo IBGE para o ano 

de 2014 de 91.287 habitantes, o plano sinalizou que há uma geração per capita de 0,55 

kg/hab/dia. O prognóstico deste quadro, levando em conta apenas a variável do 

crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, aponta os resultados por 

município do consórcio apresentados na Figura 1. Vale salientar que o Plano acima 

mencionado foi elaborado antes da integralização do município de Siderópolis no 

CIRSURES, motivo pelo qual o município não consta nas imagens e dados a seguir 

ilustrados. Salienta-se que o município de Siderópolis está em processo de elaboração 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e que foi solicitado à Secretaria de 

Meio Ambiente e Agricultura do referente município, informações acerca da 

gravimetria de seus RSU para recalculo do quantitativo de vidros que conta neste 

estudo. 

Ainda em acordo com o PGIRS (2013), como pode ser visto na Tabela 1, a 

análise gravimétrica dos RSU por município e dela obtidos os percentuais de vidro na 

sua composição. 
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Figura 1: Dados de geração de RSU em t/dia e per capta dos municípios pertencentes ao 

CIRSURES em um horizonte de 20 anos. Fonte: PGIRS, 2013. 
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Ainda em acordo com o PGIRS (2013), como mostra a Tabela 1, a análise 

gravimétrica dos RSU por município e dela obtidos os percentuais de vidro na sua 

composição. 

Tabela 1: Média da composição gravimétrica na área urbana dos municípios consorciados ao 

CIRSURES. 

 

Observa-se que 36,67% dos resíduos representam a fração passível de 

reciclagem.  A mesma tabela ilustra ainda os percentuais de materiais vítreos que 

compõem os resíduos de seis dos sete municípios consorciados. 

Tomando como base os dados constantes na Tabela 1, foi efetuado o 

levantamento do percentual de vidros nos RSU dos municípios, que consta na Tabela 2.  
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Tabela 2: Percentual de material vítreo nos RSU de cada município, segundo o PGIRS (2013). 

Município Média de material vítreo (%) 

Cocal do Sul 3,10% 

Lauro Müller 3,85% 

Morro da Fumaça 2,03% 

Orleans 1,02% 

Treviso 4,74% 

Urussanga 8,58% 

Siderópolis - 

 

Foi efetuada ainda a estimativa de material vítreo gerado por município baseada 

na Figura 1 e na Tabela 2, como mostra a Tabela 3. 

Tabela 3: Tonelagem de vidros estimada por município. Fonte: PGIRS, 2013. 

Município 
Quantidade Estimada de RSU gerada (t/dia) 

2010 2015 2019 2031 

Cocal do Sul 0,26 0,32 0,40 0,65 

Lauro Müller 0,17 0,28 0,35 0,60 

Morro da Fumaça 0,16 0,25 0,32 0,55 

Orleans 0,13 0,16 0,18 0,29 

Treviso 0,06 0,10 0,12 0,19 

Urussanga 0,83 1,05 1,23 1,84 

Siderópolis - - - - 

Total 1,61 2,14 2,59 4,12 

 

Como pode ser visto na Tabela 3, para o ano de 2015, baseado nas informações 

constantes no PGIRS (2013), pode-se afirmar que a quantidade de vidros encontrada 

nos RSU dos municípios seis consorciados é de 2,14 t/dia, o que equivalem a 64,2 t/mês 

de vidros que passíveis de reciclagem ou reaproveitamento.  
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5. INVESTUMENTO A SER REALIZADO 

 

Considerando apenas o custo variável por tonelada constante no contrato de 

rateio entre o CIRSURES e os municípios, que é de R$ 63,48/t, pode-se concluir que o 

valor gasto para aterramento deste quantitativo seria de R$ 4.075,41/mês. O mesmo 

quantitativo, considerando-se que seja vendido a um preço de R$60,00/t (COMCAP, 

2013), representaria um ganho de R$3.852/mês. 

Levando em conta que o custo para a aquisição de caixas do tipo brooks com 

tampa é variável conforme a quantidade adquirida no momento da compra, segundo 

orçamento levantado (Tabela 4) foi calculado o tempo de amortização. 

Tabela 4: Valores das caixas brooks. 

Orçamentos 
Quantidade 

de caixas 

Valor 

unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

Orçamento 1 1 3.700 3.700 

Orçamento 2 3 3.500 10.500 

Orçamento 3 10 3.050 30.500 

 

 Considerando o Cenário 1 (aquisição de três caixas brooks), o tempo de 

amortização seria de 2,72 meses, o que justifica o investimento.  Considerando o 

Cenário 2 (aquisição de dez caixas brooks), o tempo de amortização seria de 7,92 

meses, o que justifica o investimento. Os orçamentos constam no ANEXO I. 
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6. ANEXOS 
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