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RESUMO 

 

O problema do descarte de resíduos sólidos amplia a necessidade de novas 

técnicas de coleta de resíduos, principalmente para estudos de viabilidade e 

melhoria dos processos atuais de coleta. A adoção de tecnologias de informação e 

comunicação para o gerenciamento e reaproveitamento de resíduos sólidos é muito 

pouco explorada em comparação as demais áreas ambientais. A legislação de cada 

país define as diretivas da participação e responsabilidade do setor público, da 

iniciativa privada e dos cidadãos no processo. No Brasil, a política Nacional de 

resíduos sólidos, através da lei 12305/2010, inclui incentivos às novas tecnologias 

para iniciativas de reaproveitamento de resíduos sólidos. Assim sendo, esse 

trabalho apresenta relatos experimentais com um protótipo inteligente de 

sensoriamento e monitoramento de coletores de resíduos recicláveis, objetivando a 

geração de informação sobre pontos de entrega voluntária de resíduos sólidos, 

através do sensoriamento prototípico de um ponto de entrega em uma instituição de 

ensino, que possui a característica de ser um grande gerador de acordo com as leis 

do município em que se encontra. Apesar de não fornecer uma solução definitiva, o 

protótipo gerou alguns dados das leituras sônicas de quantidade de resíduos no 

coletor, fornecendo parâmetros de geração de resíduos, que podem ser usados para 

detectar falhas no cronograma de coleta, melhorarem pontos no processo de 

monitoramento e entender como o serviço a execução e os tipos de coletores podem 

influenciar diretamente nos resultados encontrados do monitoramento. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Monitoramento. Sensoriamento. 

Sustentabilidade. 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The problem of solid waste discard increases the need for new techniques in waste 

collection, mainly in studies on the feasibility and optimization of the current collection 

processes. The information and communication technologies adoption to 

management and reuse of solid waste is very poor explored in comparison to the 

other environmental fields.  The laws of each country define what are the directives in 

public sector, private initiatives and citizens on the participation and responsibilities in 

this process. In Brazil, the national solid waste policy, through the law 12305/2010, 

also includes the incentive to new technologies for the improvement of initiatives to 

reuse solid wastes. Therefore, this work presents experimental reports with a smart 

prototype for sensing and monitoring collectors of recyclable waste, aiming at 

providing useful information of solid waste voluntary delivery points, through a 

prototype sensing of one delivery point in an educational institution, which has legal 

characteristics of a large generator, according to the laws of the municipality in which 

it is located. Despite it did'nt provide a definitive solution, the prototype generated 

some data from sonic readings of waste amount in the collector, providing waste 

generation parameters, which can be used to detect collection schedule failures, 

enhance points in monitoring process , and understand how the service execution 

and the collectors types can influence directly in found monitoring results. 

 

Keywords:  Solid Waste. Monitoring. Sensing. Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Ribeiro et al (2014), há um grande desafio na gestão dos resíduos sólidos 

no Brasil, principalmente nas grandes cidades, onde há uma alta densidade 

demográfica e baixa exploração da viabilidade do reaproveitamento desses 

resíduos. A alta demanda dos serviços de coleta de resíduos perpetua o uso de 

técnicas relativamente ultrapassadas e pouco efetivas, que de certa forma não 

condizem com a solução ideal para o problema. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei federal 

12.305/2010, estabelece normas para a adequação dos serviços de coleta e 

reaproveitamento de resíduos sólidos, definindo parâmetros para a instalação, 

manutenção e funcionamento dos serviços de coleta, e objetiva a conscientização e 

legislação da responsabilidade compartilhada na produção e descarte de resíduos. 

De acordo com a lei 12.305/2010 (Brasil, 2010), são considerados resíduos sólidos: 

...material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 
semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

Sendo uma atividade de interesse local, o município é o responsável legal pelo 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, ou seja, gerados por domicílios, dentre 

outros. Existindo a tradição, em países com maior oferta de mão de obra e com 

baixa qualificação como o Brasil, de se utilizar soluções e processos com baixo nível 

de informatização e automação.   

O Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) é uma associação sem fins 

lucrativos dedicada à promoção da reciclagem, criada em 1992, com a colaboração 

de várias empresas privadas, que realiza a pesquisa Ciclosoft, que desde 1994 vem 

recolhendo informações sobre os programas municipais de reaproveitamento de 

resíduos, sendo preconizada pela própria PNRS. 

Os resultados apresentados na Pesquisa Ciclosoft de 2016 demonstraram que 31 

milhões de brasileiros (15% da população brasileira) têm acesso a algum programa 
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municipal de coleta seletiva, com crescimento aproximado de 9,67% na quantidade 

de pessoas atendidas em relação ao ano de 2014, conforme ilustrado na Figura 1. 

Figura 1 – Atendimento das iniciativas de Coleta Seletiva no Brasil em 2016 

 

Fonte: Compromisso empresarial para a reciclagem (2016) 

Todavia, na prática existe muita descontinuidade em iniciativas de coleta seletiva 

relacionadas a problemas operacionais e de participação social, além do seu 

financiamento, que poderiam ser objetos de estudos de melhorias, para abrir a 

possibilidade para o desenvolvimento de novas soluções. 

Essas novas soluções terão o desafio de mitigar o custo do processo, que segundo 

a Pesquisa Ciclosoft de 2016 é de 4,1 vezes maior que o custo de um processo de 

coleta convencional, tendo em média um custo de US$ 102,49 por tonelada, 

enquanto a coleta convencional tem um custo médio de US$ 25 pela mesma 

quantidade de resíduo. Podemos observar um exemplo da diferença de custo da 

entre as práticas de coleta, no município de Vitória, exemplificado no quadro 1. 

Quadro 1 – Custos de coleta seletiva no município de Vitória, Espírito Santo. 

Item Valor Unitário - 2018 

RSU – Coleta R$179,74/ton 

RSU – Transporte até Destino Final R$ 28,86/ton 

RSU – Aterro Sanitário R$ 69,59/ton 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Além disso, para o sucesso do uso de novas metodologias, todas as etapas 

envolvidas devem ser contempladas, das ações de conscientização a minimização 

da geração de resíduos, o alinhamento com os acordos ambientais regentes e 
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demais sistemas de saneamento ambiental, incluindo a ampla e necessária 

participação das esferas governamentais, sociedade civil organizada e iniciativa 

privada. 

Como exemplo de fatores a serem considerados, em um estudo sobre otimização de 

coleta seletiva em condomínios, instituições de ensino e igrejas, observou-se que a 

infraestrutura de coleta é fundamental para manter e ampliar a participação social, e 

que para otimizar o processo é necessário compatibilizar a capacidade de 

armazenamento dos coletores com os intervalos de coleta (BRINGHENTI ET AL, 

2015).  

Com os novos conceitos de Cidades Inteligentes, os serviços fornecidos à 

população, principalmente os públicos, vêm sendo o foco no desenvolvimento e 

ampliação de novas tecnologias. Com esse advento, a tecnologia é protagonista na 

ampliação e popularização do acesso aos serviços, garantindo o aumento da 

produtividade no atendimento público e ampliando a pluralidade social da 

participação popular nas políticas públicas e programas governamentais com 

conteúdo digital (KUMAR; VAGROV, 2009). 

A utilização da tecnologia no processo de coleta seletiva de resíduos, no sentido da 

mitigação dos custos que envolvam o reaproveitamento dos resíduos, minimização 

dos impactos do processo, tanto financeiros, quanto sociais e ambientais, pode ser a 

chave para a criação e ampliação dessa modalidade de programas de saneamento. 

Uma das possibilidades de otimização seria o uso de processos informatizados e da 

automação na elaboração de mecanismos informacionais na concepção de novas 

rotas, na otimização do calendário de coleta, entre outros. 

Seguindo essa visão, o presente estudo objetiva desenvolver um método de apoio a 

elaboração de um processo de gestão informatizado, utilizando tecnologia de gestão 

inteligente em IoT (Internet of Things ou Internet das Coisas), através da geração de 

bases de dados fundamentais no apoio as decisões, que se adapte as realidades 

governamentais e/ou dos setores privados, culminando na otimização do uso da 

infraestrutura de acondicionamento e do processo operacional dos programas de 

coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver protótipo de monitoramento de coletores dispostos em ambientes de 

grande geração de resíduos sólidos recicláveis, afim de avaliar sua viabilidade 

em coletar dados para a elaboração de possíveis planos de otimização e 

melhorias dos processos de coleta seletiva. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analisar a viabilidade do sensoriamento sônico como técnica funcional de 

monitoramento geração de resíduos sólidos recicláveis em grandes geradores. 

• Verificar a viabilidade técnica da metodologia e volume de coleta de dados do 

protótipo como um todo, e se os dados gerados podem ser utilizados na melhoria 

de processos de coleta seletiva. 

• Avaliar a capacidade técnica de projetos de prototipagem em internet das coisas 

como soluções de apoio às iniciativas em coleta seletiva de resíduos sólidos. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Tecnicamente resíduos sólidos são definidos pela NBR 10004 (Associação brasileira 

de normas técnicas, 2004) como: 

Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de 
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e 
de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 
sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 
instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 
esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. 

Os resíduos sólidos ainda são vistos como lixo, conceito amplamente difundido no 

senso comum como algo que não tem mais serventia ou inadequado para consumo. 

Segundo Buarque (2010), a palavra lixo pode definir qualquer coisa ou matéria sem 

utilidade por estar suja, composto por restos de atividades domésticas, comerciais, 

industriais e etc. 

A adoção da terminologia resíduo sólido visou atribuir maior importância ao tema e 

despertar para o seu potencial de recuperação e valorização, passando a ter 

utilidade e a ser encarado como recurso com valor econômico, social e ambiental. 

O resíduo sólido pode ser dividido em duas classes distintas, os resíduos e os 

rejeitos. Resíduos são compostos por material que possa ser reaproveitado e se 

transformar em um novo produto. O rejeito é a parcela que precisa ser descartado, 

por não ter possibilidade de ser reaproveitado (BUARQUE, 2010). 

Os resíduos sólidos podem ser classificados de diversas formas, sendo os mais 

comuns quanto a composição química, aos riscos potenciais de contaminação ao 

meio ambiente e sua origem. Quanto a composição química uma classificação 

básica seria a de orgânicos e inorgânicos. 

A parcela de orgânicos, presente principalmente nos resíduos produzidos nas 

residências, possui hoje cada vez mais uma abordagem visando que os próprios 

geradores tratem seus resíduos e rejeitos (responsabilidade compartilhada) 

(INÁCIO; MILLER, 2009).      



19 

 
 

 

Quanto aos inorgânicos, alguns possuem características que dificultam um pouco 

seu reaproveitamento in loco por pequenos geradores e só se tornam viáveis para 

reciclagem alguns tipos específicos de material, se destacando os metais como 

alumínio, cobre e ferro, alguns tipos de plástico, principalmente os provenientes de 

garrafas plásticas e vários tipos de papéis. 

De acordo a PNRS (Brasil, 2010) ainda podemos classificar como resíduos sólidos 

urbanos (RSU), todo o material resultante da varrição, da limpeza de logradouros, da 

atividade doméstica e comercial dos centros urbanos ou de outros serviços de 

limpeza urbana. 

No Brasil há diferentes órgãos que regulamentam e alguns ainda definem normas e 

legislações próprias de manejo especificas para cada tipo de resíduo, tais como a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o 

governo federal, governos estaduais e municipais (Gonçalves et al, 2011). 

3.2 GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

As estratégias utilizadas na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos são 

inerentes aos objetivos de mitigação da poluição, do impacto produzido ao meio 

ambiente por meio da ação humana e principalmente do alcance de um alto índice 

de reaproveitamento do material gerado. 

Costa et al (2007) relata que houve um crescimento demográfico dos grandes 

centros urbanos que possuem economias relativamente estáveis e prósperas, pois 

são locais onde mais pessoas estão em busca de emprego e renda, e 

consequentemente elevam o nível de poder aquisitivo relativo a regiões com menos 

densidade demográfica. 

Essa caracterização amplia a demanda de uma gestão cada vez mais satisfatória no 

apoio operacional em suas infraestruturas, principalmente no ponto de vista 

ambiental, pois as suas características favorecem os fatores elementares 

característicos da grande geração de resíduos, portanto, soluções de gestão 

inovadoras aos problemas enfrentados por esses grandes centros tendem a 

viabilizar o desenvolvimento ascendente destes locais. 
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Para implementar ferramentas de gestão de resíduos eficientes, se faz necessário 

incorporar e associar em algumas etapas, equipamentos e metodologias de boas 

práticas já consolidados e inovadores. Além das leis que definem diretrizes para a 

coleta, reaproveitamento ou descarte desse material, outros materiais como 

cartilhas, estudos e pesquisas se tornam importantes para a implementação de uma 

metodologia de gestão de sucesso. 

De acordo com Zanta e Ferreira (2016), deve-se priorizar as etapas do processo de 

coleta de forma decrescente, com início nas atividades de minimização da geração 

de resíduos, seguindo para as etapas de reaproveitamento, tratamento e disposição 

final, considerando todas as características particulares de cada tipo de resíduo, 

além de todas as condições legais, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas do 

município.  

Outro fator interessante é a divisão de responsabilidades, que já é prevista em lei, e 

que facilita o reconhecimento das etapas em que podem ser tomadas medidas de 

prevenção à poluição, como exemplificado na Figura 2. 

Figura 2 – Etapas passíveis de aplicações de ações visando à prevenção da 

poluição 

 
  Fonte: Zanta e Ferreira (2016). 

A minimização da geração dos resíduos é uma etapa importante nesse processo, 

segundo Guimarães (2011), pois aumenta o retorno sobre o investimento realizado 

através das partes envolvidas no processo, reduzindo a produção de resíduos de 

forma sistêmica e diminuindo o impacto ambiental do descarte desse material, uma 
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vez que quanto maior é a produção de resíduos, maior tem que ser o investimento 

nos elementos que compõe o processo de coleta. 

Quanto às etapas de reaproveitamento, tratamento e disposição final dos resíduos, o 

estudo “Panorama dos Resíduos Sólidos” realizado pela ABRELPE (Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais), demonstrou que 

no ano de 2015, foram geradas 79,9 milhões de toneladas de resíduos sólidos 

urbanos, índice cerca de 1,7% maior que o ano anterior. Esse resultado refletiu no 

aumento per capita de 0,9% de coleta por quilo / habitante / dia, mesmo tendo um 

crescimento populacional na grandeza de 0,8%, que pode ser diretamente traduzido 

em uma expectativa de maiores gastos no setor para os próximos anos. 

Quanto à abrangência e quantidade de resíduos coletados, no ano de 2015 foram 

coletados cerca de 72,5 milhões de toneladas, sendo 58,7% do total disposto em 

aterro sanitário, o que corresponde a uma cobertura de 90,8% dos serviços de 

coleta de resíduos. Também foi constatado que em 2015, 3859 municípios 

brasileiros apresentaram algum tipo de iniciativa voltada a programas de coleta 

seletiva em pelo menos alguma parte da área urbana, sendo a maioria concentrados 

na região Sul e Sudeste, que em média possuem mais de 85% de seus municípios 

contemplados (ABRELPE,2015). 

3.3 COLETA SELETIVA 

Segundo Besen (2011), a utilização dos métodos de Coleta Seletiva de Resíduos 

Sólidos urbanos são atividades que contribuem com a sustentabilidade das cidades 

e a saúde ambiental e humana, uma vez que colaboram com a continuidade da 

preservação do meio ambiente em que a sociedade vive. 

Reciclar ainda é o melhor método de reaproveitamento dos resíduos produzidos, 

principalmente de produtos onde seu material necessita de maior tempo para se 

degradar, além dos problemas envolvidos na disposição desses materiais pelos 

seus geradores e na disposição ineficiente de coletores, que culmina no seu 

alojamento em bueiros, terrenos baldios, trazendo grandes transtornos aos locais de 

acúmulo desses materiais, principalmente durante o período chuvoso. 

(SCHNEIDER, 2003). 
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Segundo COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM (2014), 

podemos definir coleta seletiva como: 

(  .) um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, 
plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte 
geradora. Estes materiais, após um pré-beneficiamento, são então vendidos 
às indústrias recicladoras ou aos sucateiros. 

Alguns sistemas são bem conhecidos da população e outros nem tanto, tomando 

como, por exemplo, os coletores coloridos (CONSELHO NACIONAL DE MEIO 

AMBIENTE, 2001), onde é destacada uma cor para cada tipo de resíduo, conforme 

a figura 3. 

Figura 3 – Classificação dos resíduos por cores – Res. Nº 275/2011 – CONAMA 

 

Fonte: Conselho Nacional de Meio Ambiente (2001). 

Várias são as estruturas que podem ser implantadas para o início de um programa 

de coleta seletiva, para tal basta definir qual o tipo de processo a ser utilizado para o 

serviço, como ilustrado no quadro 2, cabendo a análise de qual tipologia de 

infraestrutura é a mais concebível à realidade apresentada no local de implantação e 

a separação de resíduos, conforme o quadro 3, implementado nos locais que são 

atendidos por essas iniciativas.  
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Quadro 2 – Metodologias de Coleta de resíduos sólidos 

Metodologia de coleta Descrição 

Coleta seletiva porta a 

porta 

É semelhante ao procedimento clássico de coleta 

normal de lixo, porém os veículos coletores 

percorrem as residências em dias e horários 

específicos que não coincidam com a coleta normal. 

Os moradores colocam então os recicláveis nas 

calçadas, acondicionados em contêineres distintos. 

Coleta seletiva 

voluntária 

Utiliza de contêineres ou mesmo pequenos 

depósitos colocados em pontos fixos pré-

determinados da “malha” urbana denominados 

PEVs (Pontos de Entrega Voluntária) ou LEVs 

(Locais de Entrega Voluntária), onde o cidadão 

espontaneamente deposita os recicláveis. 

Postos de recebimento 

ou troca (tipo drop-off 

sites ou déchetteries) 

Funcionam como os Pontos de Entrega Voluntária, 

mas que podem ser utilizados como centros de 

troca independentes em locais afastados dos 

centros urbanos, que podem servir inclusive de 

estações de transferência. Há locais específicos 

disponibilizados pela prefeitura, em parceria com 

fabricantes, para a entrega de resíduos especiais 

como lâmpadas, pneus e óleos lubrificantes, entre 

outros. 

Catadores de material 

reciclável 

Autônomos ou cooperativas que realizam a coleta 

dos resíduos sólidos recicláveis dispostos pela 

população, tendo como fonte de renda a venda 

desses materiais para centros de compra e revenda 

de recicláveis ou usinas de beneficiamento. 

Fonte: Compromisso empresarial para a reciclagem (2014) 
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Quadro 3 – Metodologias de separação de resíduos sólidos 

Metodologia de separação 

de resíduos 
Descrição 

Segregação total na fonte 

Separação e disposição dos resíduos secos e 

úmidos realizada diretamente pelo próprio 

gerador; 

Separação em centros de 
triagem 

Separação dos materiais secos, úmido e 

possíveis rejeitos presentes no material 

recolhido, podendo ser também uma próxima 

etapa a modalidade de segregação total na 

fonte. 

Coleta multisseletiva 

Coleta de todo material simultaneamente, 

porém com uma separação rigorosa direto na 

fonte geradora. 

Fonte: Compromisso empresarial para a reciclagem (2014) 

Contudo, a fim de garantir uma gestão bem elaborada, o gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos deve estar integrado, contemplando todas as etapas envolvidas, das 

ações de conscientização a minimização da geração de resíduos até o descarte 

final, obedecendo os acordos ambientais regentes e demais sistemas de 

saneamento ambiental, com ampla e necessária participação das esferas 

governamentais, sociedade civil organizada e iniciativa privada. (GOMES; 

MARTINS, 2003) 

Segundo COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM (2014), o 

processo de implantação da coleta seletiva abrange as seguintes etapas: 

• Diagnóstico: Esta etapa consiste no levantamento socioeconômico da população, 

da composição dos resíduos gerados e do atual momento do mercado de 

materiais recicláveis. Também se faz necessário identificar todas as ações já 

funcionais no município, avaliando estratégias envolvendo inovação e a 
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minimização dos possíveis impactos ambientais provocados com a implantação 

do projeto. 

• Planejamento: Nesta etapa deve-se definir qual modelo de coleta seletiva será 

utilizado, de acordo com a abrangência geográfica e com as metodologias de 

educação e conscientização popular. Nesta fase também é feita uma análise dos 

custos operacionais do projeto (veículos, mão-de-obra e demais equipamentos), 

visando buscar estratégias de minimização de custos, buscando parceiras com 

possíveis compradores do material coletado, consórcios com municípios 

adjacentes e outras oportunidades de negócio. 

• Implantação: Determinar a logística da coleta, capacitando as cooperativas de 

catadores e realizando a construção/locação dos galpões de triagem. Delimitar o 

calendário de coleta, focando nos locais de instalação dos pontos de entrega 

voluntária (PEV) e/ou nas viagens dos veículos (se houver modelo “porta a 

porta”).  

• Operação e Monitoramento: Análise de desempenho do processo de coleta 

através de indicadores como receitas e despesas envolvidas, quantidade de 

material coletado por modalidade de coleta seletiva, monitoramento dos preços 

para venda do material reciclável e continuidade nos investimentos em educação, 

informação e conscientização da importância do programa para a população. 

• Análise dos benefícios: Análise minuciosa dos benefícios do programa em 

relação a mitigação dos impactos ambientais, valor do negócio como gerador de 

emprego e renda e a rentabilidade do processo de reciclagem e novos negócios. 

Desse modo, podemos definir processos inovadores que possam ser aplicados aos 

princípios de reciclagem, que segundo Bringhenti et al (2015), a cada ano vem 

crescendo nos municípios brasileiros, porém esse crescimento não é proporcional à 

quantidade de resíduos coletados gerados. Apesar dessa observação, nota-se um 

crescimento na adesão dos programas de reciclagem de resíduos sólidos urbanos 

por grandes geradores como condomínios, instituições de ensino, empresas, entre 
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outros, principalmente no que se refere à inovação na gestão do serviço de coleta 

nessas unidades, seja ela por esforço voluntário ou imposição legal. 

A definição de grandes geradores varia de acordo com as leis elaboradas por cada 

unidade federativa, no caso do município de Vitória, de acordo com a lei 8971/2016, 

decreto 17060/2017, são assim definidos os estabelecimentos que geram 

quantidade superior a 6000 litros/mês de resíduos sólidos urbanos. 

Numa visão a longo prazo, podemos então afirmar que ainda se está buscando 

novas estratégias e produtos que alavanquem o setor, e viabilizem a otimização dos 

processos de coleta e segregação de resíduos, se tornando um possível viés de 

investimentos futuros.  

Com a ascensão de novas tecnologias, através de conceitos como internet das 

coisas, big data, entre outros, podemos afirmar que o sucesso futuro de planos 

estratégicos de coleta seletiva passa principalmente pelo uso de ferramentas de 

gestão inteligentes e cada vez mais voltadas à integração social entre entidades de 

classe, governo e sociedade. 

Em resumo, cabe ainda aos órgãos, associações e cooperativas, definir com base 

na atual legislatura vigente, métodos de organizar todos os níveis envolvidos no 

processo de reciclagem de resíduos sólidos, a fim de viabilizar ainda mais os 

programas de reaproveitamento de todo esse material. 

Essa estruturação se inicia na definição de locais ideais de disposição dos resíduos 

reaproveitáveis, mecanismos de coleta mais eficientes e sustentáveis, e 

principalmente o fomento e ampliação das unidades receptoras, incluindo as 

associações e cooperativas de catadores, além das indústrias que trabalham na 

compra e processamento dos resíduos e demais colaboradores.  

3.4  POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei federal 

12.305/2010, é um conjunto de normas e práticas que definem as políticas 

ambientais do Brasil. Também é considerado um esforço no espelhamento de 

políticas ambientais aplicadas e bem-sucedidas na América do Norte e na Europa. 
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A PNRS foi principalmente influenciada por uma resolução anterior, a lei Nº 

11.445/2007, conhecida como Política Nacional de Saneamento, que define as 

diretrizes do serviço de saneamento básico, incluindo as infraestruturas e unidades 

operacionais, para o tratamento de água e esgoto, limpeza urbana, drenagem pluvial 

e por fim o manejo adequado dos resíduos sólidos. 

A motivação principal dessa política é a de minimizar a geração de resíduos, e 

futuramente reaproveitar, através de tratamento, todos os resíduos gerados pelos 

mais diversos tipos de geradores. As resoluções buscam mitigar os impactos através 

da regulamentação do compartilhamento de responsabilidade sobre o ciclo de vida 

dos produtos.  

Para isso define os papéis de fabricantes, comerciantes e consumidores no 

processo, permitindo ao poder público fomentar parcerias, a fim de criar garantias de 

reutilização de um resíduo que seria um potencial rejeito, minimizando seus reflexos 

na saúde pública e no meio ambiente, e principalmente conscientizando que o 

problema do lixo é um problema de todos os envolvidos no processo de sua 

geração. 

Um fator importante na concepção da PNRS foi a elaboração de ações previstas na 

lei que permitissem a integração de novos conceitos a legislação prévia, sendo 

destacáveis:  

• A geração de informação sobre todo o processo de reaproveitamento dos 

resíduos e viabilidade de tratamento de rejeitos. 

• Parcerias e acordos com os setores industriais e seus distribuidores com o 

setor público afim de definir responsabilidades compartilhadas sobre o ciclo 

de vida dos produtos e do resíduo proveniente dos mesmos 

• Definição de uma cadeia de reciclagem dos resíduos visando um maior 

reaproveitamento dos mesmos através de cooperativas ou associações 

formadas por catadores principalmente formadas por pessoas físicas de baixa 

renda.  
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• Delimitação da logística reversa para fabricantes de alguns tipos de resíduos, 

como defensivos agrícolas, pneus, lâmpadas, óleos, eletroeletrônicos, 

baterias e medicamentos.  

• Delega que a limpeza dos espaços públicos, bem como a coleta nas 

residências, tratamento do lixo recolhido, bem como ações que incentivem a 

diminuição do impacto desses resíduos no meio ambiente local é de 

responsabilidade dos municípios. 

Uma das ações importantes descritas na lei, é o decreto que extingue os 

popularmente conhecidos “Lixões”, locais onde eram depositados todo e qualquer 

tipo de resíduo a céu aberto, sendo dispostos de forma inadequada e agressiva ao 

meio ambiente adjacente a essas áreas, contribuindo com a contaminação dos 

lençóis freáticos e mananciais, e principalmente degradando e até mesmo tornando 

o solo improdutivo.  

A partir dessa extinção, a solução para o descarte dos resíduos passam a ser os 

aterros sanitários e outras iniciativas que minimizam os impactos gerados, 

fomentando o reaproveitamento de todo material depositado, bem como na 

concepção de adubos e outros produtos proveniente de material orgânico, quanto no 

beneficiamento de gás metano gerado pelos resíduos do local, e principalmente o 

controle do chorume, evitando assim as contaminações graves por ele causadas. 

No âmbito social e da participação efetiva da população nesse processo, a PNRS 

contempla a necessidade de cada indivíduo ser responsável pelo resíduo gerado e 

sua reciclagem, além do engajamento participativo nos serviços implantados de 

coleta de lixo de seu município.  

O objetivo da iniciativa, conhecida como logística reversa, é a de reduzir os impactos 

causados pela massiva geração de resíduos, delineando formalmente os direitos e 

deveres de seus geradores, expondo a relação entre o ambiente em que se vive e a 

importância de sua preservação, além de incentivar o uso consciente e participativo 

de uma gestão integrada de resíduos sólidos.  

Em contrapartida às conquistas alcançadas através da aprovação da PNRS, ainda 

há algumas falhas no processo. Ao poder público cabe maior efetividade na 
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fiscalização das partes envolvidas quanto ao cumprimento dos artigos descritos e ao 

maior incentivo junto a população, na divulgação e difusão dessa política.  

A criação de aterros sanitários também se perpetua como um desafio, 

principalmente em relação a sua viabilidade financeira. As ações voltadas ao meio 

ambiente ainda são pouco visadas por políticas de incentivos de investimento, 

impulsionado pela baixa visibilidade política aos programas de gestão ambiental nos 

âmbitos municipais, estaduais e federais. 

3.5 INFORMATIZAÇÃO DA COLETA SELETIVA 

Na atualidade, cada vez mais é constante a presença de novas tecnologias na vida 

das pessoas. Tecnologias voltadas ao entretenimento como as redes sociais e os 

canais de streaming de mídia digital caíram nas graças dos consumidores de 

diversas classes socioeconômicas.  

A tecnologia abrange muitos aspectos do mundo real, faz com que as pessoas 

passem cada vez mais tempo em frente ao computador, trabalhando, estudando, em 

redes de relacionamento, ou seja, aproximando as pessoas através de um novo 

mundo. Temos uma definição para o que é virtual, segundo os dizeres de Lévy 

(1999, p. 15) “(  .) Na filosofia escolática, é virtual o que existe em potência e não em 

ato. O virtual tende a atualizar-se, sem ter passado, no entanto à concretização 

efetiva ou formal (  .)”. 

Com esta característica de novos meios de comunicação e abstração da realidade, 

que segundo Lévy (1999) consiste no movimento inverso da atualização, em que faz 

com que haja uma passagem do atual ao virtual, mas sem que se tenha perdas das 

características originais do objeto de estudo, criando a diferenciação básica de 

soluções e problemas, onde o mundo virtual procure nas soluções do mundo real os 

problemas, como um vetor de criação de realidade. 

Com essa intensidade de necessidade de novas plataformas, os mercados vêm 

investindo pesado em novas tecnologias que possam ser as próximas galinhas dos 

ovos de ouro das grandes indústrias. A partir desse preceito começa a surgir um 

novo modo de se conectar ao mundo virtual de forma mais sensível e amigável, de 
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forma a complementar e até mesmo substituir as tecnologias utilizadas atualmente 

através de um novo conceito: internet das coisas (IoT ou Internet of Things). 

Um bom exemplo de como a realidade vem sendo modificada através do uso desse 

novo conceito de internet é o uso de óculos de realidade aumentada, que 

proporciona ao usuário a possibilidade de presenciar sensações utilizando espaços 

totalmente diferentes, causando a transcendência de realidade. Ainda é possível 

citar tecnologias que abrangem nosso dia-a-dia como o uso do RFID1 nos sistemas 

de bilhete eletrônicos de ônibus, na gestão de cobranças automáticas de 

estacionamentos e pedágios, controle de ponto eletrônico através de crachá, 

sistemas de controle de animais selvagens em um determinado local e outras 

infinidades de soluções que já estão sendo aplicadas no cotidiano.  

Na concepção de Romaní e Kuklinski (2007), essa ascensão da internet e o vasto 

número de recursos que esta vem proporcionando a seus usuários, gera a 

possibilidade de ingressar dentro de uma rede virtual com vários usuários pelo 

mundo, com acesso fácil e principalmente uma maior interatividade gráfica através 

do uso de ambientes tridimensionais. Porém para que novas interações possam ser 

concebidas, há a necessidade de viabilizar equipamentos para que tais inovações se 

tornem viáveis. 

Esse conceito de inovação vem sendo bem difundido, principalmente com a 

ascensão das empresas de tecnologia que vêm acontecendo nos últimos 20 anos, 

com a concorrência, o incentivo em pesquisas no setor cresce a cada ano. Outro 

fator que chama a atenção e o crescente número de produções cinematográficas 

que utilizam tecnologias fictícias para alavancar seus personagens, mas que geram 

possíveis novas ideias para novos produtos, que até mesmo já são realidade como 

automação residencial, drones, roupas inteligentes, robôs humanoides e outros. 

Evans (2011) sugere que a internet das coisas surge como uma potencial evolução 

do conceito de internet, tornando qualquer tipo de coisa em um potencial fornecedor 

e consumidor de informação, proporcionando um salto enorme no que se refere a 

capacidade de coletar, analisar e distribuir dados, potencializando assim a geração 

                                            
1 RFID – Identificação por rádio frequência 
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de informações mais precisas, consequentemente gerando conhecimento e 

sabedoria. 

O uso de novos dispositivos como smartphones e relógios inteligentes são de suma 

importância para a evolução do conceito de internet. Uma vez que cada vez mais 

vivemos em uma sociedade conectada, e com a adição cada vez maior de 

componentes sensoriais a esses dispositivos, aumenta-se a capacidade de viabilizar 

novas tecnologias e consequentemente alavancar o conceito de IoT. Utilizando tais 

tecnologias é possível monitorar, por exemplo, pacientes a distância, com dados 

fornecidos por esses dispositivos tais como pressão arterial, ritmo cardíaco, 

localização do paciente, entre outros. 

De acordo com Perera et. Al (2014), com o emprego de novas tecnologias nas áreas 

de RFID e RSSF2 culmina-se no aumento da dinâmica do emprego de internet das 

coisas, uma vez que são ferramentas capazes de ampliar as possibilidades atuais 

no que tange a capacidade de um dispositivo coletar certos tipos de informações ao 

estar conectado à internet. No futuro, essas tecnologias tendem a estar presentes 

cada vez mais no cotidiano das pessoas, porém, é notório que essas tecnologias 

empregadas atualmente serão amplamente substituídas no futuro por outros 

métodos, tais como, tecnologias de circuitos impressos, ou sistemas em um chip, 

entre outros. 

Através dessas ideias inovadoras, novos campos da ciência passaram a utilizar esse 

conceito para criar ferramentas que possam apoiar a evolução de seu estudo e 

principalmente viabilizar projetos que eram tecnologicamente inviáveis. Na área 

ambiental, há uma crescente evolução do uso de novas tecnologias, impulsionado 

principalmente pelo conceito de tecnologia da informação verde, que segundo Salles 

et al (2016) provém das preocupações ambientais reflexo do atual momento social 

no que diz respeito as ameaças climatológicas, à poluição excessiva e o aumento 

quantitativo de problemas ambientais, transformando essa tecnologias desde a sua 

concepção até o seu produto final em soluções que causem menos danos 

ambientais tais como, consumo energético, descarte de rejeitos provenientes da 

produção e obsolescência de equipamentos eletrônicos, entre outros. 

                                            
2 RSSF – Redes de Sensores sem fio 
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Por essa perspectiva, o investimento em tecnologias que possam ampliar a 

capacidade de monitoramento, fiscalização e incentivo aos órgãos e gestores 

ambientais é cada vez mais evidente, uma vez que há um número enorme de novas 

pesquisas no campo da inovação no setor. Segundo Del Bel, Salgosa (2012) os 

temas que envolvem a inovação tecnológica voltada à gestão dos resíduos vêm 

crescendo exponencialmente, principalmente no continente Europeu. 

Tomando como exemplo a área de resíduos sólidos, algumas tecnologias vêm 

sendo testadas, tais como, a descrita em Hannan et al(2013), onde podemos 

destacar um modelo de gestão utilizando tecnologia RFID e de imagem na coleta de 

resíduos sólidos. A solução proposta consiste na criação de um sistema de coleta 

baseado nos níveis de ocupação dos pontos de coleta voluntária, que são 

identificadas por etiquetas RFID e monitoradas a distância com imagens aéreas, 

permitindo assim que possa se gerar uma imagem renderizada através de ondas 

dimensionais que podem definir o relevo presente no topo de cada lixeira podendo 

assim criar um padrão para cada tipo de taxa de ocupação ( baixa, media, cheia, ou 

transbordo), podendo definir assim melhoras no roteamento e processo de coleta de 

resíduos urbanos. 

A pesquisa desenvolvida por Davide (2012), propõe a criação de um sistema de 

gestão para a recolha de material reciclável. O autor utiliza de um conceito de leitura 

diferente do visto em Hannan et. al (2013), utilizando sensores sônicos conectados a 

um micro controlador alimentado por painéis solares na tampa dos coletores de 

resíduos comuns, que por sua vez transmitem os dados para o software de gestão 

online através de conexão GSM3, permitindo o cliente criar novas rotas baseadas na 

informação gerada por esse sistema. 

Ambos os autores definem sistemas que revolucionam as formas de se coletar 

dados provenientes dos coletores de resíduos sólidos, porém é importante destacar 

que descrevem solução de alto custo de investimento. Lima (2010) descreve que 

através de um estudo de caso na cidade de Votuporanga, estado de São Paulo, que 

se houvesse implementação da coleta seletiva em toda totalidade da coleta de 

resíduos sólidos urbanos, os custos do processo seriam quatro vezes maiores que 

                                            
3 GSM - Global System for Mobile Communications, ou "Sistema Global para Comunicações Móveis" 
é uma tecnologia móvel para telefones celulares. 
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do atualmente praticado. Através dessa perspectiva, que também é a realidade 

encontrada em outros municípios brasileiros, podemos afirmar que o emprego 

destas soluções se torna praticamente inviável, pois descrevem equipamentos e 

sistemas de suporte de alto custo de implantação, controle e manutenção. 

Portanto podemos sintetizar que este trabalho propõe desenvolver uma ferramenta 

que auxilie tanto na qualidade dos serviços de coleta, quanto na eficiência 

econômica do processo de coleta de resíduos sólidos, com o objetivo de fomentar 

novas perspectivas à aplicação das políticas de saneamento público descritas na 

política nacional de resíduos sólidos. 

3.6 SMART CITIES 

A partir da ascensão das novas tecnologias ao cotidiano da sociedade moderna, há 

uma transformação no modo como as pessoas se comunicam, relacionam e 

convivem com o ambiente ao seu redor.  

O uso de tecnologias vem modificando paisagens, o bem-estar social, cultura, 

economia e uma série de outros fatores impactantes na vida das pessoas e da 

sociedade em geral, com caráter tão influenciador, que segundo Prensky (2001) são 

fundamentais para preparação desses espaços para a nova geração de pessoas 

conhecidas como nativos digitais. 

Ainda segundo Prensky (2001), é necessário estreitar as barreiras socioculturais das 

gerações anteriores em relação aos novos indivíduos, a fim de fomentar parcerias 

entre essas pessoas que são imigrantes às novas tecnologias com as que compõe a 

camada da sociedade nativamente digital. 

Os smartphones são um exemplo mais próximo do estreitamento desse 

comportamento, segundo a reportagem da Folha em 12 de setembro de 2017, o 

número de celulares ativos no Brasil já ultrapassou 234,6 milhões de linhas ativas. 

Segundo a GSM Association, entidade que representa as operadoras de telefonia 

móvel, há a estimativa de mais de 5 bilhões de linhas sem fio ativas. Isso representa 

que em pouco tempo alcançaremos a média um celular por pessoa. 
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Baseando-se nesses dados, a discussão pelo uso das tecnologias como fator 

positivo na vida das pessoas se torna mais evidente. Quebra-se o paradigma de uso 

de tecnologia para conforto individual, para novas formas de aproveitá-la para o bem 

comum e da sociedade a qual essa inovação está inserida. 

Nesse contexto, Castells (2003) define que a própria sociedade é quem compõe a 

tecnologia, e que esta não pode ser entendida, representada e compreendida se não 

for através de suas ferramentas tecnológicas. 

A quebra desses paradigmas sociais vem trazendo a inclusão social a pessoas que 

no século passados viviam às margens dos incluídos digitalmente. Um exemplo 

disso são as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas nos mais diversos campos da 

ciência. 

Um exemplo é o uso da comunicação por campo de aproximação (NFC) como forma 

de auxílio ao ensino e aprendizagem descritos em Shen (2014). Com a tecnologia 

proposta e com a instalação de sensores de NFC nas carteiras dos alunos, o 

professor poderá acompanhar os avanços potenciais de cada aluno individualmente, 

permitindo que eles tenham um ensino cada vez mais customizado ao seu próprio 

processo de aprendizagem ou até mesmo o desenvolvimento de uma metodologia 

de ensino que será exclusiva daquele grupo de alunos. 

Portanto podemos afirmar que a tecnologia assume o papel transformador da 

sociedade. Essa transformação pode e deve ser planejada e organizada. Avgerou 

(2008) avalia que o crescente uso dessas ferramentas ou similares que compõe o 

grupo de tecnologias denominadas como TIC’s (Tecnologias de Informação e 

Comunicação) têm contribuído para o aprimoramento das condições 

socioeconômicas no desenvolvimento de vários países. 

O conceito de cidades inteligentes está fortemente atrelado a esse caráter de 

transformação social. Caragliu (2011) define que smart cities ou cidades inteligentes 

são uma concentração de investimentos em melhorias baseadas em tecnologia da 

informação ou inovações tecnológicas que impactem e culminem na mudança 

positiva à sua população. 
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A ascendência desse modelo de urbanização deve-se ao fato também da expansão 

do acesso cada vez maior as tic’s que compõe o grupo chamado de internet of 

things. A crescente utilização desses dispositivos vem acrescentando novas 

possibilidades de inovação nesse sentido. 

Zhou e Piramuthu (2014) descreve que com o apelo comercial maior desses 

dispositivos, faz com que haja a necessidade de aprimorarmos os conceitos de 

privacidade no sentido de elevar esse quesito ao bem-comum, criando avaliações e 

métricas para a criação de políticas mais eficientes e que de fato atendam aos 

anseios da população local. 

A partir desse preceito há também uma discussão no ponto de vista ética de como e 

quais dados as pessoas irão compartilhar e se os espaços não formais irão refletir 

realmente os anseios e preceitos descritos nesses dados. 

Porém, Belanché (2016) enfatiza que o aprimoramento tecnológico dos serviços 

urbanos além de favorecer a eficiência da atividade pública, se destaca por ser um 

facilitador do desenvolvimento social, ambiental e econômico. Outro fator importante, 

é a participação social efetiva nos programas implementados e o impacto positivo na 

qualidade de vida das pessoas atendidas por esse serviço. 

É importante destacar os aspectos relevantes em sua aplicação, tais como a 

utilização de tecnologias sustentáveis, o amplo uso de energias renováveis, 

reaproveitamento de resíduos, conscientização popular ao ambiente coletivo, 

sempre com o intuito de inovar as práticas e serviços ofertados através do apoio e 

participação popular. 

Sarma e Sunny (2017) descrevem o que seria as gênesis das smart cities, tomando 

como base a cidade de Kansas City, Missouri, Estados Unidos. A necessidade da 

presença cada vez maior de tecnologias de comunicação de última geração, 

auxiliadas pelo empreendedorismo da população pode ser a peça chave para o 

desenvolvimento inteligente da cidade. 

Segundo Castelnovo (2016), é necessária uma abordagem holística dos aspectos 

que caracterizam uma cidade como sendo inteligente. As abordagens atuais ainda 

se mostram muito normativas e ou limitadas à apenas alguns aspectos de 
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inteligência. Ao designar uma cidade como inteligente, deve-se incluir todos os 

parâmetros que envolvem as cidades desde as decisões políticas a avaliações de 

desempenho da governança dos serviços oferecidos. 

Castelnovo (2016) ainda destaca que os princípios de governança nas cidades 

inteligentes vão muito além de ter serviços disponibilizados de forma eletrônica (e-

governo), eles têm que atender aos múltiplos stakeholders do processo (setor 

público, setor privados e os próprios cidadãos), construindo politicas substanciais e 

que tragam impactos visíveis aos usuários desses serviços. 

3.7 LIXEIRAS INTELIGENTES 

Com as novas tecnologias e o advento da internet, a velocidade da transmissão da 

informação teve um salto exponencial nos últimos anos. Todas essas ferramentas 

possibilitaram a formação de uma verdadeira rede, onde podemos encontrar 

diversas ideologias, comunidades de conhecimento em uma determinada área e 

colaborar diretamente na evolução das tecnologias atuais. 

Através das revoluções industriais, a vida humana começa a ser modificada direta e 

indiretamente pela tecnologia. A sociedade que até o século XV era totalmente rural, 

em um sistema de governo feudal, começa a migrar para os grandes centros 

urbanos em busca de novas perspectivas de vida e trabalho. (OLIVEIRA, 2017). 

Castells (2003) destaca que os fatos que possuem protagonismo histórico moldam a 

vida humana e o comportamento social. Grande parte dessa mudança é derivada da 

modificação comportamental, fruto das transformações informacionais, das quais 

temos sido diretamente impactados desde as revoluções industriais. 

Como referência desse processo de mudança radical, Schwab (2016) descreve que 

as mudanças causadas pela tecnologia contribuem para a dissociação geográfica e 

disseminação rápida das informações e do conhecimento, culminando no que ele 

define como 4ª Revolução Industrial, que é associada a ascensão das descobertas 

ligadas à conectividade e os benefícios de sua utilização. 

O autor ainda descreve que a falta de investimentos e pesquisa em inovações 

tendem a ser as motivações do baixo rendimento econômico na maioria dos países, 

uma vez que são retornos a longo prazo e os impactos são difíceis de mensurar. Ele 
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define que as novas tecnologias e o conhecimento são as ferramentas necessárias 

para mitigar os custos de um processo e potencializar seu lucro e produtividade. 

Como estamos rodeados de um alto fluxo de dados, as inovações aplicadas em 

ambientes específicos nos fornecem um panorama real sobre todo e qualquer 

estudo gerador de informação. Com essa perspectiva torna-se viável o uso de 

técnicas computacionais na busca de soluções para problemas que ainda persistem 

sem solução. 

Esse conceito de aglomeração de dados, permite que haja uma ampliação das 

perspectivas do que devesse realizar nas ações de reaproveitamento de resíduos. 

Com um maior número de informações as possibilidades de desenvolver novas 

soluções se potencializa exponencialmente. 

Davis e Olson (1985) afirmam que há um convívio permanente com um grande 

volume de dados proveniente das tecnologias da informação. Com isso, há a 

necessidade de elaborar práticas e metodologias de tratamento dessa informação, a 

fim de torna-las pertinentes. 

Existem várias ferramentas matemática-computacionais que permitem esse estudo. 

O próprio uso da estatística como método de produzir resultados através da coleta e 

observação dos dados é uma metodologia utilizada em vários campos e incorporada 

a outras metodologias de controle, monitoramento e gestão. 

Nessa mesma perspectiva, também pode-se fazer o uso da heurística, que é 

descrita em Nielsen (1994), como uma das técnicas com maior perspectiva de 

usabilidade e viabilidade à aplicação em vários espaços de dados. A análise 

heurística computacional é capaz de reunir as ações que previamente obtiveram 

sucesso e realizar comparações com os dados a serem analisados, em busca de um 

resultado mais próximo do ótimo. 

As tecnologias de informação e comunicação podem colaborar no processo de 

inovação da gestão dos resíduos sólidos, e na conscientização e participação 

coletiva em todas as metodologias utilizadas, inclusive trazendo novas perspectivas 

e inovações a esses processos. 
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Um novo conceito começa a surgir dessa convergência: Tecnologias Sustentáveis. 

Esse conceito parte do pressuposto que o ato de criar uma tecnologia ou qualquer 

processo novo possui um impacto ambiental no processo, e que esses impactos 

devem ser considerados em toda e qualquer criação, e não apenas às inovações 

das áreas ambientais. 

Segundo Hall e Vrendenburg (2003), desenvolver tecnologias ambientais, 

geralmente, é de uma complexidade maior do que em outras áreas, devido à grande 

resistência corporativa em investir nesse campo de estudo. O fator primordial é que 

há uma crença que o investimento empresarial em tecnologias com essa 

característica vai no sentido contrário da perspectiva econômica que visa o lucro. 

Porém com a aplicação de novas diretrizes e regulações ambientais sendo impostas 

às empresas, tais como a ISO 14001 e a PNRS, que visam regularizar as práticas 

ambientais nos ambientes empresariais, essas ideias vem mudando. 

Hart e Milstain (2004) destacam que há uma onda crescente de empresas que vem 

investindo no conceito de inovação sustentável como metodologia de enfrentar uma 

futura escassez de fontes não renováveis de matéria prima.  

Uma solução para essa falta de suprimentos seria o desenvolvimento de novas 

técnicas de engenharia reversa de resíduos, ampliando a cadeia de coleta e 

reaproveitamento de forma ampliada e com um percentual maior de participação 

coletiva. 

O uso de lixeiras inteligentes vem justamente para suprir essas necessidades. A 

mitigação de processos manuais, a automação de controle e a redução do custo do 

reaproveitamento de resíduos são os atrativos para essa metodologia. 

Isso é amplamente difundido com o conceito cada vez mais sólido de internet das 

coisas. Se há a possibilidade de inovar a forma como nos vestimos, nos 

relacionamos com outras pessoas, vivemos em sociedade, utilizando pequenos 

objetos para realizar essa comunicação, porque não usarmos isso para potencializar 

a coleta de resíduos. 

Segundo matéria do IDGnow! De 18 de Julho de 2017, o município de São Paulo 

previa a instalação de 972 lixeiras inteligentes em toda a cidade, ilustradas na figura 
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4. A motivação principal era a de mitigar o custo da coleta de lixo, através do 

monitoramento das lixeiras que realmente apresentavam-se cheias em uma 

determinada região, diminuindo assim os custos da coleta e transporte do lixo 

(IDGNOW!, 2017). 

Figura 4 – Lixeiras inteligentes instaladas na cidade de São Paulo 

 

Fonte: Idgnow! (2017).  

Apesar de ainda estarem presentes em poucos espaços, essas iniciativas podem 

servir de ponto de partida para a consolidação de futuros programas que abranjam 

uma fatia maior da população. Outra vantagem é a de conscientizar e divulgar à 

população que novos serviços estão sendo implementados e necessitam da parceria 

de seus usuários para ter uma continuidade. 

Portanto, podemos destacar que o uso desse tipo de tecnologia amplia as 

possibilidades de customização de programas de reaproveitamento de resíduos das 

mais diversas modalidades, uma vez que não há um conceito padrão de 

desenvolvimento. Além disso, abre possíveis fontes de agregação de recursos que 

não são os principais, mas que podem ser correlacionados com os coletores para 

até mesmo ajudar no custeio das iniciativas, tais como, redes sem fio gratuitas, 

letreiros informativos, informações institucionais das prefeituras, campanhas 

publicitárias, entre outros. 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROTÓTIPO 

Para o estudo foi selecionado o campus Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo 

(IFES), que possui cerca de 4000 alunos e aproximadamente 300 funcionários, 

localizada no bairro de Jucutuquara, município de Vitória, Espírito Santo.  

A instituição já possui alguns programas de incentivo ao reuso e reaproveitamento 

de resíduos implementados anteriormente, obtendo como resultado um coletivo 

consciente e participativo aos programas de descarte ideal e reaproveitamento de 

resíduos, que segundo Bringhenti et al (2011) constitui em um dos fatores para a 

efetividade da coleta seletiva. 

Outro fator importante é a existência da parceria institucional com a prefeitura local, 

onde a instituição tem realizado e apoiado pesquisas e iniciativas, desde 2007, 

sobre os fatores que interferem no desempenho de iniciativas de coleta seletiva em 

grandes geradores. 

A modalidade empregada na instituição, que é atendida pelo serviço municipal de 

coleta seletiva, são as de Postos de Entrega Voluntária (PEV), que são é constituída 

pelo uso de coletores dispostos pelo campus, e tem um conceito que fomenta a 

participação popular no processo de conscientização e reciclagem desses materiais. 

Na busca para agregar eficiência ao que já é disposto atualmente, foi preciso definir 

o escopo do projeto e então pensar em possíveis soluções. Para o desenvolvimento 

de qualquer solução, são realizadas a idealização de protótipos, que de acordo com 

Dumas e Redish (1994) podem ser estáticos, com construções ideológicas, 

delineadas no papel, ou desenvolvidos para um determinado fim, que possuem 

algum tipo de interação mais próxima da solução definitiva. 

O IFES já possui dois coletores em funcionamento e todo o projeto tem que se 

adaptar a essa estrutura e não o contrário. Como são coletores que apresentam 

uma estrutura grande e com a presença de sacos removíveis de tamanho 

proporcional, a forma de monitoramento foi considerada um ponto chave no 

processo, vista que quão mais próximo da exatidão da medição, melhor seriam os 

resultados posteriores. 
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Um ponto positivo no processo foi que já havia um protótipo de PEV, que foi 

desenvolvido em etapa anterior de pesquisa, com vistas a otimizar a infraestrutura 

para coleta seletiva em grandes geradores de resíduos sólidos. As suas 

características foram identificadas a partir de levantamento e análise dos produtos 

similares disponíveis no mercado (pontos positivos e negativos), monitoramento de 

equipamentos instalados, associado aos dados levantados junto aos potenciais 

usuários (Estudo de Percepção Ambiental).  

Os PEVS são estruturados, com placas de embalagens longa vida recicladas e 

madeira de reflorestamento visando contemplar aspectos de sustentabilidade. Além 

disso, os modelos são resultantes de um processo de pesquisa em busca da melhor 

solução para o ambiente em que se propõe. Portanto houve a necessidade de 

organizar um protótipo que se adaptasse a essa realidade, se adequando e 

agregando valor a esse projeto anterior. 

Para cumprir tais demandas, o desenvolvimento do protótipo foi segregado em 

etapas distintas, que se iniciaram no levantamento dos requisitos iniciais até a 

implantação e funcionamento do protótipo para avaliação, sendo dividido nas 

seguintes etapas delineadas na figura 5. 

Figura 5 – Etapas do desenvolvimento do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

4.1 ANÁLISE DE REQUISITOS 

A primeira etapa a ser levada em consideração no desenvolvimento do protótipo foi 

a de coletar todas as características que deveriam ser atendidas e possivelmente 

alcançadas pelo projeto. Como trate-se de um projeto inovador, envolvendo tanto as 

camadas de hardware e software, optou-se por mesclar técnicas para este fim, ao 

invés de padronizar uma linha específica de projeto. 
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O levantamento de informações foi realizado com o objetivo de alcançar, a priori, os 

requisitos funcionais e não funcionais do projeto, que de acordo com Sommerville 

(2003), são as premissas para o desenvolvimento das funções ou serviços que 

realmente são fiéis a necessidade a que se propõe o projeto.  

Os demais requisitos também foram estudados, porém de uma forma menos 

criteriosa e seletiva, uma vez que em sua maioria não são restrições que devem ser 

atendidas em um primeiro momento e afetem a conclusão com sucesso do projeto, 

e, portanto, debatidas posteriormente em futuras melhorias. 

Na análise do processo de coleta seletiva de lixo, constata-se que há modalidades 

diferentes como referenciado anteriormente. O ponto de entrega voluntária (PEV) foi 

criado com a premissa de ser um protótipo de baixo custo, garantindo boa 

durabilidade nos ambientes ao qual é exposto e de fácil uso, tanto pelos usuários, 

quanto pela equipe de coleta. Os aspectos físicos do coletor foram subdivididos em 

3 partes para análise: Estrutura, Riscos Ambientais e Posicionamento. 

Quanto a sua estrutura, o PEV utilizado é construído de material composto de 

madeira e plástico, e com armação em aço e madeira, medindo 1 metro de altura 

com 60 cm de largura e comprimento, com uma haste que se estende das laterais 

ao meio numa altura de 23 cm. Apesar de parecer frágil, toda estrutura é muito bem 

reforçada e forte, sendo a maioria em madeira maciça e parafusos de grande 

resistência, sendo apenas o seu entorno de outro material. 

A utilização de rodinhas instaladas embaixo do PEV também foram aspectos 

positivos encontrados, uma vez que a movimentação e retirada ou mudança do 

coletor pode acontecer mais facilmente, ou até mesmo para procurar um ambiente 

que tenha uma tomada próxima, item necessário para o funcionamento de qualquer 

produto eletrônico. 

Do ponto de vista de posição do hardware esse PEV permitiu que uma série de 

problemas ambientais fossem isolados no processo. Primeira característica 

importante é a de que o equipamento consegue ficar acima do coletor, evitando que 

haja contato com possíveis riscos provenientes de alturas mais baixas, tais como 

alagamentos, possíveis riscos ergonômicos e outros fatores. 
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Em relação aos riscos ambientais e naturais, tais como chuva, vento e outros 

possíveis riscos não previstos, houve a necessidade de se adaptar uma caixa 

hermética, muito semelhante a que é utilizada para roteadores que ficam em 

ambientes externos, para proteger tanto desses possíveis acontecimentos, quanto 

de possíveis furtos do equipamento. 

A haste metálica do PEV possui uma estrutura tubular, que viabiliza no ponto de 

vista de segurança, a possibilidade de isolar toda a instalação elétrica do ambiente 

de manipulação do PEV, permanecendo exposto somente o fio que liga todos os 

equipamentos à tomada, diminuindo assim o risco de um curto circuito ou outro 

problema derivado da alimentação do dispositivo. 

Outro ponto importante no projeto foi a nova seleção de um ambiente de exposição 

do coletor. O novo local deveria possuir um maior fluxo de transeuntes, para que o 

estudo obtivesse uma amostragem melhor na produção de resíduos, que é uma 

característica de ambientes como praças de alimentação, banheiros e outros locais 

com fluxo constante de pessoas. Outro item levado em consideração foi a 

disponibilidade de acesso à rede elétrica local. 

Como o ambiente de estudo é também uma comunidade acadêmica, com grande 

fluxo de alunos, a ideia inicial foi a de se estabelecer algumas observações quanto a 

quantidade de pessoas que frequentam os amplos espaços da instituição. A partir 

dessa primeira análise foi possível encontrar alguns pontos de interesse, que deram 

um sentido mais amplo ao conceito de participação popular já presente no PEV do 

projeto anterior. 

Ao fim desta etapa foram selecionados dois ambientes possíveis, sempre 

considerando os espaços, fluxo de pessoas e as características dos departamentos 

adjacentes e seus possíveis potenciais de produção de resíduos, e que poderiam ter 

relação direta com o uso intenso, contínuo e participativo do PEV: 

• Estacionamento da Instituição, no local próximo ao campo de futebol e as 

oficinas de usinagem da eletromecânica; 
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• Corredor em frente à biblioteca, próximo ao ponto de atendimento bancário, 

que ainda serve de acesso aos ambientes de alimentação e espaço de 

interação entre os alunos. 

Como o objetivo da etapa anterior da construção do PEV era a da efetividade da 

participação coletiva, e que toda a infraestrutura teria que estar aliada à facilidade de 

a rede elétrica já estar disponível, a escolha do ambiente foi facilitada. No ambiente 

do estacionamento há um grande fluxo de pessoas e de produção de resíduos 

provenientes dos ambientes de almoxarifado e das próprias produções descartadas 

por alunos e outros, porém seria mais dispendioso manter o projeto no que se refere 

a segurança da infraestrutura, a divulgação para os alunos e para alimentação dos 

equipamentos que compõe o protótipo. 

No segundo ambiente analisado foi constatado um maior fluxo de pessoas, 

alcançando assim um fator que poderia encadear na maior participação efetiva dos 

alunos no contexto apresentado. Outro fator importante é que há uma produção de 

resíduos na modalidade do projeto com maior frequência, devido à alimentação dos 

alunos próximo a esse coletor, e por possuir estabelecimento comerciais com 

grande fluidez de mercadorias, que possuem para consumo ou transporte, resíduos 

sólidos reaproveitáveis. Outro aspecto importante do ambiente é a existência de 

uma tomada já instalada, que reduziu possíveis custos de instalação de um ponto de 

alimentação exclusivamente para o projeto. 

Por último, foi realizada uma análise das funcionalidades necessárias para medição 

da deposição de materiais, uma vez que o protótipo teria que as realiza-las no local 

escolhido sem a presença ou intervenção humana no processo. Como o coletor 

necessita da utilização de um saco de material resistente para facilitar a deposição e 

descarte dos resíduos, a única solução encontrada foi a de utilizar um sensor que 

realizasse a leitura de cima para baixo, buscando deduzir matematicamente a 

quantidade de resíduos disposta no PEV. 

4.2 ARQUITETURA DO PROTÓTIPO 

Com a coleta e análise dos requisitos do projeto elaborados, foi importante sintetizar 

as regras e modelos que deveriam ser seguidos para o desenvolvimento do 

protótipo, definindo os modelos físicos (componentes) e modelo lógico do projeto. 
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Segundo Ulrich e Eppinger (1995), o desenvolvimento de um produto deve iniciar na 

concepção ideológica do que se pretende produzir, de modo que todo o 

planejamento funcional do mesmo possa culminar na implementação de todas as 

peças, componentes e subconjuntos que compõe a execução das funções 

requeridas pelo projeto. 

Em um breve resumo da característica principal do protótipo as se desenvolvido, 

podemos definir o seu conceito como: ferramenta capaz de aferir a quantidade de 

resíduo disposto no coletor, armazenando registros em um determinado espaço de 

tempo para análise sintática do processo de coleta do PEV em estudo. A partir 

dessa definição, podemos segregar a arquitetura do projeto em pequenas etapas 

distintas, que podem ser definidas no gráfico representado na Figura 6. 

Figura 6 – Arquitetura do Protótipo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A primeira etapa foi a de escolha e definição dos componentes do modelo físico, que 

abrange os possíveis dispositivos eletrônicos que poderiam realizar a leitura dos 

dados, a execução do processamento e o envio para armazenamento, e que 

pudessem ficar expostos ao ambiente externo. 

Analisando a estrutura do PEV, um dos requisitos principais, foi que os componentes 

só poderiam ser fixados acima da estrutura nas hastes de metal ou na placa 

informativa confeccionada do mesmo material reciclável do coletor. Os demais 

componentes estruturais necessitariam de um outro material ou dispositivo auxiliar, 

por se tratar de locais onde a fixação de qualquer parafuso ou abraçadeira seria de 

uma complexidade maior. 
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O coletor dispõe de um bag de fibra plástica para auxiliar na retirada e manutenção 

sanitária, o que impossibilitaria qualquer outro tipo de abordagem que não fosse a 

leitura pela parte superior do nível de preenchimento, justificando a necessidade da 

utilização de uma metodologia de leitura compatível com a do sensoriamento sônico. 

Mediante a isso, houve a demanda de adaptar metodologias de leitura, que de certa 

forma, conseguissem realizar as leituras de quantidade de material disposto no 

coletor, fornecendo parâmetros volumétricos e que permitissem o armazenamento 

dos dados para construção de relatórios em um momento posterior. 

Para tanto, houve a necessidade de realizar vários testes antes mesmo do 

desenvolvimento de qualquer métrica plausível para o protótipo. Durante os testes 

foram usados baldes plásticos de diversos tamanhos para mensurar a amplitude e 

distância de leitura dos sensores, e consequentemente quais os dados que eles 

gerariam, e se a partir desses poderíamos chegar a um resultado satisfatório. 

Ainda nessa etapa, houve a escolha da plataforma de prototipagem eletrônica 

Arduino para o desenvolvimento dos testes, uma vez que ele substitui a necessidade 

de desenvolver um circuito integrado, fornecendo o suporte necessário para a 

criação de um espelho funcional para um futuro produto. 

Outro fator positivo na escolha da plataforma foi a da customização lógica, uma vez 

que qualquer problema durante o desenvolvimento do protótipo de leitura poderia 

ser resolvido reajustando e recompilando o código lógico, sem a necessidade de 

modificações nas estruturas de portas lógicas e hardware dispostas. 

Apesar de ser uma excelente plataforma, o Arduino por si só não possui a 

capacidade de armazenar as informações provenientes da coleta do sensor. Outro 

fator importante é que a logística para coleta manual dos dados no local seria uma 

tarefa dispendiosa e que se tornaria um gargalo no processo. 

O local aplicado para o estudo apresentava disposição de rede sem fio, porém na 

execução dos testes, a mesma apresentou bastante interferência e possibilidade de 

queda constante, culminando em uma instabilidade de conexão. Portanto 

precisávamos de uma metodologia de coleta que transmitisse os dados via rede, 
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porém permitisse ao produto se comunicar com algum serviço externo de 

armazenagem de dados com o mínimo de perda de dados possível. 

A solução encontrada para esse desafio foi de usar um mini servidor, desenvolvido a 

partir de microcomputador de baixo custo Raspberry PI modelo 3B, que serviu de 

armazenagem no local, utilizando conexão ethernet. Além disso, ele pode trabalhar 

como intermediador, permitindo o envio de dados do protótipo para outra 

armazenagem externa, tanto via wifi, quanto via rede cabeada, com maior 

confiabilidade em relação ao Arduino. 

Em resumo, os sensores realizariam as medições sonares, que seriam 

contabilizadas e processadas pelo microcontrolador e então enviadas ao micro 

servidor via ethernet. Apesar de estarem localmente juntos, esses elementos 

permitiram simular um ambiente onde todos esses componentes poderiam estar 

distantes. Com isso, não houve dano metodológico ao que se buscava na solução 

do problema apresentado. 

Uma vez com a arquitetura básica do modelo elaborada, foram incluídos 

mecanismos de verificação do funcionamento, através de componentes sonoros e 

visuais, que permitiriam observadores e demais stakeholders4 identificar falhas, 

mesmo sem acesso direto ao dispositivo. 

Com isso, seria muito mais ágil e simples realizar trocas de componentes com falhas 

e demais possíveis alterações necessárias com o protótipo em produção, diminuindo 

a possibilidade de perdas muito grandes na coleta dos dados. 

4.3 COMPONENTES DE HARDWARE 

Com a arquitetura delineada, a próxima etapa foi a aquisição dos componentes de 

hardware que atendessem as especificações planejadas. Como na etapa de 

arquitetura alguns componentes específicos foram definidos, a próxima etapa foi a 

de encontrar soluções compatíveis à essas estruturas e que atendessem a todos os 

requisitos arquiteturais delineados. 

                                            
4 Stakeholder – Parte interessada em um projeto. 
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Para isso, todos os aspectos de cada parte da estrutura deveriam ser contemplados, 

objetivando a comunicação entre todos componentes na obtenção de um resultado 

satisfatório. Além disso, houve a preocupação com a durabilidade dessas 

componentes, uma vez que eles seriam expostos ao ambiente de estudo por um 

período longo de atividade e deveriam ser estáveis na produção dos resultados 

esperados. 

Durante todo o processo de pesquisa de hardware foi levado em consideração a 

otimização do custo do protótipo, sem que esta interferisse na viabilidade técnica 

dos componentes. Afinal, a estrutura deveria apresentar uma proposta viável 

economicamente, otimizada em relação às soluções encontradas comercialmente e 

na bibliografia, e principalmente pudesse colaborar na produção de dados que 

estruturariam melhores práticas na coleta e reaproveitamento de resíduos sólidos. 

Esse conceito foi sintetizado em um modelo que contemplou o custo/benefício e ao 

mesmo tempo atendeu os requisitos do projeto. O protótipo foi composto 

inicialmente por dois sensores, uma placa micro controladora com conexão ethernet 

e conexões que necessitam de uma alimentação de 9v para funcionamento, sendo 

ideal o uso de uma tomada 110/220v ou bateria compatível que permitisse ao 

equipamento o funcionamento 24h por dia, realizando as medições por um longo 

período. Conforme a estrutura ilustrada na Figura 7. 

Figura 7 – Sketch do primeiro protótipo testado 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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O trafego de dados poderia ser realizado através de rede cabeada ou sem fio, para 

conexão com a internet de forma segura e viável em relação aos outros meios, para 

posterior envio dos dados para o servidor. Contudo, como análise obtida na etapa 

anterior, foi realizado o uso da rede ethernet, porém se elaborou mecanismos para 

que também fosse possível se necessário, realizar a conexão sem fio.  

O micro controlador utilizado foi um hardware AT Mega 2560 com software em 

código aberto próximo a linguagem de programação C, que pode operar em uma 

tensão de 7 a 12 volts. Esse circuito dispõe de portas digitais e portas analógicas, 

integradas a uma memória flash de 256KB, um SRAM de 8KB, EEPROM de 4KB e 

velocidade do Clock de 16MHz, semelhante ao apresentado na Figura 8. 

Figura 8 – Micro controlador Arduino AT Mega 2560 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

Esse tipo de circuito é bastante utilizado no ensino e aprendizagem de eletrônica 

analógica e digital. O custo desse equipamento é relativamente baixo, servindo de 

referência como plataforma de prototipagem de circuitos integrados. 

Para aferir as medidas de capacidade com precisão, o projeto utiliza de alguns 

sensores sônicos. Na primeira etapa e segunda etapa da pesquisa foram utilizados o 

modelo HC-SR04 comercializado pela ElecFreaks, ilustrado na figura 9. Na terceira 

etapa optamos por utilizar o modelo MB1230 XL-MaxSonar-EZ3 da Maxbotix. 

Figura 9 – Sensor de distância ultrassônico HC-SR04 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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O funcionamento de ambos é bastante simples. Os módulos possuem um circuito 

pronto com emissor e receptor, individual ou em pares acoplados e 4 pinos (VCC, 

Trigger, ECHO, GND) para medição.  

Quando há início do processo de leitura o circuito é alimentado em nível alto por 

mais de 10us. Assim o sensor emitirá uma onda sonora que ao encontrar um 

obstáculo rebaterá de volta em direção ao módulo, sendo que neste tempo de 

emissão e recebimento do sinal o pino ECHO ficará em nível alto. Logo o cálculo da 

distância pode ser feito de acordo com o tempo em que o pino ECHO permaneceu 

em nível alto após o pino Trigger ter sido colocado em nível alto. (Elec Freaks, 2013) 

Distância = [Tempo ECHO em nível alto * Velocidade do Som] / 2. 

A velocidade do som poder ser considerada idealmente igual a 340 m/s, logo o 

resultado é obtido em metros se considerado o tempo em segundos. Na fórmula a 

divisão por 2 deve-se ao fato que a onda é enviada e rebatida, logo ela percorre 2 

vezes a distância procurada. 

O módulo WiFi ESP-01 suporta as redes 802.11 b/g/n, ilustrado na figura 10, muito 

usadas atualmente, podendo trabalhar como um Ponto de Acesso ou como uma 

Estação, enviando e recebendo dados, tendo a comunicação com o micro 

controlador sendo realizada via serial utilizando os pinos RX e TX, podendo ser 

configurada através de comandos AT, com um alcance máximo de 90 m, e será a 

fonte redundante de conexão com o servidor caso haja indisponibilidade de serviço 

com fio (ESPRESSIF SYSTEMS, 2013). 

Figura 10 -  Módulo WiFi ESP-01 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Este módulo utiliza a controladora ESP8266 e pode estar integrado diretamente a 

um circuito modular (nodemcu) ou pode ser encontrado de forma individual. Sua 

usabilidade é bastante objetiva, e pode auxiliar em ambientes onde não se encontra 

a rede cabeada para transferência dos dados do sensor para o servidor. 

Para utilização da rede cabeada foi necessário adicionar ao projeto um micro 

controlador específico para esse fim. A placa de Ethernet, apresentada na figura 11, 

fornece acesso ás infraestruturas de comunicação nos protocolos de rede para 

internet (TCP/IP) ou protocolos simples de envio de dados (UDP), possuindo um slot 

para cartão microSD que pode ser usado para armazenar arquivos que vão servir na 

rede (WIZNET, 2010). 

Figura 11 – Módulo Ethernet HanRun Wiznet W5100 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 

A conexão ethernet foi adotada a fim de eliminar a redundância por problemas de 

conexão, eliminando assim possíveis interferências que podem prejudicar a conexão 

com fio. Segunda Silva (p. 4, 2013) apesar de a infraestrutura sem fio ter um custo 

mais acessível, ela não possui o mesmo aproveitamento proporcionado por uma 

rede cabeada. 

O micro controlador principal funciona como um gerador de eventos, mantendo 

sempre atualizada uma base de dados que pode acompanhar em tempo real todos 

os coletores, pois utiliza-se da função de instrumento sensor medidor de nível de 

material sólido utilizando ondas sônicas. 

Os sensores utilizam a técnica de reflexão sonora através do espaço, possibilitando 

um cálculo preciso de distância utilizando um micro controlador para delinear os 
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parâmetros matemáticos de tal objetivo, fornecendo assim dados concisos da 

distância entre o objeto a ser medido e o sensor, indicando se o atual recipiente está 

pronto ou não para a realização da coleta. 

O microcontrolador envia requisições de leitura aos sensores em espaço de tempos 

pré-definidos. Isso permite que as leituras sejam realizadas de forma que não haja 

um disparo de som antes do retorno de um disparo anterior, que poderia causar 

distúrbios na medição do volume de resíduos. 

Os sensores sônicos são posicionados na parte superior do PEV, disparando em 

linha reta contra o obstáculo uma onda sônica que reflete em um objeto sólido e 

retorna ao sensor, possibilitando assim que o sensor consiga mensurar com 

precisão de 3mm o valor de distância entre o sensor e o obstáculo, conforme 

ilustrado na Figura 12.  

Figura 12 – Disposição do coletor de dados – visão frontal / traseira 

                       

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A média das medidas dos dois sensores foram consideradas como uma forma de 

alcançar uma precisão aceitável do nível de volume de resíduo, uma vez que a área 

de cobertura é grande e poderiam delinear um retrato fiel do estado atual do PEV.  
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Os sensores enviavam sinais intermitentes, para que não houvesse uma leitura 

sensorial de um disparo sônico de um sensor diferente do emissor. Outra precaução 

foi a de criar uma distância entre os sensores de acordo com a angulação descrita 

no manual do fabricante. 

Porém, ao fim da primeira etapa de teste no local, foi constatado que a quantidade 

de sensores, apesar de cobrir toda a área do coletor, foi imprecisa, uma vez que o 

alcance das ondas rebatia muitas vezes na estrutura do PEV e causavam ruídos não 

esperados nos resultados.  

A primeira tentativa de correção foi a diminuição da quantidade de sensores. Ao 

invés de usarmos dois sensores, passamos a usar um, acreditando na premissa 

encontradas nos primeiros testes, de que quando se disponha de dois sensores 

paralelos. 

Após uma nova etapa de testes, ficou constatado que mesmo com um único sensor, 

a angulação do sensor HC-SR04 era muito grande, o que ocasionava em muito 

ruído na leitura, pois o mesmo não se fixava sobre um determinado ponto de leitura, 

mas sim sobre um campo muito grande e irregular, trazendo a contínua imprecisão 

dos resultados. 

Para isso foi utilizado o componente  MB1230 XL-MaxSonar-EZ3, ilustrado na Figura 

13, que é um sensor sonar com alta tolerância a ruídos, com um raio de leitura bem 

abaixo do utilizado anteriormente, e que atende as especificações de leitura em 

relação a distância do sensor e o fundo do coletor, possibilitando uma leitura mais 

precisa dos dados in loco. 

Figura 13 – Sensor de distância ultrassônico MB1230 XL-MaxSonar-EZ3 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2017). 
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Em todas as etapas foi utilizado o Raspberry Pi modelo 3b da Fundação Raspberry 

Pi, do Reino Unido. O componente é um computador portátil do tamanho de um 

cartão de crédito que realiza várias operações básicas de um computador. Entre as 

suas principais características são o baixo custo, operar com sistema operacional 

livre e de baixo consumo de energia, atendendo as normativas propostas a esse 

projeto.  

Ainda são características encontradas no componente as conexões via bluetooth 

4.2, ethernet (até 30Mbps) e Wifi (2.4 e 5.0 GHz) integradas, possibilitando a 

presença de conexões redundantes no caso de falha da comunicação ethernet, que 

foi a escolhida para ser a principal conexão entre protótipo e servidor de dados. 

Através do uso do Raspberry, como o ilustrado na figura 14, na recepção e 

armazenamento dos dados provenientes do protótipo, foi possível diminuir o gargalo 

tanto da segurança na exposição dos componentes ao ambiente externo, quanto na 

localização do servidor, que pode ser alocado junto ao protótipo, por nesse caso 

estarmos analisando somente um único coletor. 

Figura 14 – Raspberry Pi modelo 3B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Como todo armazenamento de dados do Raspberry fica em um cartão MicroSD, 

mesmo que ocorresse qualquer tipo de falha dos componentes do servidor, esse 

poderia ser substituído facilmente e todos os dados armazenados até o momento da 

falha intactos. Outro fator importante nessa característica é que não precisaria de 

uma nova configuração do componente pois esses arquivos são salvos no próprio 

armazenamento móvel do dispositivo. 
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4.4 MODELAGEM DE SOFTWARE 

A modelagem de software foi desenvolvida com base no que é encontrado em 

Booch, Rumbaugh e Jacobson (2005, p. 6) que diz que “a modelagem é uma técnica 

de engenharia aprovada e bem aceita.  Construímos modelos de arquitetura de 

casas e de grandes prédios para auxiliar seus usuários a visualizar qual será o 

produto final”. 

A partir dessa afirmação, e através do que foi proposto na arquitetura do protótipo 

em relação à sua arquitetura, iniciou-se o desenvolvimento do software que pudesse 

atender as especificações conforme a figura 15. 

Figura 15 – Proposta de modelagem arquitetônica lógica do protótipo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Como possuímos três etapas distintas, que utilizam camadas de hardware 

diferentes, a primeira etapa no desenvolvimento lógico foi a de recolher informações 

sobre os componentes que seriam utilizados e desenvolver uma metodologia que 

atenda ao modelo lógico proposto. 

Os componentes que utilizam como base a plataforma do Arduino, possuem 

bibliotecas que permitem a sua manipulação usando a plataforma do próprio 

fabricante para programação, dispensando o conhecimento aprofundado do 

hardware e sua codificação de baixo nível. 

Com isso, o desenvolvimento pode utilizar a linguagem C adaptada ao ambiente de 

desenvolvimento do Arduino para estabelecer toda e qualquer configuração desses 
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dispositivos, auxiliando no processo de uso e desenvolvimento lógico do próprio 

firmware do protótipo. 

No processo de leitura, houve a necessidade de estabelecermos regras que 

permitissem que a leitura de um determinado dado sobre o estado volumétrico do 

coletor fosse realmente próxima da realidade, fazendo com que os indicadores 

fossem reflexos mais próximos da exatidão da observação visual.  

Para isso foi utilizada a teoria de “t de Student” em Myers (2009), que define que um 

processo onde há dados com um único grau de liberdade necessita de 

aproximadamente 31,82 leituras de valores para que o valor provável esteja 

estatisticamente 99% próximo do valor real.  

Através dessa base estatística, foi definido que para que um dado fosse 

estabelecido como real parâmetro para armazenagem, haveria a necessidade de o 

sistema realizar 30 leituras do PEV, e o resultado da média dos valores seria então 

considerado como valor aproximado e então transmitido para a base de dados. 

A base de dados foi desenvolvida utilizando um servidor MySql, software de banco 

de dados gratuito da Oracle, versão 5.7, que está disposto em um servidor na rede 

local. O Arduino se conecta ao servidor utilizando a rede e envia os pacotes de 

dados sobre o identificador do coletor e a medida. No banco de dados a tabela está 

disposta de acordo com o modelo apresentado na figura 16. 

Figura 16 – Diagrama entidade relacionamento da tabela reciclesensor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

O servidor de dados recebe os dados e além de registrar os dados provenientes do 

Arduino registra a data e hora da leitura e o código do registro facilitando assim o 
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cruzamento de dados na etapa de análise, permitindo gerar um panorama de coleta 

de acordo com o período de tempo no qual se deseja extrair informações, permitindo 

a visão histórica dos resultados através de ferramentas textuais e gráficas. 

Com isso, podemos definir uma estrutura sequencial dos dados, destacando os 

processos desde a coleta ao armazenamento, conforme ilustrado na Figura 17. 

Figura 17 – Etapas das coletas e envio de dados ao Banco de Dados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Para que o Arduino fosse capaz de realizar tal procedimento foi necessária a 

utilização da biblioteca MySqlConnector, que serve de base para a conexão direta 

do microcontrolador ao banco de dados, sem a necessidade de intervenção de um 

outro serviço. Apesar de mitigar os níveis de segurança no que se refere a 

comunicação e consistência dos dados, a utilização de um identificador de registro 

na informação enviada foi feita para impedir, a priori, a inclusão de dados não 

consistentes no resultado final. 

Com o módulo cliente do sistema totalmente independente do módulo de coleta, os 

relatórios acessarão apenas os dados armazenado no banco de dados. Com isso, 

foram mitigados os riscos de qualquer tipo de interferência externa por parte do 

cliente na coleta dos dados, no entanto, o mesmo irá possuir todos os dados em 

tempo real sobre o monitoramento da coleta. 

Com os dados obtidos, a próxima etapa consiste na análise do histórico de dados, 

para isso foi criada uma unidade de parâmetros para mensurar através de uma 

relação PEV x volume, a quantidade de recicláveis armazenada no PEV, criando 

indicadores de nível para gerar dados em relação aos níveis de alerta e/ou críticos, 

definindo os períodos em que os PEV’s se encontram em níveis de alerta divididos 

por altura e porcentagem, segundo a figura 18. 
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Figura 18 – Exemplo de níveis de alerta delimitados no projeto dos sensores 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Através da análise dos dados coletados poderá ser possível definir um processo 

ponta a ponta da coleta de forma inteligente, mensurando não apenas os PEV’s em 

questão, mas gerando uma base de dados necessária para a realização de um 

planejamento de coleta abrangente, podendo-se desenvolver vários relatórios 

descritivos e/ou gráficos, como um histograma, um cronograma de trabalho, entre 

outros. 

Com essa funcionalidade os dados coletados podem definir um perfil de geração de 

resíduos recicláveis via coleta seletiva, como apoio a tomada de decisões de forma 

inteligente e real, sendo base para a elaboração de rotas de coleta seletiva que 

atendam melhor os usuários, ampliação dos serviços em locais com alta demanda 

de coleta, mapear a quantidade de resíduo produzido por PEV coletor, entre outras 

ações possibilitadas pelo conhecimento da informação gerada pelos instrumentos. 

Os resultados foram elaborados de acordo com o cronograma da figura 19. 

Figura 19 – Cronograma de Elaboração de Resultados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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No atual modelo de coleta de resíduos, o processo não possui índices eficazes de 

medição, que possam demonstrar com grande grau de confiança os momentos 

ideais para a coleta de resíduos e nem possui etapas que garantam a sua gestão 

sustentável, ficando suscetível ao empirismo da frequência da coleta, sugestões ou 

pró atividade de funcionários em reportar o estado do PEV ou até mesmo 

possibilitando a ocorrência de operando além da capacidade. 

Esses fatores são impactantes no ambiente em que está integrado, uma vez que os 

PEV devem apresentar estrutura higienizada e de acordo com as leis sanitárias e 

ambientais. O acúmulo de resíduos de forma desordenada e/ou por um longo tempo 

pode desencadear na atratividade de vetores, na formação de chorume decorrente 

de resíduos impróprios descartados como recicláveis pelos usuários, causar mau 

cheiro no local, a degradação do coletor, entre outros. 

Além do supracitado, o comportamento de curva do nível de preenchimento do PEV 

possui algumas hipóteses, na figura 20, é representado os índices de quantidade de 

resíduos com medições visuais e/ou empíricas dos coletores do modelo de gestão 

convencional. Em paralelo a este a hipótese, a figura 21 apresenta os resultados de 

um possível modelo implementado através do uso dos monitores de dados, com 

uma maior precisão de leitura dos níveis encontrados nos coletores. 

Figura 20 – Hipótese de comportamento atual sem plano de coleta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).  
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Figura 21 – Hipótese de resultados pós-implantação da informatização da coleta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Com os dados analisados por algoritmos de precisão, e com um maior grau de 

confiança na quantidade e frequência de resíduos dispostos em um ou mais 

coletores, será possível gerar relatórios de apoio a decisão. Essa informação pode 

apoiar no planejamento de uma gestão eficiente, priorizando a manutenção de um 

sistema que possa gerar continuamente um comportamento de uma zona de coleta 

e suas mudanças, possibilitando ao responsável pela coleta acompanhar em tempo 

real os dados provenientes dos coletores. 

Além disso, o sistema observará os que estão em níveis de atenção e críticos, em 

quais datas e horários, identificando as demandas de cada coletor, além das 

geradas por eventos que fogem do histograma pré-elaborado, como o acúmulo 

excessivo de resíduos em determinado coletor, possibilitando o acionamento 

emergencial de um veículo para realizar a coleta neste caso em especial 

O relatório fornecido deverá ser simples, gerado automaticamente através da 

seleção dos dados conforme as necessidades de cada processo, seguindo o modelo 

da figura 22, possibilitando a visão total de todos os coletores ou de um coletor 

específico, tornando os dados flexíveis e exportáveis à uma ferramenta de gestão de 

dados ou geradora de relatórios gráficos mais detalhados, ou até mesmo para 

utilização em ferramentas mais simples como Microsoft Excel, Open Office Calc, 

entre outros. 
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Figura 22 – Recorte do relatório gerado através dos dados coletados do sensor 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Além das possibilidades descritas, como há a independência do software de 

relatórios ao protótipo, esses dados podem ser utilizados em um outro software ou 

vir a se adequar a um sistema já utilizado. Com isso, há um ganho de viés técnico e 

econômico, sem a necessidade de se iniciar um novo processo, apenas adaptando 

os componentes ao sistema em funcionamento. 

Como resultado final do processo ora em estudo, referente a viabilização da 

aplicação dessa modalidade de gestão a iniciativas de coleta seletiva de resíduos 

sólidos urbanos, deverá ser possível gerar índices de comparação do processo 

informatizado em relação ao método atual, destacando os pontos fortes e os pontos 

a serem corrigidos visando a sua ampliação e consolidação.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na elaboração dos resultados da pesquisa, foram segregadas as etapas de 

desenvolvimento do estudo contemplando cada especificidade para que fosse 

possível delinear um protótipo que atendesse aos objetivos propostos pelo projeto. 

Observando isso, podemos segmentar está seção nos seguintes itens: 

• Busca por soluções acadêmicas e comerciais; 

• Relatos Experimentais; 

• Análise da efetividade do monitoramento; 

5.1 ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA 

A busca de projetos já consolidados no mercado foi a primeira opção considerada, 

porém, não foi possível encontrar nenhum produto de prateleira que atendesse aos 

requisitos estabelecidos pelo projeto. Em resumo foram encontradas muitas 

tecnologias, principalmente na Europa, desenvolvidas para a modalidade de Postos 

de recebimento ou troca, focando principalmente na recompensa para o usuário do 

serviço, tais como, acesso à internet e pontos em programa de relacionamento, 

entre outros, como metodologia de aumentar a efetividade da participação popular 

nas iniciativas de reuso e reciclagem de resíduos. 

Uma das soluções encontradas foi a SmartTrashCan, uma lixeira inteligente que foi 

instalada em Londres, Reino Unido, quando a cidade foi sede dos jogos olímpicos 

de 2012. Além de coletar todo o lixo, os coletores apresentaram painéis de LCD que 

informavam aos cidadãos sobre notícias em tempo real, tais como, cotações 

financeiras e previsão do tempo. 

Porém a repercussão negativa e desconfiança, como observado na figura 23,  foi 

resultante do acesso indevidos dos sinais dos smartphones dos pedestres que por 

elas passavam, criando estatísticas de comportamento dessas pessoas para 

geração de informação mercadológica. Após essa descoberta, houve um declínio de 

aceitação no serviço e muitos debates sobre a privacidade de dados coletados por 

esses tipos de equipamento. (ECycle, 201-?). 
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Figura 23 – Lixeira inteligente em Londres 

 

Fonte: Swu (2012). 

No campo cientifico a tecnologia que foi descrita em Hannan et al(2013), foi 

inviabilizada pois conta com uma estrutura não condizente com a realidade do 

ambiente de estudo. Esta proposta visa atender coletores externos e de grande 

porte, na modalidade de coleta multisseletiva, utilizando caminhões com os sensores 

embutidos que realizam a leitura apenas quando há coleta do lixo. 

Davide (2012), propõe um modelo protótipo de gerador de dados utilizando sensores 

sônicos localizados na parte superior de cada lixeira, realizando medições periódicas 

do nível de armazenamento de resíduos de cada coletor monitorado. 

Uma das observações a serem feitas é referente ao custo do processo elaborado 

pelo autor, que se demonstra demasiadamente elevado, pois inclui itens de alto 

custo como painéis solares para carga das baterias, o uso de vários sensores 

sônicos, uma linha de dados GSM exclusivamente utilizada por cada dispositivo, 

entre outros.  

Outro fator importante que contribuiu para avaliação de inviabilidade no uso do 

produto citado refere-se à ausência de fonte de energia redundante para alimentar 

os sensores em caso de falha da energia fotovoltaica em locais sem incidência de 

luz solar, o que consequente afetaria a regularidade da observação dos dados com 
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precisão, uma vez que fatores não controlados (meteorologia) são problemas de 

difícil previsão e consequentemente de solução. 

Em resumo, quando sistematizamos alguns exemplos de patentes criadas e listadas 

nas bases de registro, encontramos várias soluções apenas idealizadas e ainda não 

executadas. Dentre várias composições podemos destacar os seguintes trabalhos 

descritos no quadro 4. 

Quadro 4 – Levantamento de soluções comerciais e científicas 

SOLUÇÃO TIPO AUTOR/FABRICANTE ANO PAÍS 

Aparelho de 

Separação de lixo 
Patente 

Kamio Abe, Yoshihiro 

Kimura / Honda Motor 

Co. Ltd. 

2014 Japão 

Aparelho de seleção 

de garrafas por cor / 

material 

Patente 

Yasuhei Hosokawa: 

Yoshikazu Kobayashi: 

Takeshi Konishi / Mike 

Iron Works Co. Ltd. 

2014 Japão 

Sistema de Detecção 

inteligente de 

depósito de resíduos 

sólidos 

Patente 
Mardônio Matos Duarte 

Júnior 
2016 Brasil 

Smart Trash Can 
Produto 

Comercial 
Renew London 2012 

Reino 

Unido 

Proposta de Ecoposto 

Inteligente 

Dissertação 

de Mestrado 

Pedro Miguel Monge 

Davide 
2012 Portugal 

Monitoramento e 

gerenciamento de 

resíduos sólidos 

usando RFID, GIS e 

GSM 

Artigo 

Científico 

Maher Arebey, MA 

Hannan, Hassan Basri, 

Rawshan Ara Begum, 

Huda Abdullah 

2011 Malásia 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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5.2 RELATOS EXPERIMENTAIS 

Para execução do experimento e observação precisa dos resultados foram feitos 

dois acompanhamentos do PEV estudado. A observação manual dos níveis que a 

lixeira possuía em determinados momentos para que assim houvesse métricas 

comparativas na avaliação do protótipo. 

Além da observação manual, foi relatado as datas que realmente aconteciam as 

coletas, principalmente para distinguir a observação e identificação dos momentos 

em que o coletor sofreu redução de nível detectada pelo sensor ou se aqueles 

dados coletados eram dados inconsistentes, e que não representavam uma coleta.  

Todavia, a comparação fez-se necessária para avaliar a efetividade dos resultados 

encontrados em ambos os métodos, tanto dos dados coletados manualmente com 

os dados adquiridos pelo protótipo, quanto a análise criteriosa dos resultados 

apresentados em cada experimento. 

Os dados manuais eram coletados em dia e hora aleatórios, visualizando a 

quantidade de resíduos no coletor e mensurando aproximadamente a sua ocupação 

em medidas em índices variando em 25%, conforme ilustrado na figura 24 e 

apresentado nos Apêndices B, C, D, E e F. 

Figura 24 – Ficha de monitoramento visual da quantidade de resíduos no coletor  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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O plano atual de coleta realizado pela Prefeitura de Vitória no local consiste em duas 

coletas por semana, onde é feita retirada do bag com os resíduos, a descarga no 

caminhão de coleta e a reposição do bag na lixeira. Essas características também 

foram anotadas visualmente para que fosse possível saber se a baixa dos níveis de 

leitura do sensor era motivada pela coleta ou algum erro de leitura, e se o bag era 

bem instalado e atingia os níveis baixos de preenchimento. 

O primeiro experimento com o protótipo idealizado foi iniciado em 07 de agosto de 

2017 e mantido até 06 de setembro de 2017, utilizou o equipamento desenvolvido 

com dois sensores ultrassônicos em paralelo, onde a medida de cada sensor era 

previamente armazenada de forma volátil. O microcontrolador realizava o cálculo da 

média de 10 leituras de ambos os sensores para a formação do dado de coleta, o 

sistema realizava um cálculo da média desses valores, formando assim o resultado 

de uma leitura, e novos dados eram gerados e armazenados em uma frequência de 

aproximadamente 20 segundos. 

O custo médio dos sensores sônicos utilizados inicialmente foi o principal motivador 

desse primeiro teste, cada sensor utilizado possui um preço médio relativamente 

baixo em relação aos encontrados nos trabalhos acadêmicos, se pensarmos em 

uma opção economicamente viável para a produção de monitores em larga escala. 

Mesmo se tratando de um período de testes, foi importante que houvesse o 

armazenamento desses resultados em um banco de dados, utilizando uma conexão 

ethernet com o servidor, a fim de garantir a integridade dos dados transmitidos, 

mesmo que ainda instáveis e com baixa confiabilidade. Toda essa precaução foi 

necessária para evitar possíveis inconsistências na coleta de dados, eliminando as 

preocupações na transmissão com o servidor, podendo-se focar na calibração dos 

sensores, e na própria geração dos níveis do coletor, pois esses dados serviriam 

também como base para as futuras estratégias de coleta de resultados. 

Durante essa fase de monitoramento, foi possível identificar uma disparidade entre 

os dados coletados e as medições feitas para teste, nos quais nem todos os dados 

estavam se aproximando das medidas de calibração por muito tempo após as 

manutenções, conforme se observa na Figura 25. 
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Figura 25 – Picos de nível – 13/08/2017 - 1ª fase de monitoramento  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Uma das constatações realizadas foi a de que como o PEV possui um bag para 

armazenagem dos resíduos, as movimentações através da ação do vento, mal 

posicionamento do bag após a coleta e até mesmo a dispensação do material 

coletado de forma equivocada, causaram confusões em alguns dados coletados 

nesse período. 

Outra observação realizada é a de que o sensor apresentou um ângulo muito maior 

que o de 15° relatado pelo fabricante, obedecendo este ângulo apenas até a 

distância máxima de 60 cm. Isso causou uma instabilidade na leitura dos dados, pois 

o coletor possui uma distância de 120 cm do fundo do bag ao leitor do sensor. 

Durante o replanejamento do protótipo foi possível realizar novos testes para forçar 

a melhoria da capacidade de leitura do sensor empregado. Para segundo etapa de 

leitura, foram feitos ajustes de codificação, usando a taxa de amostragem 

aproximada descrita em “t de Student” (Myers, 2009), de 30 leituras utilizando o 

mesmo modelo de sensor, porém, centralizado na haste superior do coletor. 

A utilização desse método foi considerada, pois possui uma amostra pequena por 

leitura (30 leituras) e essencialmente esses valores em sua grande maioria refletem 

em uma distribuição semelhante a uma normal, e tendem a ter uma moda facilmente 

observada, não necessitando de um maior número de amostras para se aproximar 

da realidade. 



68 

 
 

 

No segundo período de testes, realizado entre 28 de Setembro de 2017 e 18 de 

Outubro de 2017, a variação dos dados diminuiu em relação ao primeiro período, 

porém ainda foi observado um pequeno desvio nos índices que indicam a lixeira 

vazia, indicando que o sensor não alcançava leituras abaixo de 25% de 

preenchimento da lixeira, e muitas vezes houve imprecisão dos resultados 

apresentados. 

Ainda nesse período, um dos itens que chamou a atenção foi que o posicionamento 

do bag afetava as leituras. Por se tratar de um objeto maleável, quando mal 

instalado após uma coleta, ou sob ação de fatores como vento, pode vir a prejudicar 

as leituras de refração do sonar, apresentando assim resultados não satisfatórios, 

comprometendo a integridade dos resultados. Essa preocupação pode ser entendida 

diretamente observando o posicionamento incorreto ilustrado na Figura 26 e os 

resultados obtidos nesse ambiente apresentados na Figura 27. 

Figura 26 – Posicionamento incorreto / correto do bag  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Incorreto Correto 
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Figura 27 – Picos de nível - 2ª fase de monitoramento  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

A partir desta constatação fez-se necessária orientação informal a alguns 

colaboradores da equipe interna de limpeza e a busca por um sensor que tivesse 

uma menor angulação de leitura. O objetivo dessas ações foram priorizar uma 

possível melhora no posicionamento do bag e a diminuição da angulação de leitura 

poderíamos mitigar os erros de leitura, melhorar o foco e precisão da leitura do PEV. 

Para tal foi necessário a troca do sensor HCSR04, pelo sensor MB1240, 

desenvolvido pela Maxbotix, que possui uma angulação de leitura menor que a de 

seu antecessor, aproximadamente entre 3 e 7°, porém com a limitação de ler apenas 

objetos com distância superior a 20cm do sensor. 

Essas novas características apresentadas tiveram que ser reajustadas no software 

de leitura, mantendo o número de leituras da etapa anterior, porém refazendo as 

estruturas condicionais para que não houvesse uma não detecção de transbordo do 

PEV devido à proximidade da borda com o sensor ser de 30 cm, apenas 10 cm além 

da percepção de leitura. 

No período de 08 de Novembro de 2017 a 01 de Fevereiro de 2018 foi realizado a 

coleta de dados da terceira etapa. Na primeira observação, e durante as demais 

observações realizadas, foi perceptível uma melhora nos dados apresentados, que 

apresentaram menores variações em curtos espaços de tempo, permitindo em 

alguns momentos prever as possíveis datas de coleta realizada no PEV. A Figura 28 
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exemplifica um dia sem uso do coletor (não funcionamento da instituição), para que 

possamos visualizar essa constância de leitura com clareza. 

Figura 28 – Picos de nível - 3ª fase de monitoramento  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Contudo, foi possível constatar que a calibração regular do sensor também é um 

fator importante para a continuidade do processo de leitura, uma vez que durante o 

serviço de coleta dos resíduos nem sempre se tem o cuidado devido na retirada do 

bag, o que pode deslocar o posicionamento do sensor, causando imprecisões. 

Quanto ao fator econômico, com o novo sensor, houve um aumento no valor do 

protótipo de forma considerável. O modelo empregado tem um preço médio 10x 

maior do que o empregado na etapa anterior, porém com uma angulação satisfatória 

ao projeto. 

Porém, em uma análise mais otimista, o acréscimo no valor final do protótipo ainda 

ficou abaixo dos projetos que serviram de parâmetro para essa análise, sendo 

assim, ainda possui um custo-benefício maior que as demais soluções pesquisadas 

nas etapas anteriores. 

Quanto ao grau de confiança dos resultados, foi possível ver que o sensor fez um 

trabalho melhor em relação aos empregados nas etapas anteriores, conseguindo 

identificar os pontos de pico de nível crítico, mostrando que a taxa de ocupação ideal 

para o PEV, que era a de até 80% de resíduos dispostos, foi alcançada diversas 

vezes, além de relatar que em alguns momentos extrapolaram o coletor vindo a 
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quase se acumular junto ao sensor. Como o sensor tem uma tolerância de 20 cm de 

leitura primária, qualquer valor que apresentasse grau maior a 90% já poderia ser 

considerado um transbordo.  

Ainda nessa etapa ficou mais evidente que mesmo com a conversa junto à equipe 

de limpeza local e equipe de coleta da prefeitura, não há por parte dos mesmo uma 

preocupação com o andamento da coleta de dados. Por inúmeras vezes foi 

encontrado o equipamento desligado, ou com o sensor deslocado. 

Pelo ambiente de estudo ser uma instituição de ensino, por diversas vezes durante a 

manutenção e execução do projeto houve questionamentos por parte das pessoas 

que transitavam sobre o que era e como funcionava o projeto. Indiretamente, isso 

induzia as pessoas a utilizarem aquele espaço com a garantia de que realmente 

estavam fazendo parte de algo concreto. 

Foi possível observar que no período que a instituição esteve de recesso, o sensor 

foi deslocado, não conseguindo aferir de forma correta nenhum dado consistente 

durante esse período, uma vez que virado para parede, media a distância entre a 

lixeira e a mesma. Outra observação também realizada em relação ao processo, é 

de que não há uma organização definida na coleta desses materiais, sendo 

realizada conforme cronograma empírico. Isso acaba por gerar um custo maior no 

processo que por diversas vezes podemos observar que ouve coleta com a 

capacidade do coletor ainda abaixo de 60%. 

Portanto, para que haja a efetividade na implantação desses projetos, há a 

necessidade ainda de elaborar todo um projeto de trabalho. Nesse contexto, os 

aspectos que abrangem todo o processo de coleta têm que estar delineados, desde 

a frequência de coleta, a forma de como realizar essa coleta in loco. 

Quanto ao método de disposição de resíduos no coletor, a utilização de bags torna 

os projetos mais ergonômicos e acessíveis para os processos de coleta, porém, no 

aspecto de monitoramento interferem diretamente nos resultados obtidos. 

O ideal nesses casos seria um coletor de material rígido que se aproximasse da 

eficiência de coleta dos bags, mas que, no entanto, teriam menor influência sobre a 

quantidade de resíduos dispostos, uma vez que seria possível captar apenas a 
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superfície desses materiais e a influência do coletor nos resultados seria bem 

menor. 

Apesar de todos os impasses, os resultados obtidos podem ser considerados 

satisfatórios, uma vez que estão alinhados com o objetivo geral do projeto e 

atendendo as especificações delimitadas dentro das metas específicas. Portanto, 

esses desvios de projeto podem ser considerados na evolução do projeto 

apresentado garantindo sua maior eficiência em aplicações futuras. 

5.3 ANÁLISE DA EFETIVIDADE DO MONITORAMENTO 

Para uma análise minuciosa da relação dos dados coletados com o que realmente 

se apresenta no PEV e o cumprimento do objetivo a que se propõe o protótipo fez-

se necessária a intervenção estatística para comprovação da veracidade dos fatos 

coletados. 

A primeira intervenção foi a de analisar os dados coletados, afim de buscar 

estatisticamente se os resultados gerados mantinham padrões normais. Essa 

verificação preconiza por encontrar possíveis desvios das variáveis que possa 

causar a inconsistência dos resultados apresentados. 

“No caso de uma amostra de uma única população, a suposição de normalidade é 

exigida quando deseja-se obter intervalo de confiança ou executar teste de hipótese 

sobre a média dessa população baseados na estatística t.” (Torman et al.,2012). 

Portanto houve a necessidade de mensurar a normalidade nessa distribuição desde 

o início dos testes com o protótipo uma vez que a não conformidade dos dados teria 

impacto direto no sucesso ou não dos objetivos implicados no mesmo. 

Na observação da normalidade de todos os dados foi possível observar que há a 

manutenção da mesma mesmo em um ambiente de análise superior ao 35000 

amostras, que a priori já seria um resultado próximo do ótimo para o grau de 

confiança que se espera dos dados coletados pelo protótipo. 

Durante a análise de cada período de coleta separadamente, verificou-se se algum 

dos períodos, mesmo com alguns problemas técnicos, extrapolaram a normalidade 

estatística e assim distorceriam o resultado. 
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A primeira etapa onde eram usados dois sensores para a aferição da quantidade de 

resíduos dispostos no PEV, apesar de ter problemas na leitura de superfícies que 

não faziam parte do estudo, apresentou um desvio de dados estatisticamente dentro 

da normalidade.  

Apesar da insegurança e imprecisão nos dados coletados, ainda assim, pode-se ter 

a certeza de que os sensores eram capazes de criar um ambiente de leitura dos 

resíduos e ainda transmitir dados aproximados dos dados reais de ocupação dos 

coletores. 

Mesmo com as interferências de fatores externos, do posicionamento irregular do 

Bag utilizado para a coleta, as leituras por sensoriamento sônico se mostraram ser 

técnicas plausíveis de serem utilizadas em um projeto de monitoramento, apesar 

dos dados ainda não apresentarem resultados estatisticamente muito próximos aos 

observados in loco. 

Apesar disso, a estabilidade da normalização dos dados se manteve coesa também 

nas etapas seguintes, utilizando um único sensor ou utilizando um sensor com maior 

precisão. Essa garantia fez com que os resultados apresentados mesmo que não 

precisos, fossem de alta confiabilidade e servissem de parâmetros para analisarmos 

o sucesso da composição apresentada em coletar dados dentro de uma 

normalidade estatística e qualidade de captação. 

Para essa avaliação, houve a necessidade de utilizar uma metodologia visual para a 

coleta de dados aleatórios e imparciais durante o processo. Os dados gerados 

durante essa pesquisa serviram de uma base para que fosse analisada apenas se 

os resultados coletados se igualavam a uma possível leitura manual, uma vez que 

foi constatada a viabilidade de captação de dados por parte do protótipo. 

Esses resultados foram captados presencialmente e avaliaram visualmente os níveis 

de quantidade de resíduos acumulados no PEV, metrificando em uma porcentagem 

aproximada, em métricas de múltiplos de 25 (0%, 25%, 50%, 100%, mais de 100%) 

da ocupação do coletor, de forma que seria possível observar possíveis 

semelhanças entre o que se visualiza e o que é gerado como resultado pelo 

protótipo. 
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A ideia de avaliar esses resultados é o de garantir que os dados gerados sirvam de 

base para aferição e calibração do sistema proposto, e principalmente, viabilizar 

melhorias, uma vez que por ser um sistema autônomo, metrificar de outra forma 

senão através da observação não teria grau de confiança suficiente para avaliação. 

Conforme descritos nos relatórios experimentais, essa etapa teve como objetivo 

auxiliar na avaliação do comportamento e precisão dos dados capturados pelo 

protótipo em relação os dados aproximados coletados visualmente, em datas e 

horários aleatórios, para evitar vícios e imprecisões nos resultados desse processo. 

Na Figura 29, fica ilustrada essa avaliação, usando a verificação visual da 

quantidade aproximada de resíduos encontrados no coletor, com o volume dividido 

em faixas de 10%, e então comparado com os resultados de 10 aferições realizadas 

próximas ao horário da observação.  

Figura 29 – Picos de nível – Visual x Sensor  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Apesar da diferença em relação à observação manual e o sensoriamento, em alguns 

momentos foi possível que ambas tivessem uma pequena margem de proximidade. 

Um fato que pode ser melhorado em próximas comparações é de ajustar melhor os 

índices de visualização manual e possivelmente criar uma métrica mais aproximada 

com pontos de observação em escala menor que a utilizada no processo. 
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Outra observação importante são os dados apresentados em curto espaço de 

tempo. Com o sensor com amplitude de leitura ajustada, esses dados tiveram uma 

tendência a estar menos distantes uns dos outros, ampliando assim o grau de 

confiança para com os dados lidos pelo sensor, culminando em uma solução que 

pode detalhar ainda melhor os índices volumétricos de resíduos dispostos em cada 

coletor. 

Apesar de o protótipo final ainda necessitar de ajustes, ele foi capaz de estabelecer 

que há a possibilidade de utilizar ferramentas tecnológicas para monitoramento dos 

resíduos sólidos, mesmo que não em tempo integral, mas ao menos para auxiliar na 

criação e definição de processos de coleta e avaliação de um coletor. Com esse 

sensoriamento, pode se definir se um coletor tem utilidade em uma região, se sua 

capacidade está atendendo ao público alvo, entre outros. 

Por fim, podemos concluir que os resultados alcançados garantem que a utilização 

de novas tecnologias, principalmente as que envolvem IoT, podem produzir novas 

tecnologias capazes de aprimorar as métricas de sensoriamento e monitoramento 

de resíduos sólidos, não se limitando a grandes geradores. 
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6 CONCLUSÃO 

Diante dos relatos experimentais de cada uma das etapas delineadas para a 

obtenção dos resultados, que apesar das dificuldades encontradas em algumas 

etapas da concepção e monitoria do protótipo, os objetivos deste trabalho foram 

parcialmente alcançados, sendo capaz de estabelecer a relação entre o 

sensoriamento de coletores a novas técnicas que visam a melhoria dos processos 

de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos. 

Como o monitoramento desses coletores ainda é algo pouco explorado há poucas 

referencias para que possam ser desenvolvidas soluções em curto prazo. Apesar 

disso, foi possível constatar que há um reconhecimento nas experimentações sobre 

como os planos de coleta podem ser melhorados e muito úteis para a preservação, 

manutenção e viabilidade dessas iniciativas. 

Ao analisarmos o desenvolvimento do protótipo idealizado por esse projeto, tanto em 

sua arquitetura, construção, implantação e resultados, há a constatação de algumas 

proposições factíveis a essa característica buscada e a potencialidade de seu uso 

no apoio à gestão eficiente de resíduos sólidos. 

Os dados obtidos durante o processo permitiram se não a exatidão da métrica 

esperada, informações que podem ser utilizadas para a melhoria do protótipo, do 

próprio processo de coleta encontrado na experimentação ou de outros trabalhos no 

mesmo sentido, fornecendo material experimental suficiente para que seja replicado 

o experimento ou a sua utilização na concepção de ferramentas derivadas desse 

projeto.  

Quanto à viabilidade da utilização dos sensores sônicos, podemos observar que há 

a necessidade de sensores que calibrem o seu feixe de leitura em um ângulo menor, 

e os coletores sejam construídos com materiais menos suscetíveis a interferência de 

leitura, como superfícies irregulares ou maleáveis, que podem indiretamente ter 

influência direta na captação de dados. 

Quanto a sustentabilidade do processo, a visão de monitoramento pode ser também 

utilizada em pequenos geradores, uma vez que o processo de monitoria de resíduos 

não tem a necessidade de ser contínuo, essa aplicação pode ser apenas temporária 
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a fim de estabelecer critérios relevante no posicionamento de ponto de entrega 

voluntária, no acondicionamento de resíduos e outros resultados que podem ser 

alcançados com a visão mais próxima das necessidades de cada local monitorado. 

Para a concepção de trabalhos futuros, ficam as seguintes sugestões: 

• Melhorar a estrutura de fixação do sensor, se possível já o acoplando 

diretamente aos coletores a serem utilizadas na iniciativa que proporem.  

• Utilizar estruturas de coleção de preferência rígidas para diminuir o impacto 

das interferências externas no monitoramento dos coletores. 

• Aprimorar as métricas utilizadas nesse trabalho a fim de melhorar o 

desempenho estatístico das medições e assim chegar a resultados ainda 

mais exatos. 

• Utilizar fermentas de inteligência artificial para aprimoramento das resultados 

e na sugestão de possíveis ações para os coletores e locais monitorados. 
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APÊNDICE A - Modelo Esquemático do protótipo  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 
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APÊNDICE B - Acompanhamento visual do coletor mês de Agosto de 2017 
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APÊNDICE C - Acompanhamento visual do coletor mês de Setembro de 

2017 

 

 



87 

 
 

 

APÊNDICE D - Acompanhamento visual do coletor mês de Outubro de 2017 
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APÊNDICE E - Acompanhamento visual do coletor mês de Novembro de 
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APÊNDICE F - Acompanhamento visual do coletor mês de Dezembro de 
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