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RESUMO 

 

O presente trabalho avaliou a composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

provenientes da coleta seletiva realizada no município de Campo Grande- MS. Os serviços são de 

responsabilidade de uma empresa terceirizada, que atende aproximadamente 10% da área urbana 

do município, sendo a segregação de forma binária com modalidade de coleta “porta a porta” e 

por meio de Locais de Entrega Voluntária (LEV’s). Posteriormente, os resíduos são encaminhados 

para a Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) onde são separados pelas Cooperativas e 

Associação para posterior comercialização. Os resíduos que chegam à UTR por meio da coleta 

seletiva porta a porta apresentam uma média de material reciclável de 55,94% e de rejeito 44,06%. 

Foi objeto também a avaliação dos rejeitos de cada cooperativa após o processo de separação, 

sendo constatado que apresenta apenas 1,90% de material reciclável. Para verificar a efetividade 

de triagem pela cooperativa e também de seus cooperados foram utilizados os dados de uma das 

cooperativas (Coopermaras), do período de janeiro a agosto de 2016, relacionados à quantidade 

de resíduos de entrada na UTR, números de triadores e dias trabalhados. Com estes dados, foi 

identificado que com a capacidade média de triagem apresentada pela Coopermaras, a UTR 

suportaria 138 cooperados, e em condições de efetividade máxima por triador, suportaria 97 

cooperados. 

Por fim, foi possível constatar que o sistema de coleta seletiva do município de Campo Grande-MS 

ainda é bastante ineficiente, resultado principalmente da falta de adesão dos munícipes ao sistema 

e também da falta de maiores programas de educação ambiental que conscientizem a população da 

importância da separação dos resíduos recicláveis. 

 

Palavras-chave: unidade de triagem de resíduos, efetividade de triagem, resíduos.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

Um dos maiores desafios com que se defronta a sociedade moderna é o equacionamento da 

geração excessiva e da disposição final ambientalmente segura dos resíduos sólidos. 

Com a instituição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da Lei Federal n° 

12.305/2010 que, de forma genérica, compreende “o conjunto de princípios, objetivos, 

instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal”, fica estabelecido um novo 

marco regulatório para os resíduos sólidos, tendo como um dos princípios básicos a obediência à 

seguinte ordem de prioridades de ações: a não geração, a redução, a reciclagem, o tratamento dos 

resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A referida Lei apresenta 

a coleta seletiva como um dos instrumentos da PNRS e o incentivo à criação e ao desenvolvimento 

de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis como ferramenta relacionada à implementação da responsabilidade compartilhada pelo 

ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010). 

A coleta seletiva é um passo muito importante para promover a destinação final ambientalmente 

adequada. O aproveitamento do resíduo que é separado corretamente deixa de ser lixo, passando a 

ser um material reutilizável, retornável ou reciclável (JACOBI e BESEN, 2011).  A vantagem da 

coleta seletiva, é que além de incorporar gradativamente um perfil de inclusão social e geração de 

renda para os setores mais carentes e excluídos do acesso aos mercados formais de trabalho, 

contribui para a sustentabilidade urbana (BAPTISTA, 2016). 

Dados da pesquisa realizada pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem – CEMPRE 

(2016) apontam um crescimento no número de pessoas atendidas pela coleta seletiva no Brasil, com 

18% dos municípios do país operando programas de coleta seletiva. Apesar do incremento 

apontado, o serviço ainda é incipiente nos municípios da região Centro-Oeste, sendo de 8% em 

relação ao Brasil. Em Mato Grosso do Sul, dos 79 municípios, apenas 16 possuem o serviço de 

coleta seletiva, conforme dados do CEMPRE (2016), dentre os quais a capital Campo Grande.  

A execução dos serviços em Campo Grande é de responsabilidade de uma empresa terceirizada, 

que atende aproximadamente 10% da área urbana do município, sendo a segregação de forma 

binária com modalidade de coleta “porta a porta” e por meio de Locais de Entrega Voluntária 

(LEV’s). Posteriormente, os resíduos são destinados para o pátio da Unidade de Triagem de 

Resíduos (UTR) onde são separados pelas Cooperativas e Associações para posterior 

comercialização. 
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A UTR é um elemento importante do sistema de gestão dos resíduos sólidos, visto que, o 

serviço de coleta seletiva recolhe materiais passíveis de reciclagem, mas é por meio da triagem 

realizada na UTR que os resíduos recicláveis são efetivamente separados dos rejeitos. Além disso, o 

processo de triagem proporciona uma redução do volume a ser destinado para o aterro sanitário, 

contribuindo no aumento da vida útil do empreendimento. 

A UTR de Campo Grande está cedida, por meio de Parceria Público-Privada, para o Consórcio 

CG SOLURB, sendo este o responsável pela manutenção e controle da entrada e saída dos materiais 

recicláveis na UTR. Atualmente três Cooperativas e uma associação trabalham de forma totalmente 

autônoma na UTR, quais sejam: CATA MS, COOPERMARAS, NOVO HORIZONTE e 

ATMARAS. 

 

1. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a eficiência da triagem dos resíduos provenientes da coleta 

seletiva e encaminhados para a UTR, bem como verificar se o quantitativo de resíduos atualmente 

encaminhados para a Unidade de Triagem de Resíduos – UTR de Campo Grande é compatível com 

o número de cooperados existentes. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A base do estudo consistiu em realizar uma análise gravimétrica dos resíduos provenientes da 

coleta seletiva encaminhados à UTR e também dos rejeitos de cada cooperativa após o processo de 

separação. Para obtenção das amostras e posterior caracterização qualitativa foi utilizada a técnica 

de quarteamento estabelecida na norma ABNT NBR 10.007:2004 - Amostragem dos Resíduos 

Sólidos (ABNT, 2004). 

Desta forma, a composição gravimétrica foi realizada entre os dias 15/10/2016 a 28/10/2016 

com a coleta de  40 amostras de cada um dos seguintes pontos: a) 33 setores da coleta seletiva 

porta-a-porta; b) locais de entrega voluntária (enquadrados em LEV 1 - estabelecimentos comerciais 

e LEV 2 - condomínios residenciais); e  c) rejeitos resultantes da triagem das cooperativas atuantes 

na UTR. As amostras foram separadas com o auxílio de bombona com volume e peso conhecidos 

(bombona de 0,1 m³ ou 100 L), as quais foram depositadas sobre uma lona plástica.  

As amostras de cada ponto de coleta foram amontoadas e homogeneizadas, apresentando 

montantes de aproximadamente 250 kg de resíduos. Após esta etapa, realizou-se o processo do 
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primeiro quarteamento, ou seja, a amostra foi dividida em quatro partes iguais, que foram 

devidamente separadas. Foram, então, desprezadas duas quartas-partes na diagonal, sobrando assim 

dois montantes. Sequencialmente, os dois montantes foram novamente homogeneizados e, em 

seguida, iniciou-se o segundo quarteamento, no qual outra vez a amostra foi dividida em quatro 

partes iguais e separadas as duas quartas partes, vis-à-vis opostas as primeiras, desprezando-as, 

conforme ilustra a Figura 1. 

 
Figura 1 - Ilustração esquemática da etapa de quarteamento, objetivando a escolha da amostra. 

 

Os dois montes resultantes do segundo quarteamento formaram a massa de resíduos (amostra 

final com aproximadamente 62,5 Kg) que foi segregada para a determinação da composição 

gravimétrica. Completado o procedimento, realizou-se a separação manual e a pesagem dos 

resíduos nas categorias previamente definidas: papel branco, papelão, embalagem multicamada, 

plástico filme, plástico rígido, PET, isopor, outros plásticos, vidro incolor, vidro colorido, metal 

ferroso, alumínio, matéria orgânica, sanitários, e resíduos perigosos. 

 
O processo de gravimetria foi realizado em 15 dias, conforme cronograma de execução abaixo: 

Data 
15/10/2016 16/10/2016 17/10/2016 18/10/2016 19/10/2016 20/10/2016 21/10/2016 

Sábado Domingo Segunda-
feira Terça-feira Quarta-

feira 
Quinta-

feira Sexta-feira 

Amostras – 
Coletas 

Setores: 03,13 
15, 29, 31 e 33 - 

Setores: 20, 
18, 16, 04, 

06 

Setores: 05, 
07, 17, 19, 21 

Coleta dos 
rejeitos da 

Atmara 

Setores: 08, 
10, 22, 24, 
26 Coleta 

dos rejeitos 
do CATA-

MS 

Setores: 09, 
11, 23, 25, 
27 Coleta 

dos rejeitos 
da Atmara 

Setores: 02, 
12, 14, 28, 

30 e 32 
Coleta dos 
rejeitos da 
CATA-MS 

Ensaios 
Gravimétricos - - 

Setores: 03, 
13, 15, 29, 

31 e 33 
   

Setores: 09, 
11, 23, 25, 

27 e Rejeitos 
da CATA-

MS 
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Data 
22/10/2016 23/10/2016 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 

Sábado Domingo Segunda-
feira Terça-Feira Quarta-

feira 
Quinta-

feira Sexta-feira 

Amostras 
Coletas - - Setor: 01 

Coleta dos 
rejeitos do 

Novo 
Horizonte 

- 

Coleta dos 
rejeitos do 

Novo 
Horizonte 

- 

Ensaios 
Gravimétricos 

Setores: 02, 
12, 14, 28, 30, 

32 
- - 

Setores: 01 e 
Rejeitos do 

Novo 
Horizonte 

- 
Rejeitos do 

Novo 
Horizonte 

- 

Tabela 1 - Cronograma de execução dos ensaios gravimétricos. 

Foram considerados como materiais passíveis de reciclagem os metais, papel, papelão, 
tetrapack, plástico filme e plástico rígido e considerados no grupo dos rejeitos, por não 
apresentarem valor econômico no Estado, os vidros e isopores juntamente aos resíduos sanitários, 
orgânicos e papéis, plásticos e demais materiais pequenos que não é possível a sua separação na 
esteira. 

Além da realização da gravimetria, foram coletados dados de controle de entrada e saída de 

resíduos sólidos registrados pela concessionária durante o período de um ano (01/10/2015 a 

01/10/2016) para avaliação da eficiência de triagem da UTR.  

Para verificar a efetividade de triagem pela cooperativa e também de seus cooperados foram 

utilizados os dados da Coopermaras, no período de janeiro a agosto de 2016, relacionados à 

quantidade de resíduos de entrada na UTR, números de triadores e dias trabalhados. Com estes 

dados também foi identificada a quantidade total de cooperados que a UTR de Campo Grande 

suporta. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Eficiência de triagem de resíduos recicláveis na UTR 

 

Os procedimentos das análises gravimétricas realizadas durante a perícia técnica estão 
demonstrados nas figuras 2 a 5. A massa específica média encontrada dos resíduos recicláveis foi de 
57,7 kg/m³. 
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Figura 2: Caminhão de coleta liberando os resíduos no 

pátio de triagem. 
Figura 3: Catadores realizando a homogenização e 

posterior quarteamento. 

  
Figura 4: Catadores realizando a separação do vidro na 

amostra quarteada. 
Figura 5: Realização da pesagem de material triado em 

bombonas. 
 

Os resíduos que chegam à UTR por meio da coleta seletiva porta a porta apresentam uma média 

de material reciclável de 55,94% e de rejeito 44,06%. O setor de coleta número 17 apresentou a 

maior composição de material reciclável (71,83%) e o setor de coleta número 3 a menor parcela de 

material reciclável (41,34%). Em análise aos Locais de Entrega Voluntária – LEV´s verifica-se que 

a média de material reciclável na composição dos resíduos é de 66,40% e, de rejeitos, de 33,60%. 

Os LEV´s mais efetivos nessa situação são aqueles alocados nos condomínios (LEVs-2). Estes 

resultados estão apresentados na Figura 6: 
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Posição Setores Rejeitos Recicláveis Setores Rejeitos Recicláveis Cooperativas Rejeitos Recicláveis
1º 17 28,17% 71,83% LEV1 35,76% 64,24% Coopermaras 91,37% 8,63%
2º 27 28,90% 71,10% LEV2 31,44% 68,56% Coopermaras 97,75% 2,25%
3º 30 29,88% 70,12% Média 94,56% 5,44%
4º 24 30,62% 69,38% Média 33,60% 66,40%
5º 13 32,78% 67,22% Catar MS 99,68% 0,32%
6º 23 33,39% 66,61% Catar MS 99,63% 0,37%
7º 8 33,49% 66,51% Média 99,66% 0,35%
8º 26 35,71% 64,29%
9º 10 36,13% 63,87% Novo Horizonte 99,39% 0,61%

10º 28 36,79% 63,21% Novo Horizonte 96,92% 3,08%
11º 9 38,59% 61,41% Média 98,16% 1,85%
12º 25 39,19% 60,81%
13º 31 40,73% 59,27% Média Geral 98,10% 1,90%
14º 29 40,89% 59,11%
15º 33 41,99% 58,01%
16º 11 43,31% 56,69%
17º Média 44,06% 55,94%
18º 19 44,35% 55,65%
19º 4 46,01% 53,99%
20º 21 46,33% 53,67%
21º 15 47,76% 52,24%
22º 16 48,16% 51,84%
23º 32 50,99% 49,01%
24º 7 51,19% 48,81%
25º 18 51,28% 48,72%
26º 5 52,15% 47,85%
27º 2 53,02% 46,98%
28º 1 53,51% 46,49%
29º 6 54,51% 45,49%
30º 12 55,14% 44,86%
31º 20 56,09% 43,91%
32º 14 56,15% 43,85%
33º 22 58,25% 41,75%
34º 3 58,66% 41,34%

COLETA SELETIVA PORTA A PORTA COLETA EM LEVs EFICIÊNCIA DAS COOPERATIVAS

 
Figura 6: Parcelas de resíduos e rejeitos encaminhados à UTR 

  

Em observância a eficiência de segregação dos materiais recicláveis pelas cooperativas, 

verificou-se que a composição dos resíduos encaminhados para o Aterro Sanitário, ou seja, aquela 

porção que já passou pelas esteiras de triagem dos cooperados, e restou ao final do processo, 

apresenta apenas 1,90% de material reciclável, demonstrando que a eficiência de segregação das 

cooperativas durante a perícia foi bastante efetiva para os materiais recicláveis que apresentam 

maior valoração econômica. Não se observou diferença significativa entre os processos de 

segregação das cooperativas. 

 

3.2. Controles de entrada e saída de resíduos da UTR 

 

Em análise a série de dados referentes a 1 ano de funcionamento da UTR, obtivemos os 
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seguintes resultados para o período: entraram na UTR 4.677 toneladas de resíduos advindos da 

coleta seletiva, dos quais 2.347 toneladas (50,19%) foram recicladas e 2.330 toneladas (49,81%) 

enviados para o aterro sanitário como rejeitos. Observando esses dados, mês a mês, verifica-se a 

entrada média de 359,8 toneladas de resíduos, dos quais 180,5 toneladas (49,63%) são vendidas 

como recicláveis e 179,3 toneladas (50,37%) são encaminhados para o aterro sanitário como rejeito. 

Contudo, um fator importante a ser considerado com essa série de dados maiores foi que a 

execução da perícia motivou uma melhor segregação por parte das cooperativas, o que pode ser 

constatado pelo aumento da eficiência de segregação do material reciclável, passando de uma média 

de 50,19% para 55,94%. 

 

A série de dados aqui descritas pode ser observada na Figura 7: 

 
Figura 7: Controle de entrada e saída de resíduos da Unidade de Triagem de Campo Grande. 

 

Avaliando esse gráfico é possível entender algumas premissas referentes à operação da UTR. 

Primeiramente, destaca-se o acúmulo de material reciclável no pátio da UTR nos meses de 

dezembro e janeiro, que além de ser um período de maior geração de resíduos recicláveis devido às 

festividades de final de ano, é também o período em que as cooperativas entram em recesso. Esses 

fatores causam uma queda na efetividade da segregação pelas cooperativas nos meses subsequentes, 

pois pelo fato de terem maior quantidade de resíduos disponíveis no pátio da UTR, priorizam a 

segregação dos materiais que apresentam maiores valores de venda. Nos meses de janeiro, fevereiro 

e março a parcela de rejeito encaminhada ao Aterro Sanitário supera a parcela de recicláveis 
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vendidos, chegando à expressiva composição de 71,83% de rejeito e 28,17% de reciclável, como 

pode ser visto na tabela 2: 

 
Mês Porcentagem de 

Rejeitos 
Porcentagem de 

Reciclável 
Janeiro/2016 52,77% 47,23% 

Fevereiro/2016 70,33% 29,67% 
Março/2016 71,83% 28,17% 

Média Anual 50,19% 49,81% 
Tabela 2: Eficiência de segregação dos resíduos da coleta seletiva  

nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2016. 

  

Nos meses de fevereiro, março e abril a entrada de resíduos advindos da coleta seletiva 

diminuiu, no entanto pelo acúmulo citado, essa queda de entrada de resíduos só foi sentida pelas 

Cooperativas nos meses de maio e junho, que foram os meses nos quais ocorreram diversas 

reclamações pela falta de resíduos. Outro fato importante a observar, é que nesses meses de 

reclamações, a eficiência da segregação pelas cooperativas volta a aumentar, com a parcela de 

material reciclável superando novamente a parcela de rejeitos encaminhada para o aterro sanitário, 

tabela 3. 

 
Mês Porcentagem de 

Rejeitos 
Porcentagem de 

Reciclável 
Maio/2016 48,88% 51,12% 
Junho/2016 45,36% 54,64% 

Média Anual 50,19% 49,81% 
Tabela 3: Eficiência de segregação dos resíduos provenientes da  

coleta seletiva nos meses de maio e junho de 2016. 

 
Nos meses de maio, junho e julho a Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Concessionária 

responsável pela gestão, ampliaram os setores de coleta seletiva e os programas de educação 

ambiental. Essas ações refletiram no aumento da quantidade de resíduos na UTR, que normalizaram 

novamente a efetividade da segregação dos resíduos. Porém essa normalização foi novamente 

alterada no mês da perícia (outubro/2016), que motivou uma melhor separação dos resíduos por 

parte das cooperativas (tabela 4). 

 

Mês Porcentagem de 
Rejeitos 

Porcentagem de 
Reciclável 

Julho/2016 48,10% 51,90% 
Agosto/2016 48,93% 51,07% 

Setembro/2016 46,54% 53,46% 
Outubro/2016 40,18% 59,82% 
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Média Anual 50,19% 49,81% 
Tabela 4: Eficiência de segregação dos resíduos provenientes da coleta seletiva 

 nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2016. 
 

Desta forma, conclui-se que é necessário tomar-se algumas precauções quanto à gestão de 

trabalho na UTR. A primeira delas é definir padrões de procedimentos operacionais que 

determinem uma efetividade média de segregação de resíduos que chegam à unidade de triagem, 

seja por meio de melhoramento das condições atuais ou aplicação de novas tecnologias. A segunda 

precaução é tentar encontrar uma equação para balancear o número de catadores com a quantidade 

de resíduos de entrada, pois nas condições atuais qualquer aumento de um desses fatores pode 

ocasionar falta de resíduos ou queda na eficiência de triagem. 

 

3.3. Capacidade de triagem 

 

A partir de dados obtidos da Cooperativa Coopermaras, foi possível verificar a efetividade de 

triagem pela Cooperativa e também de seus cooperados. Atualmente a Coopermaras consegue triar 

em média 3,5 toneladas/dia e cada cooperado consegue triar 119 kg/dia. De acordo com Damásio 

(2010) a eficiência de triagem é classificada como média alta na faixa de 2 a 4 toneladas/dia.  

Conforme pode ser observado na tabela 5, a Coopermaras alcançou a eficiência dentro desta faixa. 

 

Cooperativa Coopermaras 

Meses Dias Totais Dias 
trabalhados 

Efetividade 
Cooperativa (kg/mês) 

Efetividade 
Cooperativa 

(kg/dia) 

Efetividade 
cooperado 

(kg/dia) 
jan-fev 16 37 28 128.351 4.584 169 
fev-mar 16 40 29 102.091 3.520 117 
mar-mai 16 42 36 112.931 3.137 108 
mai-jun 16 47 33,5 88.543 2.643 88 
jul-ago 16 48 34 134.446 3.954 110 

Soma 214 160,5 566.361 3.568 119 
Tabela 5: Efetividade de triagem pela Cooperativa Coopermaras e por cooperado. 

 

Com esses dados foi possível também analisar a quantidade total de cooperados que a UTR de 

Campo Grande suportaria, utilizando 3 faixas de efetividade por cooperado: efetividade média, 

efetividade máxima e efetividade de 200 kg/dia descrita pelo Ministério das Cidades (BRASIL, 

2016). Foi considerado para a efetividade apresentada pelo Ministério das Cidades a adição de 4 

cooperados a cada 20 triadores para deslocar tambores da esteira de separação, manusear prensa, 
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entre outras tarefas a serem desenvolvidas.  Na efetividade média e máxima, indicada pela 

Coopermaras, já estão incluídos o total de cooperados. A Tabela 6 demonstra os resultados obtidos:  

 

Entrada de 
Reciclável 
(kg/mês) 

Entrada de 
Recicláveis 

(kg/dia) 

Descrição de 
Efetividade 

Efetividade/ 
cooperado 

(kg/dia) 

Número de 
triadores 

Outros 
cooperados        
(4 a cada 20 
triadores) 

Total de 
Cooperados 
necessários 

359.835 16.356 Média 119 138 - 138 

Atualmente tem 96 
cooperados 

Máxima 169 97 - 97 
Ministério da 

Cidade 200 82 16 98 

Tabela 6: Total de cooperados necessários de acordo com a entrada de resíduos na UTR.  
 

Nesse sentido, os cenários identificados foram estes: 

- Se as cooperativas trabalhassem com a capacidade média de triagem apresentada pela 

Coopermaras, a Unidade de Triagem suportaria 138 cooperados; 

- Operando na capacidade máxima, a UTR suportaria 97 cooperados; 

- Operando na capacidade descrita por Brasil (2016) a unidade de triagem suportaria 98 

cooperados.  

 

Dessa forma, verifica-se que mesmo considerando a capacidade prevista pelo Ministério das 

Cidades, de 200 Kg/cooperado/dia ou a capacidade máxima apresentada pela Coopermaras, a 

quantidade de resíduos recicláveis é suficiente para atender os cooperados que trabalham 

atualmente na Unidade de Triagem de Campo Grande. 

 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

Dos estudos realizados, conclui-se que existem dois pontos que merecem atenção e devem ser 

melhor estruturados na UTR. O primeiro deles refere-se à falta de planejamento e procedimentos de 

trabalho, pois cada cooperativa segrega os resíduos sem nenhuma sistemática. Da mesma forma, a 

frequência dos seus trabalhadores não guarda nenhuma semelhança entre si: cada trabalhador 

executa as atividades de acordo com suas conveniências. O segundo ponto está relacionado à 

suscetibilidade da estrutura organizacional das cooperativas a fatores externos, representados pela 

variação de demanda de matéria prima. 

Dessa forma, para manutenção e controle desses fatores, algumas medidas devem ser tomadas: 

a) Criação de procedimento operacional de trabalho que contemple um padrão de efetividade 

de segregação por parte das Cooperativas, com estabelecimento de um limite mínimo. De 
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outro lado, criar os procedimentos que estabeleçam exigências mínimas de frequência dos 

catadores;  

b) Estabelecer padrões mínimos de quantidade de catadores por volume de entrada de resíduos 

recicláveis; 

c) Assunção de novas tecnologias e busca de parcerias para melhorar o cenário atual de 

valoração econômica dos materiais recicláveis, trazendo vantagens em segregar todos os 

materiais recicláveis definidos pelo Plano Nacional de Saneamento Básico. 

 

Por fim, é possível constatar também que o sistema de coleta seletiva do município de Campo 

Grande ainda é bastante ineficiente, resultado principalmente da falta de adesão dos munícipes ao 

sistema e também da falta de maiores programas de educação ambiental que conscientizem a 

população da importância da separação dos resíduos recicláveis. 
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