
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA INTELIGENTE PARA COLETA DE LIXO
RECICLÁVEL APLICANDO O CONCEITO IOT
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): EDUARDO COSTA LOPES DA SILVA JUNIOR, OSMAR GRANER MOTTA, VICTOR
RICCIOTTI CARDOSO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): LUÍS FERNANDO POMPEO FERRARA, SABRINA DE CASSIA MARTINEZ, TATIANI
DE PAULA PINOTTI SABARIS
ORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): GRUPO DE PESQUISA EM ENGENHARIA APLICADA, NÚCLEO DE PESQUISA
EM ELETRÔNICA
COLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

 

Um assunto recorrente em debates é a respeito da coleta de lixo, no Brasil 

cerca de 80 milhões de brasileiros não tem acesso a serviços de tratamento e 

destinação adequada de resíduos, o que acaba acarretando riscos à saúde, ao meio 

ambiente e a economia. Além do descarte incorreto dos resíduos outro problema 

são os materiais recicláveis, que muitas vezes não são separados corretamente nas 

residências, devido à falta de informação ou até mesmo da coleta seletiva nos 

municípios. Porém a coleta e o tratamento do lixo exigem muitos recursos dos 

orçamentos municipais, um exemplo é a prefeitura de Santos que em 2016 destinou 

cerca de 11 milhões mensais à coleta de lixo e aproximadamente 38% dos gastos 

foram relacionados aos veículos coletores. Com base nesses dados, o objetivo 

desse projeto é o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento, utilizando 

o conceito da internet das coisas (IoT), para coleta de lixo reciclável, auxiliando o 

planejamento mais eficiente nos ambientes urbanos. O projeto consiste no 

desenvolvimento de dois sistemas, um de monitoramento e outro de comunicação. 

O de monitoramento envolve a elaboração de um software que tem como interface 

um mapa da cidade, onde pode ser visualizado a capacidade de armazenamento 

das caçambas de lixo de uma região, tornando possível planejar as rotas de coleta e 

postergar as viagens às ruas que possuam caçambas com pouca capacidade de 

armazenamento de lixo utilizada. No software também é possível travar a caçamba, 

a fim de evitar que ultrapasse a sua capacidade. O sistema de comunicação 

compõe-se de uma rede sem fio constituída de um módulo central, conectado ao 

computador onde o software está instalado e módulos locais que estão acoplados as 

caçambas. Durante os testes realizados foram encontrados problemas de 

alimentação dos módulos, sendo necessária a adaptação de reguladores de tensão, 

pois estavam causando interferência no envio dos dados. Após a correção, a 

plataforma funcionou de forma satisfatória, tornando a sua implementação viável. 

Para ser implementado em vias públicas são necessárias adaptações, como a 

utilização da rede elétrica para a alimentação do sistema, a vedação do sistema e 

entre outros. 

 

 

 



2. INTRODUÇÃO 

 

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2014, a 

produção mundial de resíduos sólidos urbanos estava em 1,4 bilhão de toneladas ao 

ano. Quase metade desse total é gerado por 30 países, os mais desenvolvidos do 

mundo. Se a taxa de crescimento da produção de lixo se mantiver igual até a 

metade do século XXI, segundo previsão da ONU, teremos uma produção anual de 

4 bilhões de toneladas (TEIXEIRA, 2014). 

 Foi divulgado pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA), que 

apenas metade da população mundial é atendida pela coleta de lixo, o que 

compromete cerca de 20 a 30% dos orçamentos municipais para a destinação dos 

resíduos. As regiões do mundo em que a coleta de lixo é mais deficiente são a 

África, o Sudeste Asiático e a América Latina. Estima-se que, somente para o 

recolhimento desse lixo, seja necessário um investimento anual de cerca de R$ 100 

bilhões (TEIXEIRA, 2014). 

 O Brasil é um dos dez maiores produtores de lixo do mundo, apresentando 

um crescimento cinco vezes maior do que o crescimento populacional entre 2010 e 

2014. Cerca de 80 milhões de brasileiros não têm acesso a serviços de tratamento e 

destinação adequada de resíduos (ALENCAR; GRANDELE, 2015). Segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), a deficiência na 

coleta de lixos traz riscos à saúde e ao meio ambiente, além de provocar problemas 

na economia, uma vez que a contaminação do solo e das águas, a queima 

descontrolada de resíduos e a baixa proporção da reciclagem aceleram o 

esgotamento dos recursos naturais (TEIXEIRA, 2014). 

 De acordo com os relatórios da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), apesar da promulgação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010 que determinava o fim dos lixões a 

céu aberto, eles ainda estão presentes em 1559 cidades brasileiras, sendo 834 

delas localizadas no Nordeste, onde ocorre o pior quadro regional de todo o país. O 

Sudeste, apesar de ser o maior produtor de lixo per capita do Brasil com 1,2 kg ao 

dia, lidera o ranking de destinação correta de lixo, com 820 cidades enviando seus 

resíduos para aterros sanitários adequados. O Sul, com os menores índices de 

produção per capita (0,77 kg ao dia), tem os maiores índices de coleta seletiva do 

país (ALENCAR; GRANDELE, 2015). 



 Existe um projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados, o PL 

2289/2015, que visa prorrogar o prazo para o fim dos lixões municipais, uma vez que 

as pequenas cidades não conseguiram se adequar à legislação, principalmente 

devido à falta de orçamento. Em alguns casos, como no de municípios com menos 

de 50 mil habitantes, o prazo poderia se estender até 31 de julho de 2021  (SENADO 

FEDERAL - SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2015). 

 Segundo José Araruna, Professor do Departamento de Engenharia Civil da 

PUC-Rio, a crise econômica no Brasil fez com que o valor das commodities 

despencasse e as indústrias de alumínio e plástico saíssem do país, diminuindo o 

investimento e a atratividade da reciclagem desses materiais (ALENCAR; 

GRANDELE, 2015). 

 O Brasil recicla cerca de 97% das latinhas de alumínio descartadas, e 55% 

das garrafas PET. No geral, apenas 2% dos resíduos produzidos são reciclados 

(RIBEIRO, 2014). 

 Em Santos, no litoral do estado de São Paulo, são retirados, somente da areia 

da praia, durante a alta temporada, de 120 a 130 toneladas de lixo todos os dias, 

processo que envolve mais de 130 funcionários, podendo demorar até 16 horas. O 

lixo jogado nas areias engloba desde latinhas vazias e chinelos perdidos, até 

animais mortos e carcaças de geladeiras e sofás (RIBEIRO, 2014). 

 Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 30 a 40% de todo o resíduo sólido é 

reciclável, mas a cidade de Santos reaproveita menos de 5% do lixo limpo 

(DEGASPARI, 2017), cerca de 450 toneladas mensais (PREFEITURA MUNICIPAL 

DE SANTOS, 2017). 

 Segundo o jornal A Tribuna, a Terracom, empresa responsável pela coleta de 

lixo em Santos, firmou contrato estimado em R$ 133,5 milhões em 2016, cerca de 

R$ 11 milhões mensais (THADEU; QUEIRÓS, 2016).  

 Alguns dos fatores que encarecem o recolhimento do lixo nas cidades são os 

gastos com combustível, equipamentos e mão-de-obra. Em cidades que possuem 

por volta de 400.000 habitantes, como Santos, cerca de 41% dos custos variáveis da 

coleta de resíduos são com mão-de-obra, e 38% com veículos coletores 

(BORGERS; FERREIRA, 2008). 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

 

Desenvolver uma plataforma que auxilie o planejamento mais eficiente da 

coleta de lixo reciclável nos ambientes urbanos. Esse sistema permitirá a 

visualização da capacidade de armazenamento das caçambas de lixo de uma 

região, a fim de reduzir o uso de recursos financeiros e ambientais da administração 

pública, uma vez que será possível planejar as rotas de coleta e postergar as 

viagens às ruas que possuam caçambas com pouca capacidade de armazenamento 

de lixo utilizada. 

 

4. METODOLOGIA 
 

O projeto foi dividido em duas partes, o sistema de monitoramento e o 

sistema de comunicação, conforme mostra a figura 1. 

 

 

Figura 1 - Partes componentes do projeto (AUTORES, 2017). 
 

O sistema de monitoramento consiste em um software desenvolvido para a 

plataforma Windows e escrito na linguagem Microsoft C#, visando a compatibilidade 

entre a plataforma utilizada pelo usuário final e o ambiente utilizado pelos 

desenvolvedores. Esse sistema será responsável por reunir todas as informações da 

rede de caçambas e apresentá-las em um mapa, sendo que cada caçamba será 

representada por um círculo. As cores dos pontos que representam cada caçamba 

indicarão o status de suas respectivas lotações, a cor verde indicará que a caçamba 

se encontra com sua lotação entre 0 e 25% do total, a amarela entre 26% e 50%, a 

laranja indica entre 51% e 75% e a cor vermelha, 76% e 100%.  



Tendo como base as informações disponibilizadas pelo sistema de 

monitoramento, o usuário poderá realizar, remotamente, operações de controle nas 

caçambas. Será possível travar uma determinada caçamba para que não seja 

possível adicionar mais detritos, caso sua capacidade de lotação esteja crítica, bem 

como destravar essa caçamba para a realização da coleta. 

 

4.1. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 

 

O sistema de comunicação se dará por meio de uma rede sem fio, 

responsável por permitir a troca de informações entre as partes que formam o 

sistema e que será dividido em duas subpartes: módulo central e módulos locais. 

Os módulos locais utilizarão um microcontroladores ATmega328, tendo 

acoplados um sensor ultrassom e um módulo transceptor de radiofrequência 

NRF24L01. O sensor ultrassom será responsável por obter constantemente o status 

de capacidade de cada caçamba e o módulo de rádio transmitirá essa informação 

para a rede, entregando ao módulo central. Cada módulo local também terá um LED 

que representará a trava da caçamba, quando vermelho indicará que a caçamba 

está travada e apagado que a caçamba em funcionamento normal. 

O módulo central será composto por um microcontrolador ATmega328 

acoplado a um módulo transceptor NRF24L01. Esse módulo será conectado via 

cabo ao equipamento do sistema de monitoramento, realizando a comunicação por 

uma porta serial com o computador. Entre o módulo central e os módulos locais, a 

comunicação é feita via rádio. 

A rede de comunicação sem fio será formada pelos próprios módulos locais, 

pois cada um repete o sinal que recebe de seus vizinhos. Desta forma, um módulo 

local um pouco mais distante da central terá seu sinal repetido por outros módulos 

locais até que este sinal alcance o módulo central. Inversamente, o módulo central 

poderá alcançar um módulo local mais distante, pois terá o seu sinal repetido por 

outros módulos locais até chegar ao seu destino. 

O projeto será apresentado através de protótipos que simularão três 

caçambas de lixo. Serão usados pequenos recipientes para representar essas 

caçambas e pequenos objetos para representar os detritos, que serão inseridos nos 

recipientes para simular o funcionamento do sistema. A simulação será realizada 

utilizando uma rede de curta distância. Todos os componentes utilizados possuem 



dimensões consideravelmente menores em relação a uma aplicação real com a 

finalidade de exemplificar o funcionamento do sistema em um ambiente de 

laboratório. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento do projeto foi iniciado pela configuração do módulo local, 

que consiste em um ATmega328 acoplado a uma caçamba de lixo, na figura 2 pode 

ser observado a ligação do microcontrolador com o módulo de comunicação.   

 

 

Figura 2 - Conexões eletrônicas para estabelecer comunicação (AUTORES, 2017). 

 

Posteriormente foi acrescentado o sensor ultrassom HC-SR04, o módulo de 

comunicação NRF24L01 e o LED para sinalização do status da caçamba. Também 

foi realizada a programação dos cálculos de porcentagem de lotação da capacidade 

da caçamba, assim como a transmissão dessas informações entre um módulo local 

e outro. 

Em seguida o software do sistema de monitoramento foi desenvolvido, na 

figura 3, pode ser visualizada a tela onde consta o mapa com as caçambas 

sinalizada em forma de círculo. 

 



 

Figura 3 - Tela de monitoramento das caçambas (AUTORES, 2017). 

 

Tendo como base as informações disponibilizadas pelo sistema de 

monitoramento, o usuário pode também realizar, remotamente, operações de 

controle nas caçambas. É possível travar uma determinada caçamba para que não 

seja possível adicionar mais detritos, caso sua capacidade de lotação esteja crítica, 

bem como destravar essa caçamba para a realização da coleta, conforme demostra 

a figura 4. 

 

 

Figura 4 - Exibição dos detalhes de uma caçamba de lixo (AUTORES, 2017). 

 

O próximo passo foi realizar a conexão entre o módulo central e o sistema de 

monitoramento. O computador no qual o sistema está instalado recebe os dados por 

meio de uma conexão serial com o microprocessador do módulo e os processa para 

exibir na tela do usuário.  

Para encerrar o desenvolvimento, o sistema foi programado para enviar aos 

módulos locais a ordem de travar ou destravar determinada caçamba, conforme 

fosse sinalizado pelo usuário no software de monitoramento. 

 



6. RESULTADOS 
 

No primeiro teste realizado, o intuito era apenas estabelecer comunicação, 

então foi determinado que um microcontrolador transmitiria ao outro um número 

inteiro aleatório entre 0 e 255, conforme visto na figura 5. 

 

 

Figura 5 - Resultado do primeiro teste de comunicação (AUTORES, 2017). 

 

Embora esse primeiro teste tenha funcionado perfeitamente, quando os 

microcontroladores estavam sendo alimentados por um cabo USB ligado a um 

computador, foi notada uma falha na transmissão quando os mesmos foram 

conectados diretamente em uma tomada. Após a realização de pesquisas de 

problemas semelhantes com os componentes utilizados, foi levantada a hipótese de 

que talvez fosse necessária a adição de um regulador de voltagem ao circuito.  

Os transceptores foram, então, acoplados a módulos YL-105, conforme 

mostra a figura 6, que realizam a regulagem de tensão nos microcontroladores para 

que eles possam ser ligados diretamente na rede elétrica sem gerar danos ao 

componente ou falhas de transmissão. Esses dados, então, foram transmitidos e 

mantidos em sincronia entre três módulos locais, fazendo com que qualquer ponto 

da rede pudesse nutrir o módulo central com as informações corretas. 

 



 

Figura 6 - Conexões eletrônicas para regulagem de tensão (AUTORES, 2017). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Após todos os testes realizados, o sistema passou a permitir, então, o 

monitoramento de uma rede sem fio de caçambas com a realização de operações 

de trava e destrava e o acompanhamento da capacidade de armazenamento 

restante em cada uma delas.   

São necessárias algumas melhorias, como a adaptação da alimentação 

elétrica para que ela possa ser conectada diretamente à rede de transmissão, a 

vedação do sistema para que ele não sofra danos por contato com a água durante 

chuvas e alagamentos, uma proteção física para evitar que os componentes sejam 

subtraídos por criminosos, e um incremento no sistema de medição para cobrir toda 

a área da caçamba. 

Aplicados os devidos incrementos, o sistema estaria pronto para ser usado 

pela administração pública e privada a fim de resolver problemas reais de 

administração, planejamento e coleta de lixo. 
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