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Resumo: O presente trabalho baseou-se no diagnóstico do atual gerenciamento dos resíduos sólidos 
de indústrias de confecções, levantamento de dados e informações junto aos órgãos de 
licenciamento ambiental estadual e municipal, com o objetivo de propor como alternativas de 
tratamento e destino final dos resíduos sólidos de indústrias de confecção empresa regularizadas 
ambientalmente. 
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INTRODUÇÃO 
 
Devido ao grande número de empresas no 
pólo Colatina, o segundo maior pólo do estado 
do Espírito Santo (SEBRAE, 2007), há a 
geração de volume considerável de resíduos 
específico do setor, segundo Assis (2008) a 
indústria de confecção gera 54 tipos de 
resíduos. Wartha (2006) destaca que o 
reaproveitamento desses resíduos pode gerar 
empregos, reduzir custos e propiciar lucros, 
sem contar a diminuição do impacto no meio 
ambiente e a redução de multas. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
1 – Diagnóstico do Atual Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos das Indústrias de Confecção 
A coleta e transporte dos resíduos de 
confecção são realizados, principalmente, por 
Locadores de Caçamba Estacionária, 
conhecidos na região como Disk Entulho, e o 
Serviço Colatinense de Meio Ambiente e 
Saneamento Ambiental – SANEAR (Licença 
de Ambiental de Regularização/LAR N° 
028/2008).  
No processo de segregação na própria 
empresa, verifica-se que os resíduos 
recicláveis, são separados para serem 
vendidos aos agentes ambientais, conhecidos 
como catadores. Esses agentes são 
responsáveis pela coleta, triagem e 
beneficiamento dos resíduos recicláveis. 
Atualmente, para a reciclagem industrial de 
plástico e papel/papelão gerados nas 
indústrias de confecção, foram identificadas as 
empresas CIPLAL – Comércio e Indústria de 

Plástico para reciclagem do plástico localizada 
em Colatina, a INCAPEL – Indústria Capixaba 
de Papel S/A (Serra) e Vitória Comércio de 
Aparas de Papel Ltda (vila Velha) para 
reciclagem do papel.    
A reciclagem artesanal ocorre principalmente 
dos retalhos de malha. Foram identificadas as 
seguintes entidades que trabalham com o 
artesanato de retalhos das indústrias de 
confecção: a Creche Santo Antônio, 
Associação de Pais e amigos excepcionais 
(APAE), Fundação Wattz, Centro de Acolhida 
da Criança e do Adolescente, Lar Irmã Sheila, 
Lar Fabiano de Cristo e Associação 
Colatinense de Artesanato e Culinária 
(ACOLATEC).  
Além dessas entidades que confeccionam 
artigos artesanais de retalhos, existe também 
a produção de pano de limpeza para oficinas 
mecânicas, e ainda as moradoras que residem 
próximas as indústrias que confeccionam 
tapetes. 
Como destino final, a maioria dos resíduos 
gerados pelas indústrias de confecção é 
encaminhada para o Centro de Tratamento de 
resíduos Sólidos Urbanos – CETREU, 
administrado pela SANEAR, possui Licença de 
Operação da – SEAMA (N° 144/00).  
2 – Situação Atual das Empresas Prestadoras 
de Serviços de Gerenciamento de Resíduos, 
quanto ao Licenciamento Ambiental. 
Hoje, licenciado pelo município, de acordo 
com a diretora da Gerencia de Licença 
Ambiental do SANEAR, há apenas uma 
empresa licenciada para a atividade de 
beneficiamento de plástico (CIPLAL-LO N° 
001/2006). 
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No órgão estadual foram identificadas 30 
empresas para Coleta/Transporte, 20 
empresas para triagem/destino e 7 empresas 
recicladoras.  
3 – Alternativas de Tratamento e Destino Final 
dos Resíduos Sólidos das Indústrias de 
Confecção 
A maior parte das empresas que trabalham 
com resíduos na região de Colatina não 
possui licenciamento para a atividade.  Como 
alternativas indica-se a escolha de empresas 
licenciadas que foram identificadas para cada 
tipo de atividade. 
Em relação à coleta e transporte, as empresas 
Disk Entulho, dentre outras porventura 
existentes, podem ser acionadas para o 
serviço desde que adquirem/apresentem 
licenças ambientais.   
O processo de triagem e beneficiamento dos 
materiais, que precisa ser fomentada e 
regularizada ambientalmente é a Associação 
dos Agentes Ambientais Prestadores de 
Serviço na Coleta de Materiais Recicláveis 
(ARECICOL). Os agentes ambientais 
autônomos que também devem adquirir 
licenças ambientais para a atividade 
Atualmente, em Colatina, existem 3 empresas 
de reciclagem industrial do plástico: CIPLAL, 
Indústria e Comércio de Plástico Brasil Ltda 
(TUBOS BRASIL) e a Dete Comércio Indústria 
de Plástico (ITUPLAL). Em relação ao 
licenciamento, a indústria CIPLAL é licenciada 
pelo SANEAR, a TUBOS BRASIL está em 
processo de licenciamento, e a empresa 
ITUPLAL que ainda não possui licença.  
Para o reaproveitamento do retalho gerado 
nas indústrias de confecção uma das 
alternativas é a reciclagem artesanal, 
processo pelo qual fomentado e incentivado 
pode gerar vários benéficos sociais como. 
Atualmente, um exemplo de trabalho social 
que abrangem aspecto de ambiental é o caso 
da Casa do Menino de Colatina.  
As iniciativas de produção de artesanato a 
partir de resíduos de confecção devem ser 
incentivadas pelos órgãos municipais, 
estaduais e SEBRAE. 
Para o destino final ressalta-se que deve 
prever uma melhor gestão para os resíduos 
recicláveis, principalmente devido ao fato de 
que o CETREU possui a LO da SEAMA N° 
144/00, vencida.  
 
CONCLUSÃO 
 
A melhoria no gerenciamento interno dos 
resíduos implica na adequação das etapas de 
manejo relacionadas à segregação, 
acondicionamento, coleta interna e 
armazenamento intermediário. Afinal, o 

tratamento e destino final dos resíduos sólidos 
vão depender da qualidade com que saem das 
empresas.  
Verificou-se que as atividades de coleta e 
transporte, triagem, reciclagem industrial e 
destino final necessitam de regularização 
ambiental, tendo em vista que empresas 
prestadoras desses serviços atuam sem 
licenças ambientais ou com licenças vencidas 
(exceção o serviço de coleta e transporte 
realizado pela SANEAR e a CIPLAL).  
Apesar de Colatina possuir três indústrias de 
reciclagem do plástico, apenas uma recebe o 
resíduos gerado pelas empresas locais, as 
demais recebem o resíduo proveniente de 
empresas localizadas em outras regiões. Isso 
ocorre devido ao inadequado processo de 
triagem local, que necessita de melhoria nas 
instalações físicas, na gestão administrativa 
de associações/prestadores do 
beneficiamento e capacitação dos agentes 
ambientais. 
Conclui-se ainda que a reciclagem artesanal, 
ainda que com enfoque social, pode contribuir 
com a destinação adequada dos retalhos. 
Iniciativas e parceria de instituições como o 
SEBRAE, Prefeitura, SINVESCO e outras, são 
fundamentais para estimular o crescimento da 
atividade artesanal.  
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