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RESUMO  
 
 
A reciclagem de resíduos sólidos, a cada ano, ganha uma notoriedade maior no dia-

a-dia do cidadão brasileiro, que vem tomando maior consciência da sua importância 

ao meio ambiente. Com isso novas oportunidades de negócio vão surgindo, como 

Centrais de Reciclagem, pesquisas de desenvolvimento de equipamentos e novas 

indústrias especializadas em fabricação de ferramentas de trabalho, sendo gerados 

novos empregos desde a classe social mais baixa até as mais altas. Neste trabalho, 

está apresentada a viabilidade socioeconômica da implantação de uma usina de 

triagem de resíduos sólidos na cidade de Maringá-PR, com capacidade de processar 

até 400 toneladas/dia de lixo bruto em turno de até 10 horas, levando em 

consideração as tecnologias atuais utilizadas no mercado, seus custos, receitas com 

vendas, a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do trabalho de 

segregação dos resíduos sólidos, linhas de crédito e mercado para escoar a 

produção. Foi escolhida a cidade de Maringá-PR como estudo, pela grande 

discussão, do poder publico e da sociedade local, da viabilidade da cidade 

comportar uma Central de Triagem, pelo motivo de Maringá ter dificuldade para dar 

destino adequado aos resíduos sólidos urbanos. Para compreender o cenário atual 

da cidade foram elaborados questionários a prefeitura, as cooperativas de catadores 

e para as empresas locais. Também foi necessário identificar as empresas que 

produzem equipamentos e maquinas para o setor para mensurar os custos da 

criação de uma central de triagem. O trabalho comprovou que a implantação é 

viável, de ponto de vista financeiro e social e que existe, na região, um grande 

mercado para absorver os materiais reciclados. 

 
 
 
Palavras-chave : Resíduos Sólidos, Central de Triagem, Meio Ambiente, Viabilidade 

Socioeconômica e Segregação. 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
ABSTRACT  

 
 
The solid wast recycing, in each year, getting more notoriety in the Brasilian people 

daily, it getting greater awareness about its importance to the environment, because 

of that, new business opportunities have been emerging, such as recycling Center, 

researches to develop equipment and a new specialized industrial manufacturing of 

work tools. Respectively new Jobs are generated from the lower social classes to the 

highest ones. This research, presents a socioeconomic viability of a solid waste 

sorting plant in the Maringá city in Paraná, with a capacity to process up to 400 

tons/day of waste in a ten hours shift, taking into consideration current tecnologies 

used in the business, it coasts, it revenues, and also, all necessary infrastructure for 

the Job’s development, loans and market to drain the production. 

Maringa city was chosen to be studied because of the great discussion of Public 

Power and local society, because of local viability, and also, the viability of city bears 

a sorting Center, for the reason of Maringa has difficulties of sending the urban solid 

waste to the right place. To understanding the currance situation of the city were 

elaborated questionnaries for city hall, the cooperatives of pickers and local 

companies. It was necessary identify the companies that make equipment and 

machines to the sector to measure the coasts of criation of sorting Center. 

The reseach proved that implantation is viable financially and socially, na also, there 

is, in the area, the great market to absorb the recycles materials. 

  
 
Keywords: Waste Solids, Central Sorting, Environment, Socio-economic Viability 
and Segregation. 
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1. INTRODUÇÃO  
  

Nos últimos anos, no Brasil, a questão dos resíduos sólidos tem sido 

amplamente divulgada e medidas no sentido de buscar soluções para o problema 

estão sendo cobradas. Infelizmente ainda existem muitos vazadouros a céu aberto, 

ou seja, lixões onde pessoas de baixa renda se sujeitam a trabalhar para tirarem seu 

sustento. A cobrança de ambientalistas e seu trabalho de divulgação, vem alertando 

a sociedade para a necessidade de encarar esse problema de frente. Como a 

matéria divulgada no site da Câmara dos Deputados com o título: “Especialistas 

alertam que política de resíduos sólidos ainda não atingiu objetivo” (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2016).  

O problema dos resíduos sólidos no meio ambiente se apresenta de 

diferentes formas, podendo afetar direta ou indiretamente ao homem. A falta de 

cuidado com os resíduos pode gerar poluição do ar e do solo, bem como a 

contaminação de águas e alimentos.   

No Brasil, as primeiras matérias da legislação sobre Política Nacional de 

Resíduos Sólidos são de 1991, através do Projeto de Lei nº 203, que “institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e dá outras providências” (BRASIL, 1991).  Na 

atualidade, a coleta de materiais sólidos em muitas partes do país é feita 

voluntariamente por catadores, para melhorar a condição financeira da família ou 

para sua própria sobrevivência, com objetivo de ter uma renda através das vendas 

desses materiais. 

Com a aprovação da Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União em 03 de agosto de 2010, o Brasil deu um grande passo para 

regularizar esse setor e também para enfrentar os problemas relacionados ao meio-

ambiente, nas áreas social e econômica. Essa lei trouxe metas para cada região ou 

cidade para realizar seus planejamentos. Porém, com a falta de infraestrutura e 

capacidade técnica de muitos munícipios, não conseguiram cumprir o que a 

legislação determina, atrasando assim a implantação correta da mesma, conforme 

apontado na Revista Carta Capital (2014). 

Nessa mesma Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 no seu artigo 3º XVI é 

definido como Resíduos Sólidos como: 
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Material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades 
humanas em sociedade, 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 técnicas ou 
economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 
(Ministério do Meio Ambiente, 2010) 

 
 

O aumento da população é um dos pontos preocupantes nesse cenário, haja 

vista que o reflexo na produção dos resíduos sólidos é proporcional à população. Na 

cidade de Maringá, principalmente no final da década de 40 e começo dos anos 50, 

quando atraiu bastante mão de obra de outras regiões por causa da cultura do café 

conforme Semí Cavalcante de Oliveira em seu artigo (OLIVEIRA, 2013). Mesmo com 

a crise do café, “a partir de 1975, com a ocorrência da geada que dizimou os 

cafezais do Estado, a agricultura paranaense entrou numa nova fase, com a 

substituição da cultura do café pelas culturas de soja e trigo” (REVISTA 

CAFEICULTURA, 2005) e a região de Maringá continuou a crescer, ainda que de 

forma mais lenta, ocorreu uma mudança nas características da cidade, pois as 

pessoas se migraram da Zona rural para a Zona urbana, mudando os costumes e os 

hábitos alimentares.  

Nos anos 50, a população urbana representava apenas 18,84% da 

população total do município e no ano de 2009 representava 98,61% desse total. Foi 

a partir dos anos 70 que a população urbana ultrapassou o número da população 

rural conforme estimado pelo IBGE e demonstrado na Tabela 1. 

 

 

TABELA 1 – POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL, MARINGÁ – 1960/2007. 
 

Ano  População  
Total 

População 
Urbana 

População  
Rural 

Taxa de Urbanização % 
(Pop. Urb/Pop. Tot.) 

1950 38.588 7.270 31.318 18,84 
1960 104.131 47.592 56.539 45,70 
1970 121.374 100.100 21.274 82,47 
1980 168.239 160.689 7.550 95,51 
1991 240.292 234.079 6.213 97,41 
1996 267.942 260.955 6.987 97,39 
2000 288.653 283.978 4.675 98,38 
2009 335.511 330.836 4.675 98,61 

FONTE: Pref. Municipal / IBGE 2000. 
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O crescimento da população, as mudanças de hábitos alimentares e o 

aumento do poder aquisitivo nas últimas décadas, trouxeram diversas 

consequências para o Brasil e para a região de Maringá, principalmente com a 

introdução no mercado do consumo de embalagens descartáveis. 

Diversas prefeituras do país, incluindo a de Maringá, tiveram no passado, 

dificuldades para realizar a correta destinação dos resíduos sólidos, fazendo o 

descarte em terrenos a céu aberto sem tratamento para acondicionamento no solo. 

Ainda hoje, nesta cidade, há muito a ser melhorado, especialmente em relação a 

Coleta Seletiva, que conforme Fábio Alcure, procurador do Ministério Público do 

Trabalho e integrante da Coordenação Colegiada do Fórum Lixo e Cidadania da 

Região Noroeste do Paraná.  “Maringá, desde 2005, foi condenada judicialmente a 

implantar a Coleta Seletiva em toda a cidade. Conforme informações levantadas até 

hoje esta determinação não foi cumprida pelos gestores municipais” (ALCURE, 

2016). 

De Angelis Neto e De Angelis, (1999) descrevem a relação dos impactos 

ambientais, por falhas na gestão dos resíduos na cidade de Maringá, incluindo as 

questões econômicas, educacionais, falta de conhecimento dos problemas, carência 

de recursos humanos especializados, falhas na legislação e na fiscalização.  

A destinação inadequada também é feita pela população, ver Figura 1, que 

pela falta de educação ambiental, realiza o descarte de resíduos sólidos em terrenos 

abandonados, beira de rios ou lagos. Muitas vezes, realiza também a queima 

irregular desses materiais, provocando poluição no ar, a contaminação no solo e nas 

águas. 

É importante a separação dos resíduos sólidos pela população. No passado, 

os indivíduos descartavam em recipientes de latas, onde todos os tipos de materiais, 

orgânicos ou não, eram misturados e, consequentemente, ocorrendo 

contaminações.  

A segregação dessas matérias, como, vidro, papelão, plástico e metal para 

depois serem reutilizados ou reaproveitados em outro processo industrial ajuda 

muito a diminuição das contaminações dos solos, da água e do ar, devido a menor 

utilização de recursos naturais e ao uso menor dos aterros sanitários. 
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Por isso a importância da educação ambiental, a qual foi definida pelo 

Ministério do Meio Ambiente como sendo: 

 

 
Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016) 

 

 

Na Figura 1, verifica-se o descarte de móveis de madeira, sofás e outros 

materiais a beira do Contorno Norte, na região norte da cidade de Maringá, 

ocasionando degradação ambiental e focos de doenças. 

 

 
FIGURA 1 – REGISTRO FOTOGRÁFICO DA RODOVIA CONTORNO NORTE EM 

MARINGÁ, EXEMPLO DE DESCARTE ILEGAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

FONTE: Autor, 2016 

 

 
A origem dos resíduos pode ser de atividades domésticas, industriais, 

comerciais, agrícolas e de serviços. Para uma correta destinação final, é preciso que 

haja a preocupação com a logística, desde a coleta dos resíduos bem como quais 

veículos são usados, quais os equipamentos de segurança devem ser utilizados e 

também qual o local adequado para sua disposição. A logística também deve incluir 

a escolha de um local que tenha a infraestrutura necessária para a separação de 
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todos os tipos de materiais de acordo com suas diferentes características. Desta 

forma, é possível saber qual a melhor finalidade para cada material e se os mesmos 

devem ir para aterros apropriados. 

Essa segregação pode ser realizada por meio de Centrais de Triagem e 

pode ser feita por três métodos: a triagem manual, a automática e a semiautomática, 

conforme apontado pelo Portal Resíduos Sólidos (2015). 

O processo manual é indicado para cidades menores que possuem pouca 

produção de Resíduo Sólido Urbano (RSU), contribuindo assim para a geração de 

vagas de empregos, principalmente para associações de catadores. Nesse 

processo, é feita a segregação por catadores, resultando a necessidade de pessoas 

para executar o serviço. No processo automático, a situação é diferente. Devido ao 

alto custo dos equipamentos, é necessária uma produção grande de RSU, 

encontrado apenas em grandes centros urbanos. Nesse processo, a segregação é 

feita por equipamento, não necessitando de pessoas atuando na segregação. Como 

consequência existe a geração de pequeno número de empregos. Já o processo 

semiautomático é uma combinação dos dois processos comentados anteriormente. 

Serão utilizados equipamentos automatizados e mão de obra, porém esta última 

com mais capacitação técnica. É indicado para cidades de médio porte pelo Portal 

Resíduos Sólidos (2015). 

Caso os órgãos públicos regionais ou locais realizem de forma correta o 

planejamento da gestão dos resíduos sólidos, talvez possa ser demonstrado que 

essa atividade não é algo penoso para a sociedade, mas sim uma atividade rentável, 

como mostram alguns estudos realizados em Cyprus, onde foi estudada a 

viabilidade econômica da reciclagem dos resíduos (ATHANASSIOU e 

ZABANIOTOU, 2008).  

Para realizar a segregação dos resíduos sólidos urbanos (RSU) serão 

necessários veículos, equipamentos e pessoas.  

Corniere (2011) define o local da segregação dos resíduos como sendo: 

 

 

Um local onde é realizada a separação dos materiais recicláveis por tipos 
(papel, papelão, vidro, plásticos, metais ferrosos, metais não-ferrosos, 
rejeitos, entre outros). A organização de uma central de triagem (ou galpão 



20 

 

de triagem) pode variar bastante, de acordo com a estrutura de recebimento 
e separação dos recicláveis.  (CORNIERE, 2011) 

 

 

Para a aquisição de equipamentos para a segregação dos RSU são 

necessários recursos financeiros que variam conforme a capacidade de geração de 

RSU da cidade. Esses recursos podem vir do mercado financeiro privado ou 

governamental, através do Finame ou de outros tipos de financiamentos ou 

convênios. 

Toda essa implantação de estrutura e procedimentos da gestão dos 

resíduos gera um custo alto para os gestores municipais. Esse processo de segregar 

e depois vender os materiais que possam ser reaproveitados para outros processos 

poderá vir a gerar receitas tornando a operação viável financeiramente e assim se 

tornar mais uma fonte de receita para os municípios. 

Para que isso ocorra, conforme a legislação da Politica Nacional de 

Resíduos Sólidos-PNRS (lei nº 12.305/10) é preciso verificar se na região existe 

mercado consumidor para os resíduos segregados na central de triagem que podem 

ser reutilizados ou virar matéria prima para novos produtos: 

 

 

Antes de uma comunidade decidir estimular ou implantar a segregação de 
materiais, visando a reciclagem, é importante verificar se existe na região 
mercado para o escoamento desses materiais, pois segregar sem mercado, 
é o mesmo que enterrar separado. (JARDIM & WELLS, 1995) 

 

 

Para atender a demanda para venda do RSU e a sua aquisição por terceiros 

é necessário criar um mecanismo para interligar os geradores dos resíduos sólidos 

com as empresas que irão utilizar esses materiais como matéria prima nos seus 

processos de transformação.  

Um dos problemas desse trabalho foi identificar quais os materiais 

encontrados por meio das coletas de resíduos sólidos da cidade. Com essas 

informações foi possível mensurar a produção de resíduos sólidos por materiais e 

assim fornecer essa produção para empresas interessadas na sua aquisição. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar de a legislação obrigar a prática da reciclagem ainda hoje muita 

prefeituras estão com dificuldades para realizar a destinação final mais adequada 

dos resíduos sólidos (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2016) e também como afirma a 

matéria da Revista Época, Lixão que não acaba mais atualizada em 01/11/2016 que 

diz: “...é que a meta não foi comprida por dois motivos: falta de recursos financeiros 

e falta de capacitação técnica” (EDITORA ÉPOCA, 2015). 

A cada ano, com o aumento do poder aquisitivo da população, o consumo 

brasileiro vem aumentando e com isso a produção de resíduos sólidos. Os aterros 

controlados, vazadouros e aterros sanitários não estão com a sua capacidade 

máxima esgotada, devido ao importante processo de coleta seletiva realizado por 

catadores que comercializam esses resíduos e assim obtém uma receita para ajudar 

no seu sustento. Porém, sua participação acaba sendo informal, ou seja, trabalham 

sem registro e sem nenhum convênio na maioria das prefeituras, não tendo apoio 

financeiro nem logístico e assim acabam trabalhando muitas vezes de forma 

precária e sem proteção adequada. 

Além dos trabalhos dos catadores, de forma irregular, outro ponto deste 

trabalho é quanto à questão da coleta seletiva, que hoje, na cidade de Maringá, 

ocorre em poucos bairros residenciais, industriais e apenas três eixos comerciais, 

conforme entrevista e questionários respondido pela prefeitura. Com isso, a cidade 

deixa de gerar recursos, prejudicando sociedades e catadores que poderiam ter 

condições melhores de trabalho e renda, sem falar do aumento da vida útil de um 

aterro sanitário, ou seja, prejuízo de cunho econômico e social. 

Esse processo, pelo qual muitas vezes os catadores passam, com 

dificuldade de obter uma renda suficiente para suas necessidades básicas e 

sujeitando-se a trabalhos muitas vezes desumanos, como a falta de equipamentos 

de segurança, permanência por longos períodos em locais insalubres e somando a 

isso o fato da Prefeitura não conseguir atender todo o município com a coleta 

seletiva e como já mencionado acima com dificuldade  para realizar a destinação 

final dos resíduos sólidos, faz-se urgente a necessidade de uma Central de Triagem 
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de Resíduos Sólidos. Esta central tem como objetivo, a capacidade de atender toda 

a demanda da produção de resíduos gerados na cidade de Maringá e, 

consequentemente, atender as necessidades sociais dos catadores e proporcionar 

um ambiente de trabalho adequado, que prioriza a segurança por meio do incentivo 

ao uso de equipamentos de proteção. Configura também uma melhor receita para os 

trabalhadores, porque desta forma todos os materiais coletados serão 

disponibilizados á eles, não precisando se locomover á vários pontos da cidade a 

procura dos mesmos, gerando um custo menos e proporcionando uma forma de 

trabalho mais humano.  

O grande desafio desse trabalho é demonstrar a viabilidade da implantação 

de uma usina de triagem de RSU e torná-la um projeto socioeconômico viável. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo geral 

 

Identificar as tecnologias utilizadas para segregar os resíduos sólidos e 

discutir o projeto de implantação e a viabilidade socioeconômica de uma usina de 

triagem semiautomatizado na cidade de Maringá-PR. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos ao trabalho foram: 
 

• Analisar as principais características e /ou a composição dos resíduos sólidos 

da cidade de Maringá, e se possível por bairros, para assim delinear a melhor 

forma de logística dos resíduos sólidos; 

• Analisar os resíduos gerados para assim identificar as principais tecnologias 

aplicadas na segregação dos resíduos sólidos, de acordo com as 

necessidades das empresas da Região de Maringá-PR e qual a infraestrutura 

necessária; 

• Verificar a existência, na região de Maringá de um mercado para escoar os 

materiais reciclados; 
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• Criar um mecanismo para interligar os Geradores de Resíduos com pessoas 

jurídicas ou físicas que venham a utilizar esses produtos como matéria prima; 

• Levantar quais as linhas de financiamentos e medidas indutoras para atender 

as necessidades financeiras das cooperativas, conforme Artigo 42 da Lei nº 

12.305/2010; 

• Analisar os benefícios socioeconômicos que a usina de triagem poderá gerar 

para as empresas da região de Maringá-PR e para a sociedade local;  

• Analisar o custo do projeto da usina de triagem, para confrontar com as 

receitas que serão geradas para assim calcular sua viabilidade econômica.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 
De acordo com Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através 

da NBR 10004:2004 se define Resíduos Sólidos e Semi-Sólidos 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. 
(Associação Brasileira de Normas Tecnicas) 

 

 

2.1.1 Classificação RSU 

 

Os resíduos sólidos urbanos podem ser classificados de acordo com sua 

origem e também quanto ao risco (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2010). 

Em relação a sua origem ela poderá ser:  

 

a) Resíduos domiciliar;  

b) Resíduos de Limpeza urbana;  

c) Resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  

d) Estabelecimentos Comerciais e de Serviços;  

e) Serviços Públicos de Saneamento Básico;  

f) Industriais;  

g) Hospitalar (Saúde);  

h) Construção Civil;  

i) Agropecuária e Silviculturas;  

j) Transportes (Aquático, terrestre e aéreo);  

k) Mineração, pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. 
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Quanto à periculosidade 

a) Resíduos perigosos, que possuem características de inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e 

mutagenicidade, que apresentam significativo risco a saúde pública ou a qualidade 

ambiental. 

b) Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados no item “a”. 

 

O descarte dos resíduos sólidos poderá causar vários problemas ambientais 

quando não são acondicionados de forma correta, ocasionando desde problemas 

estéticos como poluição no ar, no solo e contaminação nas águas.  

A poluição nas águas pode acontecer de três formas: a física, química e a 

biológica. Cada uma das fontes poluentes origina certo grau de poluição no corpo 

hídrico atingido, que é mensurado através de características físicas, químicas e 

biológicas das impurezas existentes, que, por sua vez, são identificadas por 

parâmetros de qualidade das águas (físicos, químicos e biológicos). De uma maneira 

geral, as características físicas são analisadas sob o ponto de vista de sólidos 

(suspensos, coloidais e dissolvidos na água), gases e temperatura. As 

características químicas, nos aspectos de substâncias orgânicas e inorgânicas e as 

biológicas sob o ponto de vista da vida animal, vegetal e organismos unicelulares 

(PEREIRA, 2004). 

Segundo Pereira (2004), dois tipos de poluentes caracterizam a poluição 

química:  os biodegradáveis; que são produtos químicos que ao final de um tempo, 

são decompostos pela ação de bactérias. São exemplos de poluentes 

biodegradáveis os detergentes, inseticidas, fertilizantes, petróleo, etc; e Os 

persistentes; produtos químicos que se mantém por longo tempo no meio ambiente 

e nos organismos vivos. Estes poluentes podem causar graves problemas como a 

contaminação de alimentos, peixes e crustáceos. São exemplos de poluentes 

persistentes o diclodifenitricloroetano (DDT) e o mercúrio. 

A chamada poluição física é aquela que altera as características físicas da 

água, as principais são: poluição térmica e poluição por sólidos. A poluição térmica 

decorre do lançamento nos rios da água aquecida usada no processo de 

refrigeração de refinarias, siderúrgicas e usinas termoelétricas e a poluição por 
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resíduos sólidos, pode ter a origem em sólidos suspensos, coloidais e dissolvidos. 

Em geral esses sólidos podem ser provenientes de ressuspensão de fundo devido à 

circulação hidrodinâmica intensa, provenientes de esgotos industriais e domésticos e 

da erosão de solos carregados pelas chuvas ou erosão das margens. 

Segundo Pereira (2004), a poluição biológica ocorre quando a água é 

infectada por organismos patogênicos, existentes nos esgotos, ela pode ser 

constituída por bactérias: provocam infecções intestinais epidérmicas e endêmicas 

(febre tifoide, cólera, shigelose, salmonelose, leptospirose); vírus: provocam 

hepatites e infecções nos olhos; protozoários: responsáveis pelas amebíases e 

giardíases e vermes: esquistossomose e outras infestações.  

A poluição da água poderá acontecer da decomposição dos resíduos sólidos 

onde são gerados líquidos lixiviados que possam atingir desde os lenções freáticos 

como rios e lagos ou como lançamento de esgoto residencial, comercial ou 

industrial.  

Na Figura 2, é possível verificar o resultado de uma ruptura em uma 

barragem de resíduos de minério de ferro de uma mineradora (Samarco) localizado 

na cidade de Mariana - Minas Gerais destruindo cidades por onde passa o Rio Doce, 

colocando em risco todo o ecossistema. 

 

 

FIGURA 2 – POLUIÇÃO DO RIO DOCE, CIDADE MARIANA-MG – REJEITOS MINERAIS. 

 

 
FONTE: Aconteceu no Vale, 2015 
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Já a poluição do ar, na maioria das vezes, acontece por meio da queima de 

materiais. Essa queima forma partículas microscópicas e gases, muitas vezes 

nocivas ao homem e ao meio ambiente, como o dióxido de carbono emitido pelos 

veículos que faz mal ao homem e também ao meio ambiente, provocando o 

aquecimento global (CULTURA E CIDADANIA, 2012). 

Na Figura 3 pode-se ver, que muitos gases não são visíveis ao olho, como, 

de emissores de veículos, da indústria e até de emissões vulcânicas, colocando no 

ar toneladas de gases poluentes que com a combinação com outros gases e mais os 

efeitos da temperatura, podem gerar outros tipos de poluentes secundários 

provocando diversos problemas na saúde do ser vivo. 

 

 

FIGURA 3 – CICLO DA POLUIÇÃO DO AR. 

 
FONTE: Revista Cultura e Cidadania, 2012 

 

 

Em relação a poluição do solo, pode-se dizer que seja todo material que 

altere qualitativa ou quantitativamente sua composição natural. Essa poluição pode 

ser ocasionada de resíduos sólidos da construção civil, como blocos, resto de 

cimentos, cal e outros materiais, que se pode ver através da Figura 4. 

A imagem demonstra o descaso da sociedade em relação a educação 

ambiental, onde são encontrados resíduos de papel, resto de alimento, tecido e 

madeira entre outros despejados em locais inapropriados. 
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Essas combinações podem vir contaminar o solo e, com efeito, poderá trazer 

ao homem sérios problemas como, mal estar e doenças que podem ser adquiridas 

diretamente, quando o homem tem contato direto com os resíduos sólidos ou 

contato indireto através de outros, como insetos, animais. 

 

 

Os termos contaminação e poluição apresentam diferentes 
significados. Um ambiente é considerado contaminado por algum 
elemento, quando houver aumento de suas concentrações em 
relação às concentrações naturais, enquanto que um ambiente é 
considerado poluído quando as concentrações de um determinado 
elemento encontram-se em níveis que afetam os componentes 
bióticos do ecossistema, comprometendo sua funcionalidade e 
sustentabilidade (STEFFEN, STEFFEN & ANTONIOLLI, 2011)  

 

 

FIGURA 4 – DIVERSOS MATERIAIS DESCARTADOS NO SOLO. 

 
FONTE: Culturamix.com, 2012 

 

 

Dados do Ministério da Saúde (2016), as doenças mais conhecidas 

transmitidas por moscas, mosquitos, baratas e ratos são: Febre Tifoide; 

Salmonelose; Febre Amarela; Malária; Raiva; Peste Bubónica; Leptospirose, entre 
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outras, e doenças transmitidas por animais que tem contato com os resíduos sólidos 

são: Cisticercose; Toxoplasmose; Tiquinose, entre outras. 

Pode-se verificar que são vários os tipos de doenças que o ser humano 

pode adquirir em contato com os resíduos sólidos que não são acondicionados em 

lugares apropriados, ocasionando risco para a saúde e ao meio ambiente. 

Esses riscos poderão variar de intensidade conforme as suas características 

ou composição. De acordo com a NBR10004: 2004 da ABNT, os resíduos sólidos 

são classificados em dois tipos de riscos, resíduos classe I - perigosos, e os 

Resíduos Classe II – Não perigosos. Esse último é dividido em Resíduos classe II A 

– Não inertes e Resíduos classe II B - Inertes, conforme demonstrado no quadro 1. 

 

 

QUADRO 1– CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS.  

 Classificação  Características dos resíduos  
 

Perigosos  
Resíduos classe I - Perigosos 

Aqueles que apresentam pelo menos 
uma das seguintes característica: 
Inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade,toxidade, patogenicidade 
 

  
Resíduos classe II A – Não inertes 

Aqueles que não se enquadram nas 
classificações de resíduos classe I – 
Perigosos ou classe II B – Inertes 
 

 
 
Não Perigosos 

 
 
 
 
 

Resíduos classe II B – Inertes 

Quaisquer resíduos que, quando 
amostrados de uma forma 
representativa, segundo a ABNT NBR 
10007, e submetidos a um contato 
dinâmico e estático com água 
destilada ou desionizada, a 
temperatura ambiente, conforme 
ABNT NBR 10006, não tiverem 
nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de 
potabilidade de água, excetuando-se 
aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 
 

FONTE: CORNIERE, 2011. 
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2.1.2 Disposição RSU 

 

Todos os resíduos sólidos de acordo com sua origem e grau de risco, 

deverão ter a sua destinação correta de acordo com a Lei nº 12.305 de 2010, que 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, que define, como 

destinação final ambientalmente adequada: 

 
 

Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a 
compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras 
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e 
do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais 
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança 
e a minimizar os impactos ambientais adversos. (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, 2010) 

 

 

Para realizar essa destinação correta, que inclui a reutilização, a reciclagem, 

conforme a citação, acima se deve pensar na coleta seletiva e no processo de 

triagem. Após a segregação dos materiais coletados haverá melhores condições 

para avaliar qual será a destinação final, que poderá ser aterro sanitário, 

incineração, biometanização entre outro. 

Com a implantação da coleta seletiva e a triagem pode-se afirmar que a vida 

dos Aterros Sanitários ou Aterros Controlados será prolongada devido a diminuição 

do despejo de materiais sólidos no local e, com efeito, diminuirá a poluição do solo, 

das águas, principalmente os lenções freáticos e a redução dos custos na aquisição 

de novas áreas. Os aterros sanitários são as disposições mais adequadas dos 

resíduos sólidos, apesar de que ainda existem muitos vazadouros, conhecidos 

popularmente como lixões. 

A Lei 12.305/10 também define a disposição final ambientalmente adequada 

como sendo a “distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2010). 

Vazadouro é a disposição dos resíduos sólidos sem proteção do solo, 

podendo contaminar lençóis freático e também o ar, pois tudo fica a céu aberto, 
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podendo assim transmitir doenças a sociedade por meios de insetos e animais, 

como já comentado. 

Segundo a NBR 8849/1985 da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), a disposição em aterro controlado é uma técnica de disposição de 

resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança, minimizando os impactos ambientais. Esse método utiliza princípios de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com uma camada de 

material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho. (PORTAL RESÍDUOS 

SÓLIDOS, 2015). 

Os aterros sanitários possuem proteção do solo como os coletores de 

chorume e coleta de gás, com isso o impacto do meio ambiente é bem minimizado. 

O terreno podem ser descontaminadas e utilizadas para outros fins. Porém demanda 

grandes áreas, e sua escolha devem ser escolhidos conforme comentado por Maria 

José Brollo em sua tese de doutoramento: 

 

 

A escolha de locais para disposição de resíduos sólidos é um longo 
processo que envolve numerosas considerações sobre aspectos 
sociais, econômicos, pol´titicos e ambientais e que dever ter por 
premissas o menor risco à saúde humana e o menor impacto 
ambiental possíveis. De primordial importância é a identificação do 
potencial de degradação dos recursos naturais a partir da disposição 
dos resíduos sólidos, incluindo a contaminação de aquífero. 
(BROLLO, 2001) 

 

 

A PNRS, através da lei 12.305/10, considera a utilização da incineração de 

resíduos sólidos urbanos, mas isto deverá ser comprovado com testes de viabilidade 

técnica e ambiental a sua eficácia e seus impactos ambientais e também o efeito 

com a relação social com a população. 

As primeiras termelétricas feitas a partir da incineração do lixo foram na 

década de 1980 nos Estados Unidos, Japão e Europa, na qual geravam entre 450 a 

700 KWH por tonelada de resíduos sólidos urbanos e consequentemente reduziam o 

seu volume entre 85 a 90% (CORNIERE, 2011). 
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Estudo feito pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) demonstra que 

materiais orgânicos apresentam menor poder calorífico, conforme apresentado na 

Tabela 2. 

 
 

TABELA 2 – PODER CALORÍFICO DOS PRINCIPAIS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Material Kcal/Kg 

         Plásticos 6.300 

Borracha 6.780 

Couro 3.630 

Têxteis 3.480 

Madeira 2520 

Alimentos 1.310 

Papel 4.030 

FONTE: EPE - Empresa de Pesquisa Energética, 2008 

 

 

Pode-se verificar, ainda, na Tabela 2, que os materiais que os catadores 

costumam encontrar com mais facilidade, como plásticos, papéis e borrachas tem 

poder calorífico maior. E o efeito disso seria poucos tipos de materiais a serem 

coletados com pouco valor de mercado, que dependendo da situação poderá até 

desestimular a atividade dos catadores. 

Outra opção de destinação final é a biometanização ou biogaseificação, que 

é: 

 

 

um tratamento por decomposição anaeróbica que gera biogás, formado por 
cerca de 50% de metano e que pode ser utilizado como combustível. O 
resíduo sólido da biogaseificação pode ser tratado aerobiamente para 
formar composto orgânico. (SANETAL ENGENHARIA & CONSULTORIA, 
2011). 

 

 

2.2  COLETA SELETIVA TRIAGEM E RECICLAGEM 

 

Na Lei nº 12.305/10 está definido gerenciamento de resíduos sólidos como; 
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Conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada 
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 
exigidos na forma desta Lei nº 12.305/10 (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, 2010). 
 

 

Como descrito na lei, a gestão tem que ser bem elaborada e planejada em 

todas as etapas, desde a origem dos resíduos, que podem ser domiciliar, industrial, 

comercial, agropastoril entre outros. Cada tipo de material, como exemplo: pilhas, 

pneus, orgânicos, será acondicionado, para depois ser feita a coleta, que também 

deverá ser bem planejada. Esse processo poderá ser realizado por bairros, ruas, 

indústrias e deverá ser escolhido o tipo de veículo mais adequado para realizar as 

coletas nesses locais.  

Feita a coleta, pode-se passar para outra etapa que será a triagem, 

Conforme Vilhena, esta “consiste na separação por cores, tipos, tamanhos, 

densidade; lavagem; secagem; prensagem; moagem; enfardamento” (CEMPRE - 

Compromisso Empresarial para Reciclagem, 2014).  

Realizado esse processo, passa-se para a última etapa que será a 

disposição final. Nesse processo, os materiais serão encaminhados conforme suas 

qualidades e poderão ser colocados a venda para servirem como matéria-prima de 

outros processos de produção. Estes materiais poderão ser reaproveitados, como é 

o caso de garrafas de vidro, ou serão encaminhados para os aterros sanitários ou 

para incineração quando os resíduos não tiverem nenhuma outra possibilidade de 

destino final, (CORNIERE, 2011). 

De forma resumida, a Figura 5, é demonstrado o fluxograma de toda a etapa 

da origem dos RSU até a destinação final, descrito acima. 
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Origem dos Resíduos 

Acondicionamento 

Destino Final 

Triagem 

Coleta 

FIGURA 5  – FLUXOGRAMA DA ORIGEM ATÉ DESTINO FINAL DO RSU 

 

 

   

 

 

 

 
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
               
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
FONTE: Corniere, (2011) 

  

 

Outro processo que existe é da logística reversa, que possui etapas 

diferenciadas do procedimento descrito acima.  

No sistema de logística reversa, o produtor, importador, distribuidor e ou 

comerciante são responsáveis pelo retorno dos produtos utilizados pelo consumidor 

para assim destinar a disposição final do produto. A Lei nº 12.305/10 obrigou alguns 

setores a introduzir esse sistema, como exemplo, tem-se as indústrias que 

produzem agrotóxicos, óleos combustíveis e pneus.  
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estabelecendo que os fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de 
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo 
consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 
de manejo dos resíduos sólidos (CORNIERE, 2011) 

 

 

Na Figura 6 verifica-se a evolução do sistema de logística reversa durante 

quatro anos. No setor de embalagens de agrotóxicos, entre 2011 e 2014, vem 

aumentando gradativamente, tanto que, os agricultores para realizar novas compras 

são obrigados a devolverem as embalagens utilizadas nas safras anteriores, o 

mesmo ocorreu no setor de pneus entre 2010 e 2013. Já no setor de óleos 

lubrificantes, o aumento entre 2009 a 2014 foi bem grande devido a conscientização 

da população referente ao descarte indevido e o perigo ambiental. 

 

 

FIGURA 6 – EVOLUÇÃO DAS ATVIDADES DE LOGÍSTICA REVERSA DURANTE 4 ANOS 

ANALISADOS EM 3 SETORES 

 

 

FONTE: Abrelpe, 2015. 

 

 

No Brasil, os municípios são responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos 

produzidos em seu território. Conforme disposição da Lei nº 12.305 no seu artigo 10 

 

 

Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos 
resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das 
competências de controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais do 
Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como da responsabilidade do gerador 



36 

 

pelo gerenciamento de resíduos, consoante o estabelecido nesta Lei. 
(RECEITA FEDERAL, 2014) 

 

 

Segundo Dias (2003 apud CORNIERE, 2011), hoje no Brasil muitas cidades 

não possuem estrutura e recursos para realizar essa gestão.  

 

 

Concorda que o gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, na maioria 
dos municípios brasileiros, resume-se a coletá-los e dispô-los no solo, 
muitas vezes, em áreas próximas a corpos d’água ou fundos de vale. E 
defende que o gerenciamento simplista de coletar os resíduos e depositá-
los no solo deve evoluir para um gerenciamento em que os resíduos sejam 
tratados de forma integrada. (2003 apud CORNIERE, 2011) 
 

 

A coleta seletiva é o procedimento no qual recolhe-se os resíduos sólidos, 

porém separados dos resíduos orgânicos. Esses materiais são recolhidos 

principalmente pelo processo de coleta porta a porta em dias diferente da coleta 

tradicional de resíduos domésticos ou através de pontos de entrega voluntária 

(PEVs). Após ser recolhidos, esses materiais, são transportados por veículos 

preparados e entregues ao sistema de triagem, onde equipamentos e/ou pessoas 

separam os materiais como papel, vidro, alumínio e plásticos e devidamente 

acondicionado em lugares preparados para receber esses materiais. Esse 

procedimento de segregação ajuda a beneficiar os materiais para assim serem 

reaproveitados através de venda para terceiros e que possam utilizar como matéria-

prima para produção de outros produtos (CORNIERE, 2011). 

Existem algumas vantagens da coleta seletiva que combinada com uma 

educação ambiental junto a população, pode reduzir alguns custos como: gastos 

com limpeza pública, despesa com saúde pública, pois diminuiria a transmissão de 

doenças como a dengue, os aterros terão uma vida maior e com isso um custo 

menor para a disposição final dos resíduos sólidos. Sem falar na geração de 

emprego direto e indireto no setor de triagem e coleta de resíduos.  

Em declaração do Ministério do Meio Ambiente (2016), o tempo de 

decomposição de alguns materiais é muito longo, como o caso de vidro e pneus, 

que é indeterminado e, caso sejam destinados de forma incorreta nos aterros, irá 
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implicar em uma vida curta aos aterros, gerando um alto custo dos mesmos. Existem 

várias fontes que fornecem tempos de decomposição diferente um do outro em 

relação aos resíduos sólidos descartados, pois irá depender das condições do solo 

ou ambiente e onde se encontram os materiais descartados. Os resíduos sólidos 

presentes na água terão uma reação diferente aos materiais encontrados no solo, 

em função da acidez ou da oxidação.  

No Quadro 2 é fornecido o tempo médio de decomposição de alguns 

materiais, conforme mencionado acima, esse tempo varia de acordo com o local que 

é descartado os RSU. 

 

 

QUADRO 2 – TEMPO MÉDIO DE DECOMPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Materiais  Tempo  

Papel De 3 a 6 meses 

Panos De 6 meses a 1 ano 

Filtro de cigarro Mais de 5 anos 

Náilon Mais de 20 anos 

Alumínio Mais de 200 anos 

Plástico Mais de 400 anos 

Madeira Pintada Mais de 13 anos 

FONTE: Ministério do Meio Ambiente, 2016. 

 

 

Para evitar problemas ambientais, já mencionados anteriormente, é 

necessário que o processo de triagem comece com o cidadão segregando os 

materiais conforme sua composição. Mas para isso acontecer este cidadão deverá 

receber do poder público e ou privado conhecimento de uma política educacional 

focando em diversas faixas etárias e levando em consideração os costumes 

regionais, introduzir pontos de entrega voluntária, entre outras ações. Para facilitar a 

segregação dos resíduos sólidos pelo cidadão, foi elaborado, pela Resolução do 

CONAMA 275/01, cores padrões para cada tipo de material, como é possível 

verificar na Tabela 3. Essas cores são utilizadas em lixeiras de praças públicas, 

shoppings e demais lugares que costumam ter uma circulação grande de pessoas. 
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TABELA 3 - CORES PADRÃO DO CONAMA Nº 275 - PARA DIFERENTES TIPOS DE RESÍDUOS 

COR MATERIAL  

AZUL Papel/papelão 

VERMELHO Plástico 

VERDE Vidro 

AMARELO Metal 

PRETO Madeira 

LARANJA Resíduos Perigosos 

BRANCO Resíduos ambulatórios e de saúde 

ROXO Resíduos radioativos 

MARROM Orgânicos 

CINZA Resíduo não reciclável ou misturado ou 

contaminado 

FONTE: Conama nº 275/2001, modificado pelo autor. 
 

 

2.2.1 Central de Triagem de Resíduos Sólidos - CTRS  

 

A Central de Triagem de Resíduos Sólidos é o local onde é feita a 

segregação de cada tipo de material, para assim ser feita a sua destinação final mais 

apropriada, como sua reciclagem, reaproveitamento e caso não tenha mais 

nenhuma utilidade o seu devido descarte em aterros. 

De acordo com o Portal Resíduos Sólidos1, quanto melhor separado esses 

resíduos, maior será o seu valor agregado. É nesse ponto que a viabilidade técnica 

do projeto terá sucesso ou não. Isso se deve a qualidade dos resíduos segregados 

que terá um valor maior de mercado, aumentando o retorno financeiro do projeto. 

A segregação pode ser feita através de triagem manual, automática ou 

semiautomática (Quadro 3). Os três métodos possuem vantagens e desvantagens: 

 

 

 

 

 

                                            
1 http://www.portalresiduossolidos.com/. 
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QUADRO 3 – MÉTODOS DE TRIAGEM, VANTAGENS E DESVANTAGENS ASSOCIADAS. 

Triagem  manual : Indicada para 
cidades pequenas onde o volume 
de produção não justifica uma 
central automatizada. 

Triagem automática:  Indicada 
para cidades grandes onde o 
volume de produção não 
possibilita o trabalho manual. 

Triagem Semiautomática:  
Indicada para cidades médias 
onde é possível combinar o 
trabalho c/assoc. de catadores 
de lixo e sist. automatizados. 

Vantagens : Vantagens  Vantagens  
Faz uso das associações de 
catadores de lixo 

Capacidade de separação 
estimada na implantação da 
obra, podendo ser aumentada 
facilmente- Produção 24 hs por 
dia se necessário 

Impacto social positivo na 
cidade 
 

Geração de muitas vagas de 
empregos 

Alta qualidade dos produtos 
separados 
 

Permite a integração entre 
associações de catadores de 
lixo e indústria moderna 

Melhor distribuição dos lucros com 
a reciclagem 

Produtos mais fáceis de vender 
devido a melhor qualidade 

Geração de renda mais 
distribuída 

Baixo investimento inicial Processo confiável permitindo 
exportar volumes dando 
garantias mínimas de 
quantidades a serem fornecidas 

Produção adaptável ao volume 
e a demanda 
 

Desvantagens : Desvantagens  Desvantagens  
Capacidade de separação limitada 
depende do nº pessoas trabalhando 
- Produção dividida em turnos. 
Dificilmente se trabalha 24h/ dia 

Diminui consideravelmente a 
quantidade de funcionários 
necessários. 

Exige maior controle entre 
funcionários e sistema de 
automação 
 

Exige capacitação técnica de todos 
os funcionários 

Geração de riqueza mais 
concentrada 

Funcionários devem ser 
qualificados 

Se não houver uma boa 
administração, a central pode 
fechar desperdiçando todo o 
investimento. 

Exige um alto investimento 
inicial 
 

 

FONTE: Portal Resíduos Sólidos, 2015 
 

 

A CTRS deverá ter uma estrutura básica para a realização das tarefas, como 

definido por meio de material publicado pelo Sebrae e elaborado por Sousa (2016). 

 

 

Área para recepção do material para reciclagem, área de seleção, área 
destinada para a armazenagem de material para encaminhamento a linha 
de reciclagem/transformação, área para máquinas e processamento, área 
para estoques, área reservada aos resíduos não passíveis de reciclagem, 
área externa para manobra de entrada e saída de caminhões, plataforma de 
carga e descarga. (SOUSA, 2016) 

 
 
 

Já o processo de funcionamento da uma CTRS poderá ser realizado de 

duas formas, uma quando a cidade já realiza a coleta seletiva e nesse caso os 
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materiais chegam as Centrais de Reciclagem sem a presença de materiais 

orgânicos ou da segunda forma, quando materiais orgânicos e inorgânicos estão 

todos misturados. Nesse caso, a perda no processo de reciclagem é grande. 

As etapas do funcionamento de CTRS são descritas no trabalho 

desenvolvido pelo BNDES nas seguintes etapas: 

 

 

O lixo é depositado por um caminhão basculante na caixa de entrada; Cai 
numa esteira rolante, da qual – equipados com luvas e aventais – os 
operários retiram manualmente todos os elementos recicláveis inorgânicos; 
Contendo apenas material orgânico no fim da esteira, o lixo entra num 
moinho de martelos, onde é dilacerado e moído; e o lixo moído é empilhado 
em montes (chamados leiras), sofrendo um processo de fermentação 
aeróbica por 60 a 90 dias, após o que se transforma em composto orgânico 
pronto para ser utilizado como corretivo de solo. (NARDIN, PROCHNIK & 
CARVALHO, 1987) 

 
 
 
2.2.2 Tecnologias de Tratamento e Disposição Final RSU – Brasil, Europa e 

USA 

 

No Brasil o tratamento mais utilizado do RSU é a disposição final em aterros 

sanitários, mas em outros países são utilizadas outras tecnologias devido aos 

costumes, demanda da população, suas culturas e economias. (FADE, 2014). 

Conforme pesquisa realizada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

(FADE), na Tabela 4 estão apresentados os sistemas básicos de tratamento dos 

RSU, os processos utilizados e evolução e seus principais produto e inovações. 

Como se pode ver na Tabela 4, o sistema básico, triagem, tem seu processo 

físico, esse processo passou por várias evoluções no decorrer do tempo para 

melhorar a segregação e os meios mais conhecidos atualmente é a combinação da 

coleta seletiva, tratamento mecânico através de esteira e outros equipamentos e 

tratamento biológicos. Além do sistema triagem também existem outros sistemas 

que não serão parte deste estudo, que é o sistema biológico, incineração e aterro 

sanitários.  
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TABELA 4 – PRINCIPAIS FORMAS DE TRATAMENTO DOS RSU.  

SISTEMAS 
BÁSICOS 

 

PROCESSOS EVOLUÇÃO PRODUTOS INOVAÇÃO 

TRIAGEM 
 
 
 
 

Físico Coleta Seletiva, 
Tratamento 
Mecânico -

Biológico (TMB) 

Matéria-Prima 
para Reciclagem 

e Energia 

Recuperação dos resíduos (Waste 
to Resources – WTR) Energia 

derivada dos resíduos (Waste to 
Energy-WTE) 

TRATAMENTO  
BIOLÓGICO 

 
 

Biológico Biodigestores 
Anaeróbios, 

Compostagem 

Composto 
Orgânico e 

Energia 

Agricultura e Energia derivada 
dos resíduos (Waste to Energy-

WTE) 

INCINERAÇÃO  
 
 

Físico-
químico 

Tratamento 
Térmico 

Vapor e Energia 
Elétrica 

Energia derivada dos resíduos 
(Waste to Energy-WTE) 

ATERROS 
SANITÁRIOS 

 
 

Físico, 
Químico e 
Biológico 

Reator Anaeróbio 
Tratamento da M. 

Orgânica 

Biogás 
(Energia) e 
Lixiviado 

Energia derivada dos resíduos 
(Waste to Energy-WTE) e 

Fertilizantes 

FONTE: FADE, (2014) 

 

 

Na Europa, são utilizadas diversas formas para destinação dos RSU, entre 

elas reciclagem, compostagem, digestão anaeróbia, tratamento mecânico biológico, 

incineração e o aterro sanitário (Quadro 4). 

 

 

De maneira geral, pode-se dizer que o tratamento de RSU na Comunidade 
Europeia sofreu uma mudança significativa durante o período de 1995 a 
2010. O aterro foi a forma de tratamento e disposição final mais comum no 
início do período, com uma participação de 62% na quantidade de resíduos 
tratados. Em 2005, essa participação caiu para 50% e em 2010 tinha 
reduzido ainda mais, para 38%. Cerca de 13% dos resíduos foram 
incinerados em 1995 e essa participação subiu para 22% em 2010. Já a 
percentagem de resíduos reciclados era de 10% em 1995, e em 2010 subiu 
para 25%. Os compostados saíram de 5% para 15%, indicando a evolução 
do tratamento de resíduos nesse período. (FADE, 2014) 
 

 

No Quadro 4, apresenta o tipo e o percentual da quantidade de resíduos 

tratados nos Estados-membros da Comunidade Europeia 
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QUADRO 4 – TIPO DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS / ESTADOS-MEBROS EM 2010. 

 
Países Compostagem  Reciclagem  

de Materiais 
Incineração  
Com geração 
De energia 

Aterro s 
Sanitários  

Bulgária 0% 0% 0% 100% 
Antiga Republ. Iugoslava 0% 0% 0% 100% 
Roménia 0% 1% 0% 99% 
Turquia 0% 1% 0% 99% 
Lituânia 2% 4% 0% 94% 
Croácia 1% 3% 0% 96% 
Letônia 1% 9% 0% 90% 
Malta 6% 7% 0% 86% 
Grécia 1% 17% 0% 82% 
Eslováquia 5% 4% 11% 81% 
Chipre 4% 16% 0% 80% 
Estônia 9% 14% 0% 76% 
Polónia 8% 18% 1% 73% 
Islãndia 2% 14% 11% 73% 
Hungria 4% 18% 10% 69% 
República Checa 2% 14% 16% 68% 
Portugal 7% 11% 19% 62% 
Espanha 18% 15% 9% 58% 
Eslovénia 2% 39% 1% 58% 
Irlanda 4% 35% 4% 57% 
Itália 13% 21% 15% 51% 
Reino Unido 14% 25% 12% 49% 
Finlândia 13% 20% 22% 45% 
França 17% 18% 34% 31% 
Luxemburgo 20% 26% 35% 18% 
Noruega 16% 27% 51% 6% 
Dinamarca 19% 23% 54% 3% 
Bélgica 22% 40% 37% 1% 
Suécia 14% 36% 49% 1% 
Áustria 40% 30% 30% 1% 
Suíça 17% 34% 50% 0% 
Países Baixos 28% 33% 39% 0% 
FONTE: FADE, 2014, modificado pelo autor. 

 
 

Já nos Estados Unidos pode-se perceber conforme quadro 5, que ainda hoje 

os aterros representam 54% das tecnologias aplicadas para tratamento e disposição 

final dos RSU, seguidos por 26% pela reciclagem, 12% por incineração e 8% pela 

compostagem. 

 

 

Levando em consideração as principais rotas tecnológicas utilizadas nos 
Estados Unidos e listadas no Quadro 4, os proprietários e responsáveis pela 
gestão de RSU no país tendem a confiar no sistema do “livre mercado” para 
avaliar e selecionar tecnologias adequadas a situação local. Essas seleções 



43 

 

são feitas dentro do contexto restritivo de regulamentação para gestão. 
(FADE, 2014) 

 

 
 

QUADRO 5 – PRINCIPAIS TECNOLOGIAS UTILIZADAS NOS EUA. 

 
TECNOLOGIA % DE RSU GERADOS MILHÕES DE TONELADAS 

PROCESSADAS 

Reciclagem 26% 65 

Compostagem 8% 20 

Incineração c/geração de energia 12% 29 

Aterros 54% 135 

FONTE: FADE, 2014 

 

 
2.2.3 Fontes de Financiamentos 

 

Na Lei nº 12.305 no Capítulo V dos Instrumentos Econômico no artigo 42 e 

principalmente no inciso III, pode-se destacar a instituição de ferramentas para 

financiamentos na implantação de infraestrutura. 

 

Art. 42. O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de 
financiamento para atender, prioritariamente, as iniciativas de: 
I - prevenção e redução da geração de resíduos sólidos no processo 
produtivo; 
II - desenvolvimento de produtos com menores impactos a saúde humana e 
a qualidade ambiental em seu ciclo de vida; 
III - implantação de infraestrutura física e aquisição de equipamentos para 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; 
IV - desenvolvimento de projetos de gestão dos resíduos sólidos de caráter 
intermunicipal ou, nos termos do inciso I do caput do art. 11, regional; 
V - estruturação de sistemas de coleta seletiva e de logística reversa; 
VI - descontaminação de áreas contaminadas, incluindo as áreas órfãs; 
VII - desenvolvimento de pesquisas voltadas para tecnologias limpas 
aplicáveis aos resíduos sólidos; 
VIII - desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial 
voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 
dos resíduos. (RECEITA FEDERAL, 2014) 

 

Existem várias instituições com financiamentos, porém, serão destacadas 

apenas quatro, conforme Tabela 5. Assim, todos terão variações, pois dependerão 

do tamanho do projeto, valores necessários e fluxo de caixa do projeto. 
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TABELA 5 – FONTES DE FINANCIAMENTOS.  
Linha 

Financiamento 
Finalidade Teto em R$ Limite Financiamento Prazos Taxas 

PROGER Empresas com 
faturamento anual até 
7.500.000,00 

600.000,00 Análise econômico financeiro 
pode chegar até 80% do 
projeto. 

Até 72 
meses 

Juros de 
13,5% a.a 

BNDES Auto Apoio para projetos 

de investimentos de 

implantação, 

ampliação, 

recuperação e 

modernização de 

ativos fixos, bem 

como a aquisição de 

máquinas e 

equipamentos novos 

e de fabricação 

nacional, 

600.000,00 Análise econômico financeiro 
pode chegar até 80% do 
projeto. 

Até 72 
meses e 

carência 

que 

pode 

chegar 

até 12 

meses 
 

Juros de 
12,5% a.a. 

Cartão BNDES Financiar projetos de 

investimento de 

Sociedades 

Nacionais, 

Cooperativas, 

Empresários 

Individuais, Pessoas 

Físicas e Jurídicas, 

que desejam adquirir 

bens de capital, 

insumos e serviços 

1000.000,00 Até 100% do valor do projeto De 3 a 
48 
meses 

14,16% 
a.a Pré-
fixada 

BNDES 
FINAME 

Projetos que 
pretendem adquirir 

máquinas, 

equipamentos e 

veículos novos, como 

ônibus, caminhão, 

trator, reboque, 

guindastes, tanques, 

etc.. 

Operações de valor superior a R$ 10 

milhões para financiamento de projetos 

de investimento poderão ser realizadas 

através do apoio direto, indireto não 

automático ou misto. 

Operações de valor até R$ 20 milhões 

por empresa a cada período de 12 meses 

para financiamento de projetos de 

investimento serão realizadas através do 

apoio indireto automático. 

Operações, de qualquer valor, de 

financiamento isolado de equipamentos 

serão realizadas através do apoio indireto 

automático - produtos BNDES Finame, 

BNDES Finame Agrícola, BNDES Finame 

Leasing, ou via Cartão BNDES (ver 
simulação específica).   100% do Projeto 

Até 120 
meses 
com até 
6 meses 
de 
carência 

12% a.a. 

FONTE Autor com base no FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste, 2016). 
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2.3 PERFIL E DADOS ECONÔMICOS RSU  

 

2.3.1 Brasil e Regiões 

 

Nos últimos anos, a população brasileira obteve um grande crescimento do 

poder de compra, graças à intervenção do governo na economia, estimulando o 

consumo. O reflexo desse aumento no poder aquisitivo é que a população consome 

mais produtos e cria hábitos novos e com isso aumenta a geração dos resíduos 

sólidos pela população. Pode-se verificar nesses últimos anos que a relação do 

aumento dos resíduos é proporcional ao aumento da população e seus novos 

hábitos de consumo, conforme dados da Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), no ano de 2014 foram produzidos 

78,6 milhões de toneladas de resíduos, um aumento de 2,9% em relação ao ano de 

2013 neste mesmo período o aumento da população nesse mesmo período foi de 

apenas 0,9%. (ABRELPE, 2015) 

Desse total produzido a Região Sul do País ficou em terceiro lugar com 

10,8% da produção de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), e a região de maior 

produção foi o Sudeste com 52,5%. (ABRELPE, 2015) 

A conscientização da sociedade em relação a reciclagem aos poucos 

pressiona as autoridades públicas a se adequarem a legislação para cumprirem as 

novas necessidades. Com isso pode-se verificar na Figura 7, que as prefeituras 

estão se comprometendo mais em relação as coletas seletivas. Vale destacar que 

este gráfico não mostra se a prefeitura está atuando na totalidade do seu território, 

mas que está realizando alguma ação. 

Dos 5570 munícipios do Brasil, 1.962 ainda não tomaram medidas para 

minimizar os impactos dos resíduos sólidos ao meio ambiente, principalmente ao 

solo. Já na região Sul dos 1191 munícipios apenas 182 não tiveram a iniciativa. 

(ABRELPE, 2015). 

Na Figura 7, a região Sudeste e Sul possui maiores números de iniciativas 

relacionadas à coleta seletiva. Na região Sudeste 85% e a região Sul com 84,7%. 

No entanto, a região Centro-oeste apresentou menores valores de iniciativa 

apresentando índice de 37,5%. (ABRELPE, 2015) 
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FIGURA 7 – INICIATIVA DE COLETA SELETIVA NOS MUNICÍPIOS EM 2014.  

 
FONTE: ABRELPE, 2015. 

 

 

Apesar dos investimentos do setor público e do crescimento na ordem de 

6,2% na geração de emprego, os órgãos públicos estão morosos em relação as 

coletas seletivas e triagem dos materiais como pode-se constatar com os dados 

apurados pela Abrelpe (2015), que ainda 29.659.170 toneladas ano continuam como 

destino final vazadouro ou aterros controlados em relação ao ano de 2013 que foi 

28.830.255 toneladas/ano. 

Outro ponto interessante, nenhuma região atende 100% do território em 

relação a Coleta de RSU. Destaca-se apenas o Sudeste com 97,29% do território 

abrangido, a região Sul com 94,26% e Centro Oeste com 93,38. Este último com 

regiões de difícil acesso consta com índice bem superior ao Nordeste que tem 

apenas 78,53%. Já a região Norte o índice chegou a 80,83%. (ABRELPE, 2015). 

Já em relação a destinação final dos resíduos sólidos o último levantamento 

da Abrelpe (2015) em relação aos 5.570 municípios do país apenas 2236 dão a 

destinação final correta em Aterros Sanitários ou 40,14%, os demais vão para o 

Aterro Controlado (1775) 31,87% e para o Vazadouro (1559) 27,99%. 
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2.3.2 Paraná 

 

O estado do Paraná está localizado na região Sul do Brasil, conforme figura 

8, e conta com uma população total, em 2014, de 11.081.692 que geraram por dia 

8.776 tonelada de RSU, sendo coletados 8.262 toneladas/dias. (ABRELPE, 2015) 

 Segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(2013), o estado tem um território de carca de 200.000 km² e apenas quatro 

municípios possuem uma população superior a 300 mil habitantes. Na economia do 

Estado destaca-se a agropecuária com cultivo da soja, milho, trigo, feijão e a 

avicultura, este último representa 25,2% da produção do país. Além da 

agropecuária, outros setores se destacam como serviços de indústria metal-

mecânica.  

O Paraná não possui uma Política Estadual de Resíduos Sólidos, mas 

possui algumas legislações anteriores ao PNRS federal de 2010. Como a Lei 

Estadual nº 12.493 de 1999 que afirma: 

 

Estabelece princípios, procedimentos, normas e critérios referentes a 
geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento 
e destinação final dos resíduos sólidos no estado do Paraná, visando 
controle da poluição, da contaminação e a minimização de seus impactos 
ambientais e adota outras providências (PARANÁ – SECRETARIA DO 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, 2013).  

 

 

FIGURA 8 –ESTADO DO PARANÁ LOCALIZADO NA REGIÃO SUL DO BRASIL 

 
FONTE: IBGE, (2010). 
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Apesar de poucas leis, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Gestão 

Ambiental e dos Recursos Hídricos (SEMA) é responsável por controlar este setor 

através de normatizações. 

Além de leis estaduais, alguns municípios também normatizaram leis sobre 

os resíduos sólidos, como a Lei nº 9.241 de junho de 2012 da cidade de Maringá, 

que proíbe a incineração e o aproveitamento energético através dos resíduos 

sólidos. 

Em 2013, a Secretaria lançou o Plano de Gestão Integrada e Associada de 

Resíduos Sólidos Urbanos do Estado do Paraná em conjunto com o Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). Esse Plano de Gestão tem como objetivo geral: 

 

 

Consolidar o diagnóstico da situação atual do gerenciamento e manejo de 
resíduos sólidos nos municípios do Estado do Paraná, tendo como base os 
levantamentos e pesquisas de informações regionais realizadas e 
consolidadas através de informações consolidadas através dos 
questionários on line respondidos pelos municípios paranaenses e 
informações atualizadas do IAP – Instituto Ambiental do Paraná (SEMA, 
2013). 
 

 

Com esse trabalho foi possível, ao estado do Paraná, acompanhar a 

situação em relação ao gerenciamento e manejo dos RSU, neste foi constatado que 

12% dos municípios não existem nenhum órgão que gerencie os RSU. 

O intuito do Programa Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) de 2010, o 

município só pode obter recursos federais dos projetos relacionados ao RSU quando 

for exigido um conteúdo para elaboração dos Planos Municipais de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos. Em 2011, 161 municípios já tinham elaborado e os 

outros 85 declararam em andamento. 

Na Figura 9 pode-se ter uma visão geral dos municípios que preencheram o 

Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS), as cidades 

marcadas de verde preencheram o PGIRS. Já as marcadas de amarelo, as cidades 

estão em processo de elaboração. 

Outro dado da pesquisa é a composição do RSU coletado no Paraná, pela 

SEMA em 2011, que constatou que 56,50% dos resíduos são matéria orgânica 

26,0% são recicláveis e 17,5% são rejeitos. (SEMA, 2013). 
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A forma de coleta no Paraná varia de cidade a cidade, levando em 

consideração a quantidade populacional e os costumes regionais. Pode ser porta a 

porta ou tipo “bandeira” como é feito em algumas cidades do estado, com a 

instalação de contêineres em alguns pontos da cidade. 

 

 

FIGURA 9 – SITUAÇÃO DOS PGIRS NO PARANÁ.  

 
FONTE: SEMA, 2013. 

 

 

O serviço de coleta é executado pela própria prefeitura ou é terceirizado. Na 

pesquisa realizada pela SEMA (2011), nos municípios paranaenses, foi constatado 

que 49,6% das coletas são feitas pelo setor público e 22,8% pelo setor privado, os 

demais municípios não responderam. Foi constatado na pesquisa que 53,38% dos 

municípios realizam coleta seletiva, 19,05% não possuem a coleta seletiva enquanto 

27,56% não souberam responder. 

Na Figura 10, tem uma visão geral dos munícipios que realizam a coleta 

seletiva. Estão destacados na cor verde, as cidades que realizam o processo de 

forma diferenciada, que consistem em orgânicos, recicláveis e rejeitos. Vale destacar 

que esses dados demonstram que as cidades realizam no mínimo alguns processos 

relacionados a coleta seletiva, mas não informam se realizam na totalidade do 

território do município (SEMA, 2013). 
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A participação de Cooperativas e Associações ainda são baixas, apenas 

12,2% dos municípios registraram a presença de suas participações, as demais 

37,56% são realizadas por empresas privadas, 46,01% pela própria prefeitura e em 

4,22% dos casos a coleta seletiva é feita informalmente (SEMA, 2013). 

 

 

FIGURA 10 – OCORRÊNCIA DE COLETA SELETIVA PORTA A PORTA NO PARANÁ.  

 
FONTE: SEMA, 2013. 

 

 

A coleta seletiva é feita com caminhões baú, caminhão boiadeiro e muitas 

vezes o caminhão de coleta regular, com a utilização de um reboque faz os dois 

tipos de coleta (regular e a seletiva), como visto na figura 11. Esse procedimento é 

realizado para economia, pois muitas cidades são pequenas e não possuem verbas 

necessárias para executar de forma mais organizada, como aponta a pesquisa feita 

pela SEMA. 
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FIGURA 11 – CAMINHÃO DE COLETA REGULAR COM REBOQUE PARA COLETA SELETIVA. 

 
FONTE: SEMA, 2013. 

 

 

Outro meio utilizado são os PEVs, que podem ser de diversos tamanhos 

conforme a necessidade de cada região, onde a própria população realiza a 

segregação conforme o tipo de material. O mesmo poderá ser um container ou 

pequenos pontos de coletas que podem ser colocados em mercados, farmácias, 

praças públicas, como apresentado na figura 12. 

 

 

FIGURA 12 - PEVs DE GRANDE E PEQUENO PORTE.  

 
FONTE: Sanetal Engenharia & Consultoria, 2011. 

 

 

.  
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2.3.2.1 Triagem no Paraná 
 

A triagem como já comentado é um processo onde será realizada a 

segregação dos resíduos sólidos conforme o tipo de material coletado. Os 

equipamentos básicos são esteira, mesa, prensa e balança de pesagem. Em alguns 

locais, possuem trituradores para assim beneficiar os resíduos e aumentar o valor 

agregado ao material. 

No Paraná, apenas 28,3% dos municípios realizam esse procedimento, 

67,4% não realizam e 4,3% não souberam responder conforme diagnóstico de 2013 

da SEMA. Vale lembrar que não foi levantada nos municípios que realizaram a 

triagem, qual a cobertura do território que possui a coleta seletiva ou o percentual 

dos resíduos sólidos da cidade, que são recolhidos pela coleta seletiva e/ou feita a 

triagem (SEMA, 2013). 

Pode-se constatar, na figura 13, a presença de triagem no Paraná pelos 

munícipios destacados na cor verde, em amarelo tratam-se das cidades que ainda 

não possuem unidade de triagem. 

 

 

FIGURA 13 – TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DO PARANÁ.  

 
FONTE: SEMA, 2013. 
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2.3.2.2 O Mercado de Recicláveis no Paraná 
 

Pesquisa elaborada pela Secretária do Meio Ambiente em 2013 apontou o 

mercado de recicláveis no estado do Paraná dividido em três grupos: A triagem feita 

por associações e cooperativas de catadores, os atravessadores ou aparistas e pela 

indústria de reciclagem ou transformação. Como o número de indústrias de materiais 

recicláveis ainda é pequeno e a maioria das cidades do Paraná possuem uma 

população reduzida, que acaba não proporcionando um volume de resíduos sólidos 

viável para implantar uma indústria de transformação próximas as regiões, os 

atravessadores acabam fazendo um papel importante nesse processo, viabilizando 

os negócios entre indústria e catadores. O maior problema é que o preço de venda 

desses resíduos sólidos fica bem abaixo do preço de mercado (SEMA, 2013). 

Como pode-se ver na Figura 14, a preponderância é a indústria de plástico 

(cor vermelha) espalhadas por todo o Paraná e localizada nos grandes centros 

urbanos. Já a indústria de papel (cor azul), Metais (cor amarela), vidro (cor verde), 

materiais orgânicos (marrom) e Lâmpadas (estrela) possuem uma quantidade muito 

pequena (SEMA, 2013). 

 

FIGURA 14 – INDÚSTRIAS DE RECICLAGEM NO PARANÁ.  

 
FONTE: Sema, (2013). 

 

Já na Figura 15, verifica-se que as unidades de triagem estão localizadas 

em grandes centros urbanos como a região de Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel 
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e Foz de Iguaçu.  Esse cenário propicia ainda mais a ação de intermediários, que 

fazem o elo entre catadores e a indústria, por causa do baixo volume de produção 

das pequenas cidades. 

As cotações dos resíduos sólidos variam bastante de região e também pela 

qualidade do produto. A última pesquisa de cotação que cita os valores dos 

materiais recicláveis em uma cidade do Paraná foi divulgada na edição número 140 

de março/abril de 2015, conforme apresenta a Tabela 6. 

 

FIGURA 15 – UNIDADE DE TRIAGEM E ATRAVESSADORES NO PARANÁ.  

 
FONTE: Sema, 2013 

 

TABELA 6 – PREÇO DO MATERIAL RECICLÁVEL.  

 Papelão Papel 
Branco 

Latas 
aço 

Latas 
Alumínio 

Vidros Plásticos 
rígidos 

PET Plásticos 
filme 

Longa 
Vida 

Óleo 
Vegetal 

Isopor 

Amazonas             
Manaus 280PL 400PL 140PL 2000PL - 1000PL 1000PL 1100P 200 0,35/LT - 
Rio Gr Norte             
Natal 250PL 200L 150L 2000P 100 500 500 800 150PL 0,50/LT 1000 
Pernambuco             
Recife 250PL 350L 300L 350L 120L 800L 1200PL 1000PL 0 0 500 
Goiás             
Goiânia 180PL 300L 180L 3000L 30L 600PL 1000PL 600PL 180PL 0,20/LT - 
Minas Gerais             
Belo Horizonte 300PL 350PL 150 3200L 30L 1200PL 1500PL 1000PL 200PL - - 
Lavras 340PL 350P 230P 3000P 140 700P 1700P  230P 0,40/LT - 
Itabira 350PL 580PL 350PL 3600PL 230L 1500PL 1800PL 1700PL 420PL - - 
Rio de Janeiro             
Mesquita 180L 500L 200L 1200PL 60L 1000PL 1200PL 1000PL 160PL 0,50/LT - 
São Paulo             
São Paulo 390PL 400L 450L 3400PL 210L 2000PL 1450PL 1100PL 370PL 1,00/LT - 
S.J.dos Campos 250P - - 3400P 180 - 1790P 480P 250P - 500 
Paraná            
Londrina 310PL 420L 220L 3100L 100L 1000L 1600PL 1300L 340PL - 70 

P = prensado   L = Limpo   *preço da tonelada em real.  

FONTE: CEMPRE, 2016. 
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2.3.3 Maringá 

 

A cidade de Maringá tem como data de fundação 10 de maio de 1947, 

desmembrada da cidade de Mandaguari. Conforme figura 16 a cidade de Maringá 

fica localizada na região Norte Central do Estado do Paraná, a uma distância de 

423,60 km da capital do estado (Figura 16). A cidade possuiu uma área de 486 km² 

e fica na altitude de 596 metros acima do nível do mar. A principal Bacia é o Rio Ivaí 

e o Rio Pirapó, este último a principal fonte de abastecimento de água potável para a 

população. O clima da região é o Subtropical, no qual se destaca a diminuição de 

chuvas no inverno e uma temperatura média de 22ºC.  

 

 

FIGURA 16 – LOCALIZAÇÃO DE MARINGÁ. 

 
FONTE: Site: Maringá.com. 

 

Em Maringá, segundo dados do IBGE 2014, a população alcançou o número 

de 397.593 habitantes, desse total, 6.104 se vivem na Zona Rural e 391.489 

encontra-se na Zona Urbana e tem como faixa etária da população, a relação 

homem/mulher e classe social ajuda a entender o potencial de consumo e os tipos 

de resíduos produzidos por cada tipo de habitante. Conforme dados do IBGE 

população é dividida em 205.201 mulheres e 192.392 homens em diversas faixas 

etárias conforme tabela 7. 
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TABELA 7 – POPULAÇÃO DE HOMEM/MULHERES POR FAIXA ETÁRIA  

 Homens  Mulheres  
0 – 4 anos  11.575 10.928 
5 – 9  anos  11.731 10.963 
10 – 14 anos  12.593 12.109 
15 – 17 anos  8.247 7.731 
18 – 24 anos  25.908 26.010 
25 – 29 anos  17.203 17.146 
30 – 39 anos  30.775 31.910 
40 – 49 anos  27.490 30.909 
50 – 59 anos  22.833 26.952 
60 + anos  24.037 30.543 
Total  192.392 205.201 

FONTE: Apoio Projetos Especiais, 2016. 

 

 

A população urbana de 391.489 foi dividida em 137.363 domicílios divididos 

de acordo com IPC MAPS em classes sociais de A até E, sendo a classe C mais 

numerosa, 50,6%, conforme a tabela 8. 

 
 
TABELA 8 – CLASSE SOCIAL CIDADE DE MARINGÁ  

Classe Social  % Nº Domicílios  

A 3,7% 5.076 

B 36,0% 49.460 

C 50,6% 69.437 

D e E 9,7% 13.390 

TOTAL 100% 137.363 

FONTE: Apoio Projetos Especiais, 2016. 

 

 

Apesar da classe C ser maior, representando 50,6% dos domicílios de 

Maringá, o maior potencial de consumo é da Classe B, que representa  52,9% do 

consumo efetivo, seguido pela classe C em 31,8% e depois pela Classe A em 

12,6%, por motivos óbvios, consome mais que a classe D/E, como verifica-se na 

Tabela 9. 
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TABELA 9 – POTENCIAL DE CONSUMO POR CATEGORIAS EM MILHARES.  

Categoria  Classe A  Classe B  Classe C  Classe 
D/E 

Total  

Alimentação  

No Domicílio 

88.383. 588.606 535.792 58.746 1.271.529 

Alimentação Fora 
Domicílio 

56.009 282.713 160.101 10.219 509.044 

Bebidas  13.195 76.487 61.425 5.839 156.949 

Manutenção Lar  308.894 1.491.169 1.126.672 106.112 3.032.849 

Artigos de 
Limpeza 

6.749 36.628 31.447 3.708 78.534 

Mobiliá rios  18.669 120.558 84.573 8.063 231.865 

Eletrodomésticos  22.721 107.109 103.710 8.052 241.594 

Vestuário  47.896 192.374 133.910 10.631 384.814 

Calçados  19.842 80.255 56.198 4.454 160.752 

Transp. Urbano  10.403 79.029 83.882 10.646 183.961 

Transp. Própr io 79.851 402.036 210.603 12.665 705.156 

Higiene  24.770 111.182 79.325 6.528 221.806 

Medicamentos  33.381 209.787 166.103 15.484 424.756 

Outras desp. 
Saúde 

45.010 222.609 80.511 3.425 351.556 

Livros Mat. Esc.  5.795 29.460 18.517 1.201 54.974 

Mensalidad es 36.031 78.164 41.197 1.528 156.921 

Desp. Recreação e 
Cultura 

25.065 98.287 50.418 3.231 177.003 

Desp. c/ Viagens  44.336 148.478 56.258 3.906 252.979 

Fumo  2.523 15.290 23.728 4.006 45.549 

Materiais 
Construção 

194.055 639.888 122.960 16.094 973.000 

Outras desp. 
Vestuário 

4.546 15.973 9.201 581.085 30.302 

Outras Despesas  460.050 1.456.368 658.739 37.526 2.612.685 

% 12,6% 52,9% 31,8% 2,7% 100% 

FONTE: Apoio Projetos Especiais, 2016. 
 
 

A cidade, com essa característica, obteve o Índice de Desenvolvimento 

Humano e renda (IDH-M) de 0,808 em 2010, o segundo melhor do Paraná e em 
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2012 a renda per capita da população de Maringá foi de 27.887,00, conforme dados 

obtidos do Anuário da Economia 2015-2016 de Maringá. 

Maringá se destaca pela agricultura, principalmente pelo cultivo de soja, 

milho e cana-de-açúcar e na pecuária com a criação de bovinos, equinos, suínos, 

ovinos e galináceos. Além de agropecuária, a cidade possui 9.674 indústrias, 21.362 

estabelecimentos comerciais e 27.241 prestadores de serviços. 

A produção de RSU da cidade de Maringá também poderá ser escoada para 

as cidades vizinhas, que fazem parte da Grande Região de Maringá (GRM), 

composta além de Maringá, Ângulo, Astorga, Doutor Camargo, Floresta, Iguaraçu, 

Ivatuba, Mandaguaçu, Mandaguari, Marialva, Ourizona, Paiçandu e Sarandi. Juntas 

as cidades possuem 85.241 empresas, sendo 15.872 indústrias, 38.546 empresas 

de serviços, 30.455 do setor comercial e 368 do setor de agronegócios, conforme 

Figura 17. 

 

FIGURA 17- QUANTIDADE DE EMPRESAS DA GRANDE REGIÃO MARINGÁ.  

 
FONTE: Apoio Projetos Especiais, (2016). 

 

Todos esses resultados são fruto de planejamento que envolve toda a região 

metropolitana de Maringá, que juntas ajudam atrair empresas de tecnologia e de 

produção e garantir a expansão de estruturas básicas da região. 
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3. METODOLOGIA 
 

Para este estudo foi realizado em 4 etapas, a primeira foi a fundamentação 

teórica, segundo passo aplicação de questionários às pessoas envolvidas no manejo 

dos resíduos sólidos, terceiro passo foi realizado pesquisa de campo para identificar 

tecnologias utilizadas para segregação de materiais e mercado para escoar os 

resíduos sólidos, e o  quarto passo realizado calculo da viabilidade financeira.                                    

Para atender os objetivos deste trabalho e compreender a realidade atual da 

reciclagem na cidade de Maringá, foram confeccionados três questionários. Um, 

aplicado para a Prefeitura de Maringá, outro, para a associação comercial e para 

indústria e o terceiro para as cooperativas de catadores de resíduos sólidos. 

Antes de elaborar os questionários foi realizada uma entrevista com o 

Secretário de Meio Ambiente da Cidade de Maringá, com o objetivo de entender o 

funcionamento da atividade de coleta de resíduos sólidos urbanos e assim definir 

quais os passos seguintes para conseguir criar os questionários. A orientação 

recebida foi procurar a Secretária de Saneamento (Sesan) de Maringá, que fica 

dentro da área do Parque do Ingá, próximo a Prefeitura Municipal. 

O secretário de Saneamento de Maringá, demonstrou uma visão geral de 

como funciona as atividades da Sesan frente as atividades das coletas de resíduos 

sólidos e as reuniões com as cooperativas de catadores. Passaram-nos uma 

posição das parcerias com algumas cooperativas que atuam na cidade. Com base 

nessas informações foram elaborados três questionários, conforme mencionado 

acima.  

 

 

3.1 QUESTIONÁRIO - PREFEITURA 

 

Para obter as respostas desse questionário, foi entregue a Secretária de 

Saneamento de Maringá (Sesan), que após um período de duas semanas sugeriu 

que fosse enviado à Secretária de Serviços Públicos (Semusp), que teria todos os 

dados para a resposta.  

Foi agendada uma entrevista com o responsável da Semusp, na qual 

orientou que fosse realizado um protocolo para oficializar a solicitação para 
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responder o questionário. Esse procedimento foi realizado no mesmo dia através do 

protocolo 20315/2016. Este questionário teve como objetivo levantar informações 

gerais sobre a atividade de triagem na cidade de Maringá, principalmente a relação 

prefeitura e cooperativas. Como analisar a composição dos Resíduos Sólidos 

Urbanos, quantificar e analisar a produção mensal de resíduos e providenciar a 

infraestrutura necessária para realização da triagem. 

Os pontos principais do levantamento estão listados, conforme segue. A 

informação completa do questionário se encontra no Anexo I. 

Os principais pontos levantados neste questionário foram: 

 

-  Quando surgiu o programa de coleta seletiva na cidade de Maringá? 

- A quantidade de cooperativas que possuem parcerias hoje, com a 

prefeitura. 

- Além de equipamentos e terrenos que outros benefícios que são fornecidas 

para as cooperativas. 

- Quais as atividades da Prefeitura Municipal de Maringá no projeto? 

- Quantidade de toneladas coletadas por dia de Coleta Regular e sua 

composição. 

 

3.2 QUESTIONÁRIO - COOPERATIVAS 

 

Já o segundo questionário, (anexo 2), foi entregue ao Presidente de cada 

Cooperativa com os seguintes objetivos: 

- Entender a origem dos cooperados. 

- A quantificação de cada cooperado. 

  - Quais os equipamentos disponíveis em cada cooperativa e suas 

condições? 

- Como são feitas as Coletas e suas frequências? 

- Capacidade atual coletado por mês. 

- Receitas e Despesas de cada Cooperativa. 

- Quais os principais compradores de cada Cooperativa? 

- Quais principais dificuldades enfrentadas pelas Cooperativas? 
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O Secretário da Semusp disponibilizou um funcionário para apresentar as 

seis cooperativas que possuem parceria com a prefeitura.   

A apresentação das cooperativas foi realizada uma de cada vez, sendo feita 

a explanação dos objetivos do trabalho. Também foi possível apresentar uma visão 

geral do questionário e demonstrar a importância do mesmo ser respondido.  Foi 

agendado com cada cooperativa, uma data e horário para tirar todas as dúvidas dos 

questionários e também compreender todos os processos e dificuldades da atividade 

das cooperativas. 

Na Figura 18, as três cooperativas localizam-se na região Sul de Maringá, 

em imóveis cedidos pela Prefeitura e mais três estão em um mesmo terreno na 

região Norte de Maringá. Todas foram criadas em locais distantes da área urbana. 

Porém com o passar dos anos a área urbana, principalmente na região sul, chegou 

até o local das cooperativas. 

 

 

FIGURA 18 – AS ESTRELAS VERMELHAS INDICAM AS LOCALIZAÇÕES DAS COOPERATIVAS. 

 
FONTE: Google Maps. 
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 3.3 QUESTIONÁRIO – COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

 

O questionário – Comércio e Indústria foi elaborado e entregue ao Vice-

presidente para assuntos de meio ambiente da Associação Comercial e Empresarial 

de Maringá, que ficou responsável em repassar o questionário para as Indústrias da 

Região de Maringá. 

 

Os principais pontos deste questionário foram: 

- Saber quais os resíduos sólidos que são produzidos na empresa. 

- Qual destinação, caso seja vendido, qual o valor. 

- Se a empresa consome algum produto reciclável como matéria prima. 

- Possibilidade de a empresa vir a consumir produto reciclável como matéria 

prima. 

Com este questionário, o objetivo foi verificar a existência de mercado para 

todos os materiais coletados. Servirá de base para elaboração de um mecanismo 

que irá interligar Geradores de RSU x Cooperativas x Indústria a procura de 

Insumos. 

 

 

3.4 COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Em relação aos estudos da composição dos resíduos sólidos a ideia inicial 

era realizar um levantamento antes de ser disposto no aterro sanitário de Maringá, 

porém não foi possível por questão de segurança. Como a prefeitura não possui 

estudo gravimétrico do lixo, o estudo foi feito por estimativa através de dados obtidos 

pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), que teve patrocínio da 

Secretária Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República 

(SEDU/PR). 

Na Tabela 10, verificou as variações das composições do lixo no Brasil. Esses 

valores variam em cada região devido a lugares mais desenvolvidos ou 

industrializados. É possível verificar que apenas 35% são materiais que possuem 
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características que possam ser reutilizados ou reciclados, os demais materiais são 

orgânicos que, dependendo da composição, podem ser utilizados com outras 

finalidades como a compostagem.  

 

 

TABELA 10 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DO LIXO  

Composto Brasil 
Material Orgânico 65% 
Vidro 03% 
Metal 04% 
Plásticos 03% 
Papel 25% 
Total 100% 

FONTE: Instituto Brasileiro de Administração Municipal, 2001. 

 

 
3.5 ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE RESIDUOS SOLÍDOS URBANOS (RSU) 

 

Para estimar a produção de RSU produzidos, foi preciso estimar o 

crescimento da população para os próximos anos. De acordo com o Anuário 

Econômico da Cidade de Maringá, a taxa de crescimento populacional maringaense 

é de 1,52%, e partindo de uma população de 397.593 habitantes (Apoio Projetos 

Especiais, 2016). Pode-se estimar que, até o ano de 2036, a população poderá ser 

de 545.786 habitantes, conforme demonstrado na Tabela 11. 

 
 

TABELA 11 – ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO.  

Ano  População  Ano  População  
2015 398.593 2026 469.360 
2016 403.636 2027 476.495 
2017 409.772 2028 483.737 
2018 416.000 2029 491.090 
2019 422.323 2030 498.555 
2020 428.743 2031 506.133 
2021 435.260 2032 513.826 
2022 441.876 2033 521.636 
2023 448.592 2034 529.565 
2024 455.411 2035 537.614 
2025 462.333 2036 545.786 

FONTE: Autor. 
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Estimando a população, pode-se chegar ao valor da quantidade de resíduos 

por kg/dia produzido pela população. No caso do Paraná, o volume coletado de RSU 

em 2014 foi de 0,746 kg/hab/dia. (ABRELPE 2015) 

 

 

TABELA 12 – ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DIA RSU.  

Ano População Kg/dia/hab Kd/dia 
Produzido 

Ano População Kg/dia/hab Kd/dia 
Produzido 

2015 397.593 0,746 296.604 2026 469.360 0,746 350.143 
2016 403.636 0,746 301.113 2027 476.495 0,746 355.465 
2017 409.772 0,746 305.690 2028 483.737 0,746 360.868 
2018 416.000 0,746 310.336 2029 491.090 0,746 366.868 
2019 422.323 0,746 315.053 2030 498.555 0,746 371.922 
2020 428.743 0,746 319.842 2031 506.133 0,746 377.575 
2021 435.260 0,746 324.704 2032 513.826 0,746 383.314 
2022 441.876 0,746 329.639 2033 521.636 0,746 389.141 
2023 448.592 0,746 334.650 2034 529.565 0,746 395.056 
2024 455.411 0,746 339.736 2035 537.614 0,746 401.060 
2025 462.333 0,746 344.900 2036 545.786 0,746 407.156 

FONTE: Autor. 

 

 

A multiplicação da população pelo índice coletado produzirá as informações 

que constam na Tabela 12. Como exemplo o ano de 2016 com uma população de 

403.636 habitantes na cidade de Maringá, serão coletados 296.204 kg/dia. 

 

 
3.6 CÁLCULO DA VIABILIDADE 

 
 

Para o cálculo da viabilidade foi realizada uma projeção de confronto de 

receitas e despesas, em um determinado período de tempo. Esse relatório 

conhecido como Fluxo de Caixa, tem como objetivo projetar todas as receitas e 

despesas que venham ocorrer para que a empresa possa se organizar e ter 

capacidade de cumprir com as obrigações financeiras. 

 

 

A demonstração de fluxos de caixa (DFC) possui como uma de suas 
finalidades servir de instrumento para avaliação da liquidez da organização, 
ou seja, sua capacidade e garantia de pagamento das dívidas nas datas de 
vencimento. (BRAGA & MARQUES, 2001) 
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Para o calculo da receita, foi realizado a multiplicação da produção de RSU, 

conforme demonstrado na Tabela 12 e multiplicado pela porcentagem de cada 

material conforme composição gravimétrica apontada na Tabela 10, obtendo a 

produção diária de cada material. Com a produção diária calculada de cada material 

foi multiplicado o preço de mercado, obtendo assim uma previsão de receita diária. 

Para a estimativa das despesas como a manutenção de equipamentos, 

limpeza, copa, material de escritório, internet, telefone e água, foram calculadas 

baseando-se nos custos consolidados levantados na UVR de Campo Magro-PR 

(XAVIER, 2013), por serem gastos reais de uma usina de reciclagem, mas para 

representar um valor mais adequado foi realizado um cálculo proporcional a geração 

RSU que, nesse cálculo foram multiplicados por 5,71. Já nos valores da 

contabilidade, foram utilizados o valor de mercado da região de Maringá.  

As variações das despesas dos demais anos foram ajustadas em 6%. As 

projeções do Banco Central nesse período flutuaram entre 4% a 8% pelo IPCA 

Longo Prazo (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2016). 

Para o calculo do salário estimou-se o valor médio de R$ 1.200,00, que foi a 

média de salários calculados de todos os funcionários que atuam na UVR de Campo 

Magro-PR (XAVIER, 2013), lembrando “que estudos em várias cidades do Brasil têm 

mostrado que a renda dos catadores organizados em cooperativas, na maioria dos 

casos, supera o salário mínimo.” (CORNIERE, 2011)     

Existem varias formas de atuação dos catadores, em cooperativas, onde 

recebem retiradas (participação nos lucros), ou trabalhadores com carteiras 

assinadas, como diz Corniere: 

 

 

Quando se fala em catadores de materiais recicláveis, vários tipos de 
ocupação e condições de trabalho podem ser englobados, tais como os 
catadores autônomos que trabalham em lixões; catadores autônomos que 
atuam nas ruas de grandes cidades; ou catadores organizados em 
cooperativas de triagem, com ou sem parceria com o poder público... Há 
ainda os catadores que são trabalhadores com carteira assinada. 
(CORNIERE, 2011) 
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Para calculo do impostos federais temos que levar em considerações os 

principais regimes tributário no país, como: Simples Nacional, Lucro Presumido é o 

Lucro Real, que é definido pelo site da Receita Federal do Brasil da seguinte forma: 

 

 

O Simples Nacional é um tratamento tributário favorecido e diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que 
institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte (também conhecido como “Lei Geral das Microempresas”), 
estabelecendo normas gerais relativas às microempresas e às empresas de 
pequeno porte no âmbito dos Poderes não só da União, como também dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essa Lei Complementar, no 
que se refere ao Simples Nacional, entrou em vigor em 1° de julho de 2007. 
A partir de então, tornaram-se sem efeitos todos os regimes especiais de 
tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL,2017) 

 

 

Já o lucro presumido é definido Segundo Zanluca como: 

 
 
uma forma de tributação simplificada para determinação da base de cálculo 
do imposto de renda e da contribuição social do lucro líquido. Assim é 
utilizado a presunção do lucro a partir da receita operacional bruta e outras 
receitas sujeitas a tributação. (PATRIARCA, 2016) 

 

 

Já a apuração pelo regime tributário lucro real definido pela Receita Federal é: 

 

 

Para fins da legislação do imposto de renda, a expressão “lucro real” 
significa o próprio lucro tributável, e distingue-se do lucro líquido apurado 
contabilmente. De acordo com o art. 247 do RIR/1999, lucro real é o lucro 
líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A 
determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de 
cada período de apuração com observância das leis comerciais. (RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL, 2017). 

 
 
Pela projeção de receita, que pode ser visto na Tabela 13 no capitulo 4.5, a 

Central de Triagem não poderá se enquadrar no simples nacional, e por esse motivo 

preferimos realizar os cálculos no regime tributário do Lucro Real, para que a 

empresa possa se aproveitar de benefícios fiscais. Nesse estudo não utilizaremos os 
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benefícios, além de projetar um cenário mais pessimista, caberia um outro estudo 

bem aprofundado, pois dependerá do tipo de sociedade que a empresa atuará, que 

poderá ser uma Sociedade Simples, como exemplo uma Cooperativa ou 

Associação, ou poderá ser uma Sociedade Empresaria, como exemplo uma 

empresa Limitada ou Sociedade Anônima. 

 

 

A Lei de Saneamento Básico, Lei Federal n° 11.445/2 007, também 
estabelece avanços no que se refere à contratação de organizações de 
catadores pelas prefeituras municipais. A lei dispõe que é dispensável a 
licitação: na contratação da coleta, processamento e comercialização de 
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema 
de coleta seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas 
formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda reconhecidas 
pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de 
equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde 
pública. (CORNIERE, 2011) 

 

 

Além desses incentivos, existem outros nas esferas federais, estaduais e 

municipais. É importante também saber se esta Central de Triagem será da própria 

prefeitura, ou uma empresa particular.  

Para prever um cenário mais pessimista foi escolhido uma Sociedade 

Empresária de capital limitado, conhecida como Sociedade Limitada tributada no 

regime lucro real.  

Os impostos sobre a receita foram calculados os incidentes como PIS 

alíquota de 1,65%, COFINS alíquota de 7,6% e do ICMS com a alíquota de 18%. 

Para encontrar a base de cálculo do IRPJ e CSLL necessitou de alguns 

ajustes no fluxo de caixa, para melhor exatidão foi preciso levar em consideração as 

despesas por competência e não o fluxo de caixa. Além disso, é preciso somar todas 

as parcelas do valor principal do financiamento, pois esses valores na contabilidade 

não são registrados em conta de resultado e sim em contas do balanço patrimonial 

no grupo de passivo circulante ou não circulante. Depois, é necessário diminuir mais 

as despesas de depreciação, que não gera fluxo de caixa, mas que na contabilidade 

representa diminuição do lucro para o cálculo do imposto. Feito esse ajuste um novo 

saldo servirá como base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 
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Já os valores do financiamento foram calculados no simulador do BNDES, 

disponível no site www.offinaprojetos.com.br (FUNDO CONSTITUCIONAL DE 

FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE, 2016) 

Com a projeção das receitas e despesas, esses dados servirão de base para 

cálculos de índices como Valor Presente Líquido (VPL), Índice Benefício Custo 

(IBC), Índice de Retorno Adicional sobre Investimento (RIOA), Taxa Interna de 

Retorno (TIR) e o tempo necessário para recuperar seu investimento (PAYBACK). 

 

 

As empresas usam os fluxos de caixa relevantes para tomar decisões sobre 
dispêndios de capital propostos. Essas decisões podem ser expressas na 
forma de aceitação ou rejeição de um projeto, ou de hierarquização de 
projetos. Um número de técnicas é usado em tais tomadas de decisões, 
algumas mais sofisticadas que outras. (GITMAN, 2001) 

 

 

Esses índices ajudarão a corrigir o efeito da inflação e assim dar mais 

confiabilidade na tomada de decisão de aprovar um projeto novo ou não. 

Neste trabalho a Taxa de Mínima Atratividade (TMA) utilizada foi de 6%, que 

foi a projeção do Banco Central para os próximos anos referente a variação do 

índice IPCA. TMA, de acordo com Souza & Clemente (2008), “entende-se como 

Taxa de Mínima Atratividade a melhor taxa, com baixo grau de risco, disponível para 

aplicação do capital em análise. ” 

Já no Valor Presente Líquido Anualizado (VPLa) seria uma forma de 

transformar em valores médios de VPL por período e não na data inicial do projeto. 

O mesmo é definido, assim: 

 

 

O Valor Presente Líquido Anualizado (VPLa), também conhecido como 
Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE), é uma variação do Método do 
Valor Presente Líquido. Enquanto o VPL concentra todos os valores do 
fluxo de caixa na data zero, no VPLa o fluxo de caixa representativo do 
projeto de investimento é transformado em uma série uniforme (SOUZA & 
CLEMENTE, 2008) 
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No cálculo da VPL caso o valor alcançado seja positivo, o projeto é 

interessante para investimento, porém são necessários outros cálculos para dar 

suporte a essa resposta. 

O cálculo do IBC, Índice Benefício Custo, segundo Alceu Souza e Ademir 

Clemente (2008) é uma medida de quanto se espera ganhar por unidade de capital 

investido e complementa dizendo que nada mais é do que uma razão entre fluxo 

esperado de benefícios de um projeto e o fluxo esperado de investimentos 

necessários para realizá-los.  

Lawrence J. Gitman define a TIR, como 

 

 

A taxa interna de retorno é a taxa de desconto que iguala o valor presente 
de fluxos de entrada de caixa com o investimento inicial associado a um 
projeto. A TIR, em outras palavras, é a taxa de desconto que iguala o VPL 
de uma oportunidade de investimento a R$ 0 (pois o valor presente de 
fluxos de entrada de caixa se iguala ao investimento inicial). (GITMAN, 
2001). 

 
 

 

Conforme Alceu Souza e Ademir Clemente (2008) o ROIA representa a 

riqueza criada pelo projeto, ou seja, além da Taxa Mínima de Atratividade esperada 

quanto a mais o projeto rendeu. 

O payback como definido por Lawrence J. Gitman (2001) é o exato momento 

de tempo necessário para a empresa recuperar seu investimento inicial em um 

projeto calculado a partir de seus fluxos de entrada de caixa, ou seja, quanto tempo 

irá levar para ter o retorno do dinheiro investido. 

 

 

3.7 IDENTIFICAR TECNOLOGIAS PARA SEGREGAR RESÍDUOS 

 
 

Para identificar as tecnologias atuais utilizadas no mercado nacional, usam-se 

os dados pesquisados pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), 

associação da qual fazem parte grandes empresas instaladas no Brasil como: 

Ajinomoto, Adm, Arcor, Ambev, Batavo, Bauducco, Beiersdorf/Nivea, Brasil Kirin, 
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Braskem, Bunge, Carrefour, Cargill, Coca Cola, Danone, Dell, Diageo, Dow, Femsa, 

Gerdau, Grupo Pão de Açúcar, Heineken, Hershey’s, HP, Johnson & Johnson, 

Klabin, Mondelez, McDonald´s, Neslté, Nestlé Waters, Owens-Illinois, Pepsico, 

Philips, P&G, SIG, Suzano, Tetra Pak, Unilever, Via Varejo, Vigor e Walmart  

(CEMPRE, 2014). 

Entre as empresas pesquisadas foram: Celmaq, Stollmeier, Tecscan, 

Iguaçumec, Ecowaig, Kubitz, Oficina do Metal e Cial. 

 

 

3.8 EXISTÊNCIA DE MERCADO PARA ESCOAR MATERIAIS RECICLADOS 

 

 

A Grande Região de Maringá (GRM) é composta por 14 cidades, como já 

comentado no item 2.3.3, e nessa região existem 85.241 empresas que, divididas 

pela população local equivale a 127,2 empresas por mil habitantes conforme Anuário 

da Economia 2015/2016 (APOIO PROJETOS ESPECIAIS, 2016). 

Essas empresas estão divididas em segmentos industriais, totalizando 15.872 

indústrias, 38.546 empresas de Serviços, 30.455 empresas do comércio e 368 

empresas do agronegócio. Este último, pode-se destacar a Cocamar, listada na 

posição 218 da edição 2015 das 1000 Maiores Empresas do Brasil da revista Exame 

(EDITORA ABRIL, 2015). Além dessas, há outras empresas que se destacaram no 

cenário nacional e que estão na região como a Usaçucar, posição 301, Frangos 

Maringá, posição 482 e Plant Bem, posição 996.  

Essas empresas, entre outras como a do ramo de vestuários, são exemplos 

da diversidade das indústrias da região, No Quadro 6, é possível observar que das 

15.872 indústrias, 5.671 são do ramo da construção, 9.983 são indústria em geral, 

161 empresas são do ramo da reciclagem, 24 são indústrias extrativas e 33 do ramo 

Prod/Distr. Eletric/Gás/Água, e que devem de alguma forma trabalhar em conjunto 

para o reaproveitamento dos RSU. 
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QUADRO 6 – DETALHAMENTO DE EMPRESA DA GRANDE REGIÃO DE MARINGÁ POR 

SETORES 

Setor Qtd.Empr. Setor Qtd.Empr. Setor Qtd.Empr. 
Serviços Saúde 1.618     
Ag. Bancárias/Financ 1.103     
Educação 1.357     
Adm. Publica 113 Ind. Extrativas 24   
Correios/Transportes 3.706 Construção 5.671   
Alojamentos 133 Reciclagem 161   
Alimentação 5.144 Prod/Distr.Eletr/Gás/Água 33 Agronégocio 368 
Serviços em Geral 25.372 Ind em Geral 9.9983 Com. Em Geral 30.455 
Total de Serviços 38.546 Total de Indústrias 15.872 Total Com./Agro 30.823 
FONTE: Apoio Projetos Especiais, 2016 modificado pelo Autor. 

 

 

Para aumentar a interação desses setores, será criada uma ferramenta para 

facilitar a comercialização dos resíduos sólidos entre as empresas. Será criado um 

site que funcionará como um balcão de compra e venda, que será administrado pela 

Central de Traigem. Para criação desse site será preciso do apoio de uma empresa 

com conhecimentos técnicos necessários, para atender todas as necessidades da 

Central de Triagem para a comercialização dos resíduos sólidos. Lá constará a 

relação de todos os produtos disponível que a usina de triagem segregou e que já 

está destinado para venda e também abrirá acesso para demais pessoas, como 

indústrias, comércio e prestadores de serviços dessa região e de outros lugares 

mais distante para que possam colocar no site os seus Resíduos Sólidos a venda ou 

doação.  

Para o funcionamento dessa ferramenta será necessário um cadastro 

dessas indústrias no site, www.centraldetriagem.com.br, para poder operar as 

funções de compra, venda ou doações. Além disso, será necessário a participação 

de associações comerciais, industriais e apoio da sociedade em geral. 

 

 

3.9 ANÁLISE DE CUSTO DO PROJETO DA USINA DE RECICLAGEM E 

BENEFÍCIOS SÓCIOS ECONÔMICOS  

 

Os dados utilizados para a análise foram obtidos da Iguaçumec, referente 

Unidade de Reciclagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos, que nos 
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retornaram com informações mais precisas e que serviram de base para os cálculos 

de viabilidade econômica e financeira. Foram levantados os custos dos 

equipamentos, do galpão e de toda parte elétrica mais as previsões de custos com 

salários, manutenção e demais custos. 

 Entraram nesse cálculo os custos de financiamentos que foram feitos 

através de entrevista diretamente com os gerentes das principais instituições 

financeiras, através de e-mail ou site das instituições baseando-se em simulador do 

BNDES. 

Além desses dados foram projetadas as receitas baseando-se na 

quantidade de RSU produzida no mês pela população de Maringá em cruzamento 

com a composição gravimétrica média nacional e o preço médio de venda 

pesquisado pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) e utilizado 

como referência na Prefeitura de Maringá. 

Com essas informações foram realizados os procedimentos de análise 

econômico-financeira do fluxo de caixa para obter informações como Payback (PB), 

Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente (VPL), Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

Os dados foram coletados através de questionários, que foram enviados 

para as cooperativas localizadas na cidade de Maringá, para a Prefeitura de Maringá 

e para as algumas Indústrias da cidade. Além dos questionários foi realizado 

pesquisa nas principais industrias que fabricam equipamentos para o setor. E com 

essas informações foram realizadas cálculos para análise índices  e de viabilidade 

para tomada de decisões. 

 

4.1 DADOS COLETADOS NAS COOPERATIVAS 

 

Os dados coletados nas cooperativas foram enviadas para compreender 

melhor as necessidades e a real situação de cada cooperativa e assim entender 

como esta funcionando este segmento na cidade de Maringá 

 

4.1.1 Coopercanção 

 

A primeira visita realizada foi na Coopercanção, a qual teve suas atividades 

iniciada em 21 novembro de 2013 conforme estatuto e registro na receita federal, a 

qual teve sua origem através da incubadora da Prefeitura de Maringá. Já constou 

com 42 cooperados, mas hoje são apenas 12 sendo três homens e demais 

mulheres. Todos tiveram sua origem no trabalho como ex-catadores de vazadouro 

ou ex-catadores autônomos.  

O espaço utilizado da cooperativa é cedido pela prefeitura, localiza-se na 

zona sul da cidade no perímetro urbano e seu foco é Sucata Eletrônica, como 

televisores, ventiladores, equipamentos de informática entre outros, como se pode 

verificar na figura 19. Esta figura mostra o local onde são armazenados os resíduos 

que estão prontos para um processo de separação manual. 

Os principais equipamentos utilizados têm como origem doações feitas pela 

prefeitura, tais como carrinhos que ajudam no transporte interno, balanças e um 

caminhão, este último cedido para realização de coletas. As principais atividades são 

as coletas, triagem, reciclagem e a comercialização.  
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FIGURA 19 – SALA DE TRIAGEM DE MATERIAIS DA COOPERCANÇÃO. 

 

FOTO: Autor. 

 

 

As coletas são realizadas diariamente, porta a porta. Além desse processo a 

cooperativa dispõe de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e recebe materiais 

coletados por empresas e pessoas físicas na sua unidade. Vale ressaltar que 60% 

dos materiais são coletados através de PEVs. 

No Quadro 7, são demonstrados os principais materiais coletados pela 

cooperativa que são os PP/Pead (polipropileno / polietileno de alta densidade) e as 

latas de aço, seguido por outros materiais. 

 

 

QUADRO 7 – MATERIAIS COLETADOS PELA COOPERCANÇÃO – MÉDIA POR MÊS.  

 
Material  kg  

Plástico Mole    350 kg 

PP/Pead  4.000 kg 

Alumínio 80 kg 

Alumínio Bloco 100 kg 

Cobre 500 kg 

Ferro 2.000 kg 

Latas de aço 3.500 kg 

Latinhas 50 kg 

Perfil 180 kg 

FONTE: Autor. 
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O valor médio de arrecadação, com as vendas dos materiais é de R$ 6.000,00 

líquidos, informado pela cooperativa no mês de fevereiro de 2016, os quais são 

distribuídos aos cooperados. Vale ressaltar que as despesas, segundo informações 

da cooperativa, pelo mesmo período giram em torno de R$ 1.000,00 com 

manutenção das operações da cooperativa. Apesar da utilização de equipamentos 

de proteção, ainda ocorrem acidentes com vidro entre os cooperados. Outro ponto 

citado por eles foi a falta de material para trabalharem e também criticaram a 

participação pequena da população no programa de coleta seletiva. 

 

4.1.2 Coopervidros 

 

A Coopervidros é localizada na zona Sul da cidade de Maringá, fora do 

perímetro urbano, na Estrada São José, em área cedida pela Prefeitura. Esta 

cooperativa começou com 23 cooperados e hoje conta com 15 pessoas, sendo oito 

homens e sete mulheres.  

Apesar da cooperativa ter a estrutura de uma esteira de triagem, conforme 

visto na Figura 20, a mesma não está em funcionamento devido roubo das principais 

peças do equipamento antes da operação das atividades. 

 Na figura mostra os resíduos já separados conforme a classificação dos 

materiais e a estrutura de um equipamento de triagem sem uso. 

 

 

FIGURA 20 – ESTOQUE DOS RESÍDUOS SEGREGADOS COOPERVIDROS. 

 
FOTO: Autor. 
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Além da esteira, a cooperativa possui: uma prensa, quatro carrinhos de mão, 

balança e um veículo; todos adquiridos com recursos próprios. A prefeitura cede um 

caminhão para realização da coleta que é feita diariamente através de PEVs e está 

prestes a receber de doação um triturador de vidro. 

A Cooperativa tem como principal atividade a coleta de vidro, e apesar de 

alegarem que usam equipamentos de segurança, não foi constatada a utilização de 

todos equipamentos necessários, principalmente para proteger a visão, haja vista 

que o processo hoje é feito de forma manual. Na Figura 21 está mostrando o 

funcionário trabalhando apenas com luva.  

Já na Figura 22 é possível ver garrafas de vidro em bom estado que poderão 

ser revendidas e obter um melhor valor agregado e a Figura 23 mostra a área onde 

os vidros são triturados manualmente. 

 

 

FIGURA 21– FUNCIONÁRIO DA COOPERVIDROS CARREGANDO LATÕES COM VIDROS 

TRITURADOS. 

 
FOTO: Autor. 
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FIGURA 22 – ESTOQUE DE GARRAFAS DA COOPERVIDROS EM BOM ESTADO. 

 
FOTO:  Autor. 

 

A principal forma de coleta hoje é feita diariamente, através dos PEVs que 

representam uma média de 30%, as demais coletas são realizadas por 

agendamentos pelos estabelecimentos. 

 

 

FIGURA 23 – ÁREA DE TRITURAÇÃO DE VIDROS DA COOPERVIDROS 

 
FOTO: Autor. 

 

 

A cooperativa coleta em torno de 120 toneladas ao mês, conforme 

informações fornecidas referentes ao mês de fevereiro 2016, totalizando uma receita 

em torno de R$ 22.000,00. A principal dificuldade dessa cooperativa é a falta de 
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equipamentos adequados e a matéria prima, esta última, devido a falha de coleta 

seletiva. 

 

4.1.3 Cooperambiental 

 

A Cooperativa Cooperambiental atua desde julho de 2015, iniciou-se com 23 

cooperados e hoje conta com 25, sendo oito mulheres e 17 homens, suas origens 

são: ex-catadores de lixão, ex-catadores autônomos e desempregados. Com sede 

no Parque Cerealista, em terreno alugado pela Prefeitura, tem como equipamentos 

(Figura 24) uma prensa e uma balança, ambas cedidas pela prefeitura. Caminhões 

(Figura 25) são cedidos pela prefeitura duas vezes por semana para realização de 

coleta porta a porta. Além disso, uma vez por semana recebe material da coleta feita 

por empresas contratadas pela prefeitura. 

Na Figura 24 pode-se verificar caminhão da prefeitura descarregando 

resíduos sólidos coletados. 

 

 

FIGURA 24 – CAMINHÃO DESCARREGANDO MATERIAIS COLETADOS, NA 

COOPERAMBIENTAL.  

 
FOTO: Autor 

 

As principais atividades da cooperativa são a coleta seletiva, a triagem e a 

comercialização. A coleta porta a porta representa por 50% dos resíduos, as 

doações por empresas e pessoas físicas 30% e pela prefeitura 20%. 
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Os principais materiais coletados estão demonstrados no quadro 8, que são:  

papelão, papel e vidro. 

 

 

QUADRO 8 – MATERIAIS COLETADOS DA COOPERAMBIENTAL (MÉDIA POR MÊS). 

 
MATERIAL  QUANTIDADE 

PET mista 3 toneladas 
Papelão 17 toneladas 
Papel Branco 10 toneladas 
Papel Misto 15 toneladas 
Vidro 15 toneladas 
Alumínio 0,7 toneladas 
Ferro 5 toneladas 

 

FONTE: Autor. 

 

 

Na Figura 25 estão mostrados os cooperados utilizando a prensa e na figura 

26 realizando o processo de triagem. 
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FIGURA 25 – UTILIZAÇÃO DA PRENSA DE PAPELÃO DA COOPERAMBIENTAL.  

 
FOTO: Autor. 

 

 

FIGURA 26 – PROCESSO DE TRIAGEM DA COOPERAMBIENTAL.  

 
FOTO: Autor. 

 

 

O valor médio arrecadado com a venda dos materiais reciclaveis é de R$ 

20.000,00, os principais compradores desses materiais tanto dessa cooperativa 

como das demais são atravessadores. 

A cooperativa enfrenta alguns problemas com a falta de equipamentos para 

ajudar no carregamento tais como: elevador de carga, balanças e prensas. Na visão 

dessa cooperativa o programa de coleta seletiva na cidade ainda está no ponto 

inicial e acredita que virão ainda mais melhorias. 
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4.1.4 Cooperpalmeira 

 

A Cooperativa Palmeira está localizada na região norte da cidade de 

Maringá, em terreno cedido pela Prefeitura, é composta por mais duas cooperativas, 

a Coopernorte e a CooperMaringa. Os equipamentos disponíveis para a 

cooperativas foram doados pela Prefeitura e são compostos por prensa, carrinhos, 

balança.   

Cooperpalmeira é constituída por 26 pessoas, 13 homens e 13 mulheres, de 

origem de ex-catadores autônomos. Suas principais atividades são as coletas, 

triagem, beneficiamento, reciclagem e comercialização. Os materiais são coletados 

pela Prefeitura através de caminhões diariamente, e, uma vez por semana coletados 

porta a porta uma vez por semana, conforme figura 27. 

Os principais materiais coletados são do grupo Papel/Papelão, como 

apresenta o quadro 9 onde se destaca o papelão misto com 20.800 quilos. 

 

 

QUADRO 9 – MATERIAIS COLETADOS DA COOPERPALMEIRA (MÉDIA POR MÊS).  

MATERIAIS QTD 

Papel Branco 6.000 kg 

Papel Misto 11.000 kg 

Papelão Misto 20.800 kg 

Longa Vida 2.000 kg 

FONTE: Cooperpalmeira, fev.2016. 

 

 

Além deles, existem outros materiais. A arrecadação mensal é de R$ 

25.000,00. O principal problema da cooperativa hoje é a falta do barracão para 

realização da triagem que hoje é feita de forma provisória embaixo de um toldo. 

A Figura 27 apresenta o caminhão usado para fazer a coleta porta a porta 

uma vez por semana. Já a figura 28, mostra a prensa utilizada para fazer os fardos 

de papelão e a figura 29 a área utilizada de forma provisória para fazer triagens de 

materiais. 
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FIGURA 27 – CAMINHÃO DA COLETA SELETIVA PORTA A PORTA 

 
FOTO: Autor. 

 

FIGURA 28 – PRENSA PARA PREPARAÇÃO DOS FARDOS DE PAPELÃO COOPERPALMEIRA. 

 
Foto: Autor. 

 
 

FIGURA 29 – ÁREA PROVISÓRIA DE TRIAGEM DA COOPERPALMEIRA.  

 
FOTO: Autor. 
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4.1.5 Coopernorte / Cooper Maringá 

 

Ambas as cooperativas estão no mesmo terreno da Cooperativa Palmeira. 

Em relação a Coopernorte, não foi possível colher informações sobre faturamento e 

as instalações estão precisando de melhorias. Também possui uma estrutura de 

triagem, porém é necessária uma reforma para colocar a estação de trabalho em 

ordem, conforme figuras 30 e 31, respectivamente. 

 

 

FIGURA 30 – VISÃO EXTERNA DO GALPÃO DE RECEBIMENTO E TRIAGEM DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DA COOPERNORTE. 

 
FOTO: Autor. 
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FIGURA 31 – VISÃO INTERNA DO GALPÃO DE RECEBIMENTO E TRIAGEM DE RESÍDUOS 

DA COOPERNORTE.  

 
FOTO: Autor. 

Já a Coopermaringa possui alguns equipamentos como elevadores e, 

existem equipamentos que também estão precisando de reformas. 

Na Figura 32, equipamento utilizado no carregamento de caminhões, um 

elevador de carga. Acionado manualmente através de alavanca ajuda suspender 

fardos de papelões ou de outros materiais até a carroceria de caminhões.  

 

 

FIGURA 32 – ELEVADOR DE CARGA DA COOPERMARINGÁ 

 
FOTO: Autor. 
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4.1.6. Resumo dos principais dados coletados 

 

Os dados coletados foram feitas através de questionários preenchidos pelo 

responsável de cada cooperativa. Essas informações serviram para entender a real 

situação que se encontra cada cooperativa e assim verificar sua produtividades e 

confrontar com o projeto da Central de Triagem. 

Foram constatadas a carência de equipamentos para as cooperativas e a 

falta de utilização de equipamentos de segurança. Com isso a produção para 

segregar os materiais coletados fica abaixo da necessidade real da cidade. 

O Quadro 10 foi elaborado com base nas informações coletadas nas 

cooperativas. Demonstra de forma resumida a quantidade de materiais que cada 

cooperativa coleta em kg e a média de receita que cada cooperativa obtém com as 

vendas dos materiais segregados, além disso é possível verificar a quantidade que 

cada cooperativa tem de mão de obra e suas principais atividades e principais 

materiais coletados. 

 

 

QUADRO 10 – MÉDIAS DE RSU COLETADO (kg) E SUAS RESPECTIVAS RECEITAS NO MÊS  

 Coopercanção Coopervidro Cooperambiental Cooperpalmeira 

Mat. Coletado 10.760 kg 120.000 kg 65.700 kg 39.800 kg 
Receita 
Venda 

R$ 6.000,00 R$ 22.000,00 R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 

Qtd de 
Cooperados 

12 15 25 26 

Atividades Coleta, triagem, 
reciclagem e 

comercialização 

Coleta, triagem, 
reciclagem e 

comercialização 

Coleta, triagem e 
comercialização 

Coleta, triagem, 
beneficiamento, 

reciclagem e 
comercialização 

Principal Mat. 
Coletado 

Sucata 
Eletrônica 

Coleta de Vidros PET, papelão, 
papel, vidro, 

alumínio e ferro 

Papel, Papelão, 
Longa Vida 

Dados Coletados pelo Autor. 

 

 

Pelos dados informados, pode-se ver no Quadro 10 que as cooperativas 

coletam em torno de 236.260 ton/mês, caso possuíssem melhores equipamentos e 

infraestrutura poderiam aumentar a capacidade de produção. 
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4.2 DADOS COLETADOS NA PREFEITURA DE MARINGÁ 

 

Por meio do questionário respondido pela Prefeitura foi possível coletar os 

seguintes dados. 

A coleta seletiva na cidade de Maringá começou em janeiro de 2008, mas foi 

entre dezembro de 2012 e fevereiro de 2013 que ocorreram as primeiras parcerias 

entre as cooperativas e catadores de materiais recicláveis. Esse processo foi 

coordenado pela Secretária de Saneamento Básico. Pelos cálculos da Prefeitura, 

hoje, no programa existem em torno de 120 cooperados divididos nas cooperativas. 

No início eram em torno de 200 pessoas.  

Essas parcerias consistem no fornecimento de equipamentos como seis 

prensas, uma esteira, carrinhos de mão, caminhão baú, este último alugado, 

balanças eletrônicas e manuais e triturador de vidro, este estava para ser entregue a 

Coopervidros. Muitos desses equipamentos são da prefeitura, alugados ou doados. 

Além desses equipamentos a parceria consiste, por parte da prefeitura, de 

disponibilizar pagamentos de tarifas de luz, água, motoristas para caminhões e 

equipe de coleta. 

Com essa parceria, a Prefeitura realiza atividades de coleta porta a porta, 

coletas em PEVs, divulgação do programa e cuida do gerenciamento dessa 

modalidade. Além da modalidade de coleta porta a porta e do PEVs, o programa 

engloba a entrega voluntária nas centrais de coletas e empresas contratadas. O 

desenvolvimento do programa porta a porta utilizado pela prefeitura e por empresa 

contratada é realizada uma vez por semana e a entrega voluntária é feita 

diariamente. 

As áreas utilizadas pelas cooperativas para instalar as centrais de triagem 

são cedidas pela prefeitura, que fica responsável pela infraestrutura. As cooperativas 

escolhidas tiveram como critério de escolha os ex-catadores que atuavam 

diretamente em vazadouros. Essas parcerias estão formalizadas através de 

contratos, além da prefeitura, a Sindbebidas e a ONG Fumverde que são outras 

parceiras no financiamento do programa. 

Atualmente são coletadas 10 ton/dia de materiais recicláveis na cidade de 

Maringá, totalizando uma medial de 240 ton/mês. A média de rejeito em relação ao 
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material coletado após a segregação dos materiais pelas cooperativas está em torno 

de 5 a 10% e que posteriormente são destinados ao aterro sanitário.  

A a cidade é atendida pela coleta seletiva em menos de 10% da área total 

da cidade, ou seja, a cidade tem um potencial bem maior para aumentar a 

quantidade de materiais coletados, porém as cooperativas não possuem estrutura 

para aumentar a capacidade de produção. O resultado disso é que muitos materiais 

que são depositados no aterro sanitário poderiam ter outros destinos. 

O custo para prefeitura depositar no aterro sanitário os RSU é de R$ 96,00 

por toneladas e um custo mensal do programa de R$ 44.000,00.  

 

4.3 DADOS COLETADOS NA INDÚSTRIA 

 

Os questionários foram distribuídos para algumas indústrias da região de 

Maringá-PR, porém poucas indústrias retornaram os mesmos respondidos, ou seja, 

essas respostas não podemos considerar que seja uma visão global da região pois 

apenas duas empresas responderam o questionário. Nos questionários respondidos 

77% foram resíduos de Jeans, resíduos de malhas representando 15%, papel e 

papelão 5% e plásticos representando 3%. 

A destinação final desses resíduos foi apontada da seguinte forma: 

- O papel, papelão e plásticos são vendidos, ao preço de R$ 0,10/kg. 

- Os resíduos de jeans e de malhas são doados para outras indústrias, que 

utilizarão como matéria prima na fabricação de outros produtos. Exemplo: o jeans 

para empresa de acolchoados e as malhas para empresa de fios. 

A pesquisa apontou que nenhuma empresa consumia algum material de 

origem reciclável para a produção de seus produtos. O principal problema apontado 

por isso acontecer foi saber da disponibilidade do material. 

Outro problema apontado em relação a destinação dos resíduos sólidos é a 

dificuldade de encontrar quem queira o material e que estes estejam dentro das 

normas do meio ambiente. 

A alternativa apontada pelas indústrias do setor para saber qual a solução, 

tanto para as indústrias que precisam dar um destino final aos seus resíduos sólidos, 

quanto para quem precisa de insumos alternativos, é implementar ações ou 
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programas que incentivem empresas a se unirem entre geradores de resíduos 

sólidos e empresas que utilizem estes resíduos como matéria prima. 

 

4.4 EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE RECICLAGEM 

 

Os dados coletados foram desenvolvidos pela empresa Iguaçumec, 

localizada na cidade de Cornélio Procópio no estado do Paraná. A empresa foi 

fundada em 1981 e tem suas atividades voltadas para projetos, fabricação e 

instalação de equipamentos, manutenção e montagem nas áreas elétrica e 

mecânica.  

A proposta enviada pela empresa é para atender uma capacidade de até 

400 toneladas/dia de lixo bruto. Será formada por quatro linhas de triagem que 

processarão até 100 toneladas/dia. Todas as linhas de triagem trabalharão 

paralelamente.  

Na Figura 33 estão demonstradas as 4 linhas de triagem que são 

alimentadas por dois carregadores hidráulicos, ou seja, um carregador para duas 

linhas de triagem. A unidade de recepção, passando pelo sistema de catação até o 

sistema de trituração, que pode ser visto mais detalhadamente na Figura 34, é 

composto dos seguintes equipamentos: 

 

Na Recepção dos Resíduos 

- 2 carregador hidráulicos modelo MEC-4000. 

- 4 peças – moega metálica para recepção de materiais. 

- 4 peças – transportador mecânico. 

 

No Sistema de Catação: 

- 4 peças – transportador mecânico contínuo de correia. 

- 104 peças – carrinho metálico manual. 

 

No Sistema de trituração: 

- 4 peças – moinho triturador. 

- 4 peças – transportador mecânico contínuo de correia. 
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- 12 peças – caçamba metálica tipo brooks. 

- 8 peças – carrinho metálico 

 

 

FIGURA 33 – LINHA DE UNIDADE DE TRIAGEM 

 
FONTE: Iguaçumec. 

 

 

Além desses equipamentos ainda consta um espaço com cobertura de       

1.400 m², sistema elétrico, equipamentos para utilização na prensagem e trituração 

de vidros e sistema de peneiramento. 

Todos os equipamentos serão instalados pela empresa que disponibilizará 

treinamento durante cinco dias. Área recomendada para Usina é de 120.000 m² e a 

quantidade de funcionários é de 140 pessoas, que podem ser os cooperados. 
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FIGURA 34 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE LIXO 

URBANO 

 
FONTE: Fornecido pela Iguaçumec Eletromecânica Ltda, 2016. 

 
 

O prazo de entrega e montagem é de 300 dias e o valor global é de R$ 

4.675.300,00 (quatro milhões e seiscentos e setenta e cinco mil e trezentos reais). 

A relação mais detalhada da proposta da usina de triagem consta no anexo 

1. 

 

4.5 ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

Na tabela 13, está demonstrado o cálculo estimado de todas as entradas de 

recursos financeiros entre os anos de 2017 e 2026. A base desse cálculo foi à 

população estimada vezes o índice per capita de coleta de RSU/HAB e depois 

multiplicado pela porcentagem correspondente da composição gravimétrica. 

Sabendo a quantidade total de RSU por categoria, foi multiplicado pelo valor de 
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venda de cada material, conforme demonstrado na tabela 13, pode-se notar que o 

preço/kg do Vidro saiu R$ 0,05, o Metal R$ 0,17/kg, Plástico R$ 0,90/kg e o Papel 

R$ 0,20/kg. Esses dados foram fornecidos pela prefeitura de Maringá através de 

valores praticados e publicados pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem 

(CEMPRE, 2016). Essas informações foram estimadas para obter a receita conforme 

demonstrado no item 3.5. Com esse cálculo chegou-se a uma receita de R$ 

8.161.578,16 no ano de 2017 e de até R$ 9.348.428,82 no ano de 2026. 

 

 

TABELA 13 – ENTRADA DE RECURSOS FLUXO DE CAIXA. 

 
FONTE: Autor. 

 

 

A tabela 14 mostra as estimativas dos dispêndios a serem realizados nos 

anos de 2017 a 2026. Verifica-se que entre o ano 2017 até 2021 a saída de recursos 

financeiro, ou de forma simples, pagamentos de despesas operacionais, foram 

maiores, devido ao pagamento do financiamento para a implantação dos 

equipamentos e infraestrutura da Central de Triagem e que nos anos seguintes, a 

partir de 2022, os valores diminuíram. Acarretando um saldo maior de entrada em 

relação a saída de recursos financeiros apartir de 2022, como podemos ver na 

última linha da Tabela 14. 
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TABELA 14 – SAÍDA DE RECURSOS FLUXO DE CAIXA. 

 FONTE: Autor. 

 

 

Na tabela 15, demonstra a base de calculo para encontrar o valor de IRPJ e 

a CSLL.É necessário levar em considerações ajustes contábeis, como os valores do 

montante principal de financiamento que não entra na contas de resultados e as 

despesas com depreciações que não entram no fluxo de caixa.  

Na tabela 15 o saldo inicial de $712.151,28 em 2017 partiu do saldo de $ 

476.357,61, resultado final da Tabela 14, mais IRPJ/CSLL de $ 235.793,67.  

 

 

TABELA 15 – BASE DE CÁLCULO PARA IRPJ E CSLL 

 
FONTE: Autor. 

 

 

Já os valores do financiamento foram calculados no simulador do BNDES, 

como se vê na Tabela 16. 
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TABELA 16 – PARCELAS DO FINANCIAMENTO – BNDES - SIMULADOR  

Parcela Valor débito Juros Valor Corrigido Principal Prestação 

 1ª (carência)         4.675.300,00         46.753,00         4.722.053,00                        -          46.753,00  

 2ª (carência)         4.675.300,00         46.753,00         4.722.053,00                        -          46.753,00  

 3ª (carência)         4.675.300,00         46.753,00         4.722.053,00                        -          46.753,00  

 4ª (carência)  4.675.300,00         46.753,00         4.722.053,00                        -          46.753,00  

 5ª (carência)         4.675.300,00         46.753,00         4.722.053,00                        -          46.753,00  

 6ª (carência)         4.675.300,00         46.753,00         4.722.053,00                        -          46.753,00  

 7ª (prestação)         4.675.300,00         46.753,00         4.722.053,00         86.579,63       133.332,63  

 8ª (prestação)        4.588.720,37         45.887,20         4.634.607,57         86.579,63       132.466,83  

 9ª (prestação)        4.502.140,74         45.021,41         4.547.162,15         86.579,63       131.601,04  

 10ª (prestação)         4.415.561,11         44.155,61         4.459.716,72         86.579,63       130.735,24  

 11ª (prestação)         4.328.981,48         43.289,81         4.372.271,29         86.579,63       129.869,44  

 12ª (prestação)         4.242.401,85         42.424,02         4.284.825,87         86.579,63       129.003,65  

 13ª (prestação)         7.155.822,22         41.558,22         7.197.380,44         86.579,63       128.137,85  

 14ª (prestação)         4.069.242,59         40.692,43         4.109.935,02         86.579,63       127.272,06  

 15ª (prestação)         3.982.662,96         39.826,63         4.022.489,59         86.579,63       126.406,26  

 16ª (prestação)         3.896.083,33         38.960,83         3.935.044,16         86.579,63       125.540,46  

 17ª (prestação)         3.809.503,70         38.095,04         3.847.598,74         86.579,63       124.674,67  

 18ª (prestação)         3.722.924,07         37.229,24         3.760.153,31         86.579,63       123.808,87  

 19ª (prestação)         3.636.344,44         36.363,44         3.672.707,88         86.579,63       122.943,07  

 20ª (prestação)         3.549.764,81         35.497,65         3.585.262,46         86.579,63       122.077,28  

 21ª (prestação)         3.463.185,19         34.631,85         3.497.817,04         86.579,63       121.211,48  

 22ª (prestação)         3.376.605,56         33.766,06         3.410.371,62         86.579,63       120.345,69  

 23ª (prestação)         3.290.025,93         32.900,26         3.322.926,19         86.579,63       119.479,89  

 24ª (prestação)         3.203.446,30         32.034,46         3.235.480,76         86.579,63       118.614,09  

 25ª (prestação)         3.116.866,67         31.168,67         3.148.035,34         86.579,63       117.748,30  

 26ª (prestação)         3.030.287,04         30.302,87         3.060.589,91         86.579,63       116.882,50  

 27ª (prestação)         2.943.707,41         29.437,07         2.973.144,48         86.579,63       116.016,70  

 28ª (prestação)         2.857.127,78         28.571,28         2.885.699,06         86.579,63       115.150,91  

 29ª (prestação)         2.770.548,15         27.705,48         2.798.253,63         86.579,63       114.285,11  

 30ª (prestação)         2.683.968,52         26.839,69         2.710.808,21         86.579,63       113.419,31  

 31ª (prestação)         2.597.388,89         25.973,89         2.623.362,78         86.579,63       112.553,52  

 32ª (prestação)         2.510.809,26         25.108,09         2.535.917,35         86.579,63       111.687,72  

 33ª (prestação)         2.424.229,63         24.242,30         2.448.471,93         86.579,63       110.821,93  

 34ª (prestação)         2.337.650,00         23.376,50         2.361.026,50         86.579,63       109.956,13  

 35ª (prestação)         2.251.070,37         22.510,70         2.273.581,07         86.579,63       109.090,33  

 36ª (prestação)         2.164.490,74         21.644,91         2.186.135,65         86.579,63       108.224,54  

 37ª (prestação)         2.077.911,11         20.779,11         2.098.690,22         86.579,63       107.358,74  

 38ª (prestação)         1.991.331,48         19.913,31         2.011.244,79         86.579,63       106.492,94  

 39ª (prestação)         1.904.751,85         19.047,52         1.923.799,37         86.579,63       105.627,15  

 40ª (prestação)         1.818.172,22         18.181,72         1.836.353,94         86.579,63       104.761,35  

 41ª (prestação)         1.731.592,59         17.315,93         1.748.908,52         86.579,63       103.895,56  
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Parcela Valor débito Juros Valor Corrigido Principal Prestação 

 42ª (prestação)         1.645.012,96         16.450,13         1.661.463,09         86.579,63       103.029,76  

 43ª (prestação)         1.558.433,33         15.584,33         1.574.017,66         86.579,63       102.163,96  

 44ª (prestação)         1.471.853,70         14.718,54         1.486.572,24         86.579,63       101.298,17  

 45ª (prestação)         1.385.274,07         13.852,74         1.399.126,81         86.579,63       100.432,37  

 46ª (prestação)         1.298.694,44         12.986,94         1.311.681,38         86.579,63         99.566,57  

 47ª (prestação)         1.212.114,81         12.121,15         1.224.235,96         86.579,63         98.700,78  

 48ª (prestação)         1.125.535,19         11.255,35         1.136.790,54         86.579,63         97.834,98  

 49ª (prestação)         1.038.955,56         10.389,56         1.049.345,12         86.579,63         96.969,19  

 50ª (prestação)            952.375,93           9.523,76           961.899,69         86.579,63         96.103,39  

 51ª (prestação)            865.796,30           8.657,96            874.454,26         86.579,63         95.237,59  

 52ª (prestação)            779.216,67           7.792,17            787.008,84         86.579,63         94.371,80  

 53ª (prestação)          692.637,04           6.926,37          699.563,41         86.579,63         93.506,00  

 54ª (prestação)            606.057,41           6.060,57            612.117,98         86.579,63         92.640,20  

 55ª (prestação)            519.477,78          5.194,78            524.672,56         86.579,63         91.774,41  

 56ª (prestação)            432.898,15           4.328,98            437.227,13         86.579,63         90.908,61  

 57ª (prestação)            346.318,52           3.463,19            349.781,71         86.579,63         90.042,81  

 58ª (prestação)            259.738,89           2.597,39            262.336,28         86.579,63         89.177,02  

 59ª (prestação)            173.159,26           1.731,59            174.890,85         86.579,63         88.311,22  

 60ª (prestação)              86.579,63              865,80              87.445,43        86.579,63         87.445,41  

 Total      1.566.225,50      4.675.300,02    6.241.525,48 
FONTE: Fundo Constitucional de Financiamento do Centro Oeste, 2016. 

 

Na segunda coluna da Tabela 16 pode-se verificar o valor financiado para 

aquisição dos equipamentos e da construção da Central de Triagem, no valor de R$ 

4.675.300,00. Na coluna, Juros, é a taxa mensal cobrada sobre a operação, na 

coluna, Valor Corrigido, é a somatória das duas coluna, onde demonstra o valor 

atualizado do financiamento. Na coluna, Prestação, demonstra o valor a ser pago 

mensalmente para amortizar a divida, que é composta por valor de juros mais o valor 

de 1/60 do principal.  

Para chegar aos valores desembolsados foram necessários apenas somar 

as 12 parcelas de cada ano que totalizaram um valor de R$ 6.241.525,48, sendo R$ 

4.675.300,02 referente ao valor principal e R$ 1.566.225,50 referente aos juros. 
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4.6 ÍNDICE PARA TOMADA DE DECISÕES 

 

A Taxa de Mínima Atratividade (TMA) utilizada foi de 6%. Em relação ao 

Valor Presente Líquido (VPL), foi obtido um valor de R$ 1.892.446,01, ou seja, além 

de recuperar o investimento de R$ 4.675.300,00 mais os 6% da correção, ainda 

sobraria o montante de R$ 1.892.446,01. 

No cálculo da VPL o valor alcançado foi positivo, demonstrando que o 

projeto é interessante para investimento.  

Conforme demonstrado na Figura 35 o resultado do IBC foi de 1,40, ou seja, 

para cada R$ 1,00 investido no projeto, espera-se que no final do tempo estudado e 

levando-se em consideração a TMA de 6%, que haja um retorno de R$ 1,40. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR), calculado conforme a Figura 35, teve 

resultado 11%, é um bom resultado, pois caso a TMA fosse igual a TIR isso 

representaria que o ganho do projeto seria igual a zero. Que não é o caso em 

estudo. 

O Índice de Retorno Adicional sobre Investimento – ROIA, foi de 3,46, ou 

seja, além da TMA de 6% a riqueza criada pelo projeto foi de 3,46%. 

Vale destacar o payback descontado, que nesse caso leva-se em 

consideração a TMA. Com isso pode-se concluir que o investimento de R$ 

4.675.300,00 retornará aos investidores após 6 anos e 11 meses sem considerar a 

TMA de 6%. Incluindo a TMA, esse período passará para oito anos e um mês. 

Quanto maior o período de retorno deverá ser levado em conta o risco do 

investimento, devido a vários fatores que influenciam a economia mundial e 

nacional. 
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FIGURA 35 – ÍNDICES DO RETORNO FINANCEIRO DO PROJETO 

 

FONTE: Autor. 

 

 

Outro ponto importante para o levantamento é o valor que a prefeitura paga 

para depositar toda a coleta de resíduos sólidos no Aterro Sanitário, que hoje é de 

propriedade particular, na própria cidade de Maringá, pagando R$ 97,00 a tonelada. 

Levando em consideração uma população estimada de 409.772 pessoas e uma 

produção de Resíduos Sólidos de 305.690 kg/dia tem-se um custo diário de R$ 

29.651,93 ou um custo anual estimado de R$ 10.822.954,45. 

Sabendo que 35% são materiais recicláveis, caso a Prefeitura faça a opção 

da implantação de uma central de triagem, 106.992 kg/dia de RSU deixariam de ser 
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despejado em aterro sanitário. Ou seja, em um dia, economizaria R$ 10.371,43 

(106.922 kg/dia x $ 0,097/kg) ou no ano essa economia seria de R$ 3.785.573,41. 

Valor este que poderia ser utilizado para pagar o financiamento de toda a 

infraestrutura da Central de triagem e amortização de outras despesas. 

 

4.7 VIABILIDADE SOCIOECONÔMICA 

 

O mercado de recicláveis no Brasil está crescendo cada vez mais, com 

novas oportunidades para geração de empregos e empreendimentos. Alguns 

setores já perceberam essas novas oportunidades, como as indústrias de máquinas 

e equipamentos para o segmento de reciclagem. 

A participação da prefeitura, junto com catadores de materiais recicláveis, 

tem um papel importante para ambos. Para a prefeitura o processo de reciclagem 

diminuirá a quantidade de resíduos despejados em aterros, com isso aumentando 

muito a vida útil dos mesmos. Em contrapartida, com o aumento do volume de 

materiais a serem reciclados, os catadores de materiais recicláveis, associados em 

cooperativas ou não, terão uma qualidade de vida alavancada, quer seja por um 

rendimento de maior valia ou por um processo de trabalho menos desgastante 

visando uma melhor qualidade de vida. 

Para atender a viabilidade social o projeto da Central de Triagem não pode 

ser 100% automatizado, devido à necessidade pequena de funcionários para a 

execução do trabalho. O processo 100% manual também foi descartado, pois se 

encaixa para cidade de pequena produção de resíduos sólidos.  

Só nesse projeto de estudo (semiautomático) serão beneficiados 

diretamente 140 funcionários, que terão rendimentos mínimos de R$ 1.200,00, mais 

vale refeições, transporte, direito a férias e 13º salário. Além de distribuição de 

lucros. 

Além disso, se pode verificar pelos números, que hoje, as cooperativas 

trabalham na sua capacidade máxima coletando e segregando em torno de 240 

toneladas/mês e com a instalação da Central de Triagem a produção poderá 

alcançar 400 toneladas/dia, aumentando consideravelmente os rendimentos dos 
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cooperados e assim retirando os catadores das ruas e colocando dentro da 

sociedade que muitas vezes são marginalizados. 

 

 

Os catadores de materiais recicláveis são trabalhadores socialmente 
produtivos que precisam lutar, à sua maneira, para serem reconhecidos 
como trabalhadores. Eles sabem-se trabalhadores, mas não se vêem 
reconhecidos pela sociedade como tais, pois a maior parte não atua de 
maneira formal. São trabalhadores que precisam lutar pela própria 
identidade. (CORNIERE, 2011) 

 

 

Com a transformação de catadores que atuavam nas ruas e que passam 

atuar em cooperativas trará grandes avanços, pois os mesmos terão 

reconhecimentos e benefícios sociais amparado pelo Estado. 

 

 

Dessa maneira, é possível perceber que nos últimos 15 anos os catadores 
alcançaram muitos avanços. A partir das iniciativas de coleta seletiva 
municipais e do apoio de entidades da sociedade civil, os catadores 
conseguiram valorizar-se, organizar-se e evoluir de um quadro de 
marginalidade, exclusão social e trabalho informal para uma condição de 
movimento social, de abrangência nacional e com atuação articulada a 
redes internacionais. (CORNIERE, 2011)  

 

 

4.8 MECANISMO DE INTEGRAÇÃO ENTRE GERADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

E CENTRAL DE TRIAGEM 

 

Um ponto que foi comentado em todas as cooperativas visitadas é a 

presença de atravessadores entre as cooperativas e o destino final que são as 

indústrias. Muitas vezes, tanto as cooperativas e ou catadores e podem-se incluir as 

indústrias, ficam reféns de intermediários, pois ambos não se conhecem e acabam 

se sujeitando a intervenção destes, por não conhecer direito o negócio de compra e 

venda desses materiais. 

Para facilitar esse trabalho de compra e venda de resíduos sólidos, evitando 

atravessadores e consequentemente melhorando o rendimento ou remuneração das 
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centrais de reciclagem foi criado o site, já comentado no capítulo 3.8 e pode-se ver 

na Figura 36. 

 

 

FIGURA 36 – PÁGINA DO SITE DA CENTRAL DE TRIAGEM 

 
FONTE: www.centraldetriagem.com.br 

 

 

Essa ferramenta será como um balcão de negócio onde cada gerador de 

RSU irá cadastrar os produtos gerados ou que tenham interesse em adquiri-los, para 

assim baixar o custo de sua matéria prima. 

Muitas vezes as indústrias doam e até pagam valores apenas destinar os 

Resíduos Sólidos e atravessadores acabam revendendo esses produtos para outras 

indústrias. Com essa ferramenta, busca-se diminuir essa ação, colaborando assim 

na diminuição dos custos desse setor. 

O acesso ao conteúdo do site será feito apenas para pessoas físicas ou 

jurídicas, após aprovação do cadastro do usuário, onde será necessário fornecer 

informações como nº CNPJ, CPF e endereço, conforme Figura 36. 
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Com o usuário logado, poderá ele ter acesso aos demais conteúdos, como 

materiais disponibilizados por outros usuários podendo adquirir ou colocar outros 

materiais a disposição no site. 

Os Resíduos Sólidos serão divididos em grupos, conforme Conama 275, 

para facilitar a procura de materiais tanto para compra quanto para venda, conforme 

figura 37. 

 

 

FIGURA 37 – PÁGINA DO SITE COM LISTA DE MATERIAIS A DISPOSIÇÃO 

 
FONTE: www.centraldetriagem.com.br 

Essa ferramenta servirá apenas para negociação, todas as operações de 

pagamento e emissão de notas fiscais ficaram a cargos entre as pessoas 

envolvidas.  
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5. CONCLUSÕES 
 

 

A implantação de uma Central de Triagem na cidade de Maringá, 

principalmente na questão econômico-financeiro se mostrou viável, apresentando 

valores positivos nos principais índices utilizados no mercado financeiro, como 

payback, que demonstrou que todo o dinheiro investido retornaria em menos de 7 

anos, e ainda sobraria um montante de R$ 1.892.446,01 a Valor Presente Líquido e 

uma Taxa Interna de Retorno de 11% e demais índices, como TIR, IBC, ROIA, que 

deram sustentação a viabilidade do projeto. 

Esses valores poderiam ser melhores caso fosse possível ter realizado uma 

pesquisa gravimétrica ou se a prefeitura tivesse algum estudo nessa área, para 

assim estimar com um grau de certeza mais apurado, seus custos e receitas e quais 

soluções para minimizar esses custos através de um planejamento de logística. 

Dessa forma foi necessário utilizar estimativas já utilizadas a nível nacional. 

Em relação as tecnologias, existem no mercado nacional algumas empresas 

que já atuam especificamente nesse setor, não sendo empresas que adaptaram 

seus equipamentos para o setor de recicláveis, mas equipamentos pensados para a 

atividade. Uma delas é a Iguaçumec Eletromecânica, que disponibilizou a relação 

dos principais equipamentos através da Proposta Técnica e Comercial que se 

encontra no anexo 1. Vale lembrar que a prefeitura de Maringá poderá economizar 

nesses equipamentos, pois a mesma já possui várias estruturas em algumas 

cooperativas que precisariam apenas ter certas adaptações. Mas, no estudo, partiu-

se de um projeto novo para ver um cenário mais pessimista, financeiramente, onde 

foi planejado desde os equipamentos até a infraestrutura como galpões e a parte 

elétrica. 

Um ponto importante para destacar da viabilidade, é a existência de 

mercado para escoar os materiais recicláveis. Como se pode ver no estudo a região 

de Maringá é bem servida em quantidades de estabelecimentos; 15.872 indústrias, 

38.546 empresas de comércio e de serviços e 30.823 do agronegócio e comercio em 

geral. O que falta para funcionar melhor a questão de escoamento seria uma política 

pública preocupada em colocar normas mais rígidas e incentivos fiscais para as 
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empresas realizarem esse reaproveitamento, além de pesquisas em universidades 

para reaproveitamento de determinados materiais para outras finalidades. 

Foi proposta uma ferramenta para interagir de forma mais dinâmica entre o 

gerador de resíduos sólidos e quem procura alternativas para baratear o custo de 

produção e ao mesmo tempo ajudar a questão ambiental e evitar atravessadores, 

que muitas vezes deixam o custo dos resíduos a um preço inviável para 

reaproveitamento, que no caso foi a criação do site Central de Triagem, que poderá 

ser administrado pela própria Central de Triagem ou por outro órgão, que poderá ser 

da própria prefeitura ou por cooperativas de catadores. 

Conforme já comentado, o governo federal com a Lei 12.305 criou alguns 

incentivos, para fortalecer o setor a se estruturar como o PROGER e o BNDES. No 

caso da Central de Triagem o melhor mecanismo foi financiamento através do 

BNDES/FINAME. Para obter esses incentivos, as prefeituras devem revisar 

periodicamente o plano plurianual municipal, conforme o art. 19, XIX, e art. 18, onde 

a existência de um plano atualizado é condição para o Município ter acesso a 

recursos da União e de benefícios de entidades federais (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2010).  

Já a relação socioeconômica também se mostrou positiva no trabalho, onde 

diretamente poderá melhorar a vida de 140 famílias ou pessoas, e indiretamente 

ajudará o comércio local com novos consumidores, desde alimentação, vestuário, 

transportes entre outros. Ou seja, pessoas que muitas vezes precisavam de ajuda e 

que agora serão novos consumidores, gerando riqueza, através de impostos como 

ISS, ICMS e IPI. Além desse ponto, temos que destacar a dignidade recuperada, 

onde muitos eram marginalizados pois andavam catando materiais recicláveis nas 

ruas, sem alimentação ou roupas apropriadas e agora possuem empregos estáveis, 

com direito a aposentadoria, carteira assinada, condições de trabalho mais 

adequado e seguro. 

Mas para que isso funcione adequadamente não basta apenas criar uma 

Central de Triagem, caso a população não tenha uma educação ambiental 

adequada e contínua e se o município não tiver uma política de gestão, desde a 

captação dos Resíduos Sólidos em todos os bairros do munícipio, até a central de 

triagem, esse projeto não será viável.  



103 

 

Neder et. Al.,(1998), citado por Corniere (2011) considera que o papel da 
educação em projetos ambientais seja fundamental na garantia de 
resultados. Torna-se necessário que sejam incentivadas ações nas quais a 
informação possa provocar uma resposta organizada da sociedade. Deve-
se buscar meios que conduzam a mudanças de comportamento. É 
importante que a comunicação ambiental ressalte sempre os aspectos 
regionais, tanto em relação aos problemas quanto em relação às soluções 
que possam ser viabilizadas pela sociedade. (CORNIERE,. 2011) 

 

 

Para o sucesso da Central de Triagem, desde o cidadão, as indústria e o 

comércio que geram os RSU, até o governo na esfera municipal, estadual e federal, 

devem interagir para que esses materiais cheguem de forma mais adequada até a 

Central de Triagem. 



104 

 

6. REFERÊNCIAS 
 
ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública. (2014). 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2014. Acesso em 20 de FEV de 
2016, disponível em Abrelpe: 
http://www.abrelpe.org.br/panorama_apresentacao.cfm 

ACONTECEU NO VALE. (29 de NOV de 2015). 
http://www.aconteceunovale.com.br/portal/. Acesso em 09 de JAN de 2017, 
disponível em Aconteceu no Vale: 
http://aconteceunovale.com.br/portal/?p=73799 

ALCURE, F. (jan de 2016). Revisão do plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos. Maringá Missão, 34-35. 

APOIO PROJETOS ESPECIAIS. (2016). Anuário da Economia 2015-2016. Maringá, 
Paraná: Mobi Comunicação. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 10004. (31 de MAI de 
2004). Resíduos sólidos - Classificação. Rio de Janeiro. 

BANCO CENTRAL DO BRASIL. (2016). Sistema de Expectativas de Mercado. 
Acesso em 10 de Jul de 2016, disponível em 
https://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas. 

BERTI, A. P., DÜSMAN, E., SOARES, L. C., & GRASSI, L. E. (2009). Efeitos da 
Contaminação do Ambiente Aquático por Óleos e Agrotóxicos. SaBios: 
Revista de Saúde e Biologia, p.45-51. 

BRAGA, R., & MARQUES, J. A. (2001). Avaliação da Liquidez das Empresas 
Através da Análise da Demonstração de Fluxos de Caixa. Revista 
Contabilidade & Finanças FIPECAFI - FEA - USP, v14, n 25, p6 - 23. 

BRASIL. (01 de ABR de 1991). Congresso, Câmara dos Deputados. Acesso em 12 
de novembro de 2014, disponível em Projeto de Lei 203 de 1991 - Dispõe 
sobre o acondicionamento, coleta, tratamento, o transporte e a destinação 
final dos resíduos: <http://www.camara.gov.br 

BRASIL. (s.d.). Ministério do Meio Ambiente. Acesso em 31 de agosto de 2014, 
disponível em Linha do Tempo: http://www.mma.gov.br/cidades-
sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos/linha-do-
tempo 

BROLLO, M. J. (2001). Metodologia Automatizada para Seleção de Áreas para 
Disposição de Resíduos Sólidos. Aplicação na Região Metropolitana de 
Campinas (SP). São Paulo, SP, Brasil: Tese de Doutoramento - 
Departamento de Saúde Ambiental - Faculdade de Saúde Pública da USP. 

BUZELLI, G. M., & SANTINO, M. B. (2013). Análise e diagnóstico da qualidade da 
água e estado trófico do reservatório de Barra Bonita, SP. Revista Ambiente & 
Água [online], http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.930, 20. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS. (03 de 08 de 2016). Especialistas alertam que política 
de resíduos sólidos ainda não atingiu objetivo. Acesso em 27 de 08 de 2016, 
disponível em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-
AMBIENTE/513266-ESPECIALISTAS-ALERTAM-QUE-POLITICA-DE-
RESIDUOS-SOLIDOS-AINDA-NAO-ATINGIU-OBJETIVO.html 

CARTA CAPITAL. (15 de 08 de 2014). Lei de resíduos sólidos não foi cumprida. E 
agora? Acesso em 18 de 04 de 2015, disponível em 



105 

 

http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/lei-de-residuos-solidos-nao-
foi-cumprida-e-agora-2697.html 

CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem. (2014). Guia da Coleta 
seletiva de Lixo. 2ª edição. Acesso em 24 de abr de 2015, disponível em 
CEMPRE: 
http://cempre.org.br/upload/arq/o_19q4hmlrq1n8o166v1pl4onjv2ba.pdf 

CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem. (2014). Material Reciclável - 
Preço do material reciclável. Acesso em 14 de 02 de 2016, disponível em 
Cempre: http://cempre.org.br/cempre-informa/id/42/preco-do-material-
reciclavel 

CORNIERE, M. G. (12 de DEZ de 2011). Programa municipal de coleta seletiva de 
resíduos sólidos urbanos em Santo André - SP: um estudo a partir do ciclo da 
política (policy cycle). São Paulo, SP, Brasil: Dissertação de Mestrado em 
Ciência Ambiental daUuniversidade de São Paulo. 

CULTURAMIX.COM. (2012). Contaminação do Solo. Acesso em 10 de 07 de 2016, 
disponível em http://meioambiente.culturamix.com/poluicao/contaminacao-do-
solo 

DE ANGELIS Neto, G., & DE ANGELIS, B. L. (1999). Impactos ambientais causados 
pelo destino final dos resíduos sólidos urbanos de Maringá/PR. Acta 
Scientiarum 21(4):929-940,1999. ISSN 1415-6814., 21(4). 

EDITORA ABRIL. (julho de 2015). Exame 2015 Melhores e Maiores. As 1000 
Maiores Empresas do Brasil. São Paulo, SP, Brasil: Editora Abril. 

EDITORA ÉPOCA. (29 de 07 de 2015). Lixão que não acaba mais. São Paulo, SP, 
Brasil: Editora Época. 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética. (Novembro de 2008). Aproveitamento 
Energético dos Resíduos Sólidos Urbanos de Campo Grande, MS. Acesso 
em 14 de Fev de 2016, disponível em EPE: 
http://www.epe.gov.br/mercado/Documents/S%C3%A9rie%20Estudos%20de
%20Energia/20081208_1.pdf 

ESTEVES, E. G., FERRACIOLI, J., CAMARA, M. R., & ZAPPAROLI, I. D. (s.d.). 
Inovação Tecnológica e Reciclagem de Resíduos da Construção Civil em 
Londrina-PR, Brasil. Acesso em 06 de Abr de 2015, disponível em SEP20 
Sociedade Brasileira de Economia Política: 
http://www.sep.org.br/artigos/download?id=1873&title=INOVA%C3%87%C3%
83O+TECNOL%C3%93GICA+E+RECICLAGEM+DE+RES%C3%8DDUOS+D
A+CONSTRU%C3%87%C3%83O+CIVIL+EM+LONDRINA-PR%2C+BRASIL. 

FADE da Univs. Federal de Pernambuco. (julho de 2014). Análise das diversas 
tecnologias de tratamento e disposição final de resíduos sólidos no Brasil, 
Europa, Japão e Estados Unidos. Acesso em 29 de Mai de 2016, disponível 
em http://www.tecnologiaresiduos.com.br/secao/publicacao/ 

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO OESTE. (2016). 
Officina - Projetos de viabilidade financeira para FCO, BNDES e PROGER. 
Acesso em 25 de Mai de 2016, disponível em Simulador: 
http://www.officinaprojetos.com.br/simulador-fco-bndes-proger/ 

GITMAN, L. J. (2001). Princípios de Administração Financeira - Essencial. Porto 
Alegre: Bookman. 

HIWATASHI, E. (1999). O Processo de Reciclagem dos Resíduos Sólidos 
Inorgânicos Domiciliares em Porto Alegre. Porto Alegre, RS, Brasil: 



106 

 

Dissertação Mestre em Administração, área de Planejamento e Gestão em 
Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Instituto Brasileiro de Administração Municipal. (2001). http://www.ibam.org.br/home. 
Acesso em 23 de Abr de 2016, disponível em ibam: 
http://www.ibam.org.br/media/arquivos/estudos/manual_girs.pdf 

JARDIM, N., & WELLS, C. (. (1995). Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento 
Integrado. São Paulo: IPT/CEMPRE. 

LACERDA, L. d. (s.d.). Comparação Analítica de Alternativas de Disposição Final do 
Lodo Residual em Indústria de Papel - Estudo de Caso. Acesso em 31 de Ago 
de 2014, disponível em 
http://sistemas.institutoslactec.org.br/mestrado/dissertacoes/LaercioLacerda.ht
ml 

Ministério da Saúde. (2016). Portal da Saúde - SUS. Acesso em 16 de 02 de 2016, 
disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/: www.saudepublica.web.pt/06-
saudeambiental/064-Residuos/Residuos_lixo.pdf 

Ministério do Meio Ambiente. (2 de agosto de 2010). http://www.mma.gov.br/. 
Acesso em 23 de agosto de 2014, disponível em Ministério do Meio Ambiente: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636 

Ministério do Meio Ambiente. (2016). http://www.mma.gov.br/. Acesso em 20 de 
fevereiro de 2016, disponível em MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8%20-
%20mcs_lixo.pdf 

Ministério Meio Ambiente. (s.d.). Ministério Meio Ambiente. Acesso em 2016 de abril 
de 2016, disponível em Educação Ambiental: 
http://www.mma.gov.br/educacao-ambiental 

Nardin, M., Prochnik, M., & Carvalho, M. E. (1987). 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Publicacoes
/Consulta_Expressa/Setor/Questoes_Sociais/200210_10.html. Acesso em 07 
de 09 de 2016, disponível em www.bndes.gov.br: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Ar
quivos/conhecimento/livro_ideias/livro-10.pdf 

OLIVEIRA, S. C. (23 de 09 de 2013). 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mydownloads_01/singlefile.
php?cid=42&lid=6724. Acesso em 18 de 04 de 2015, disponível em 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br: 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/outubro2011/historia_ar
tigos/10historia_artigo_oliveira_semi.pdf 

Patriarca, J. M. (17 de 11 de 2016). Planejamento Tributário - Um Estudo de Caso. 
Faculdade Cidade Verde, p. 26. 

Pereira, R. d. (2004). POLUIÇÃO HIDRICA: CAUSAS E CONSEGUÊNCIAS. Revista 
Eletronica de Recursos Hidricos, p.20 - 36. 

Portal Resíduos Sólidos. (2015). http://www.portalresiduossolidos.com/. Acesso em 
24 de abr de 2015, disponível em Portal Resíduos Sólidos: 
http://www.portalresiduossolidos.com/central-de-tratamento-de-residuos-
solidos-ctrs/ 

Receita Federal. (25 de Ago de 2014). www.receita.federal.gov.br/normas. Fonte: 
www.receita.federal.gov.br. 



107 

 

Receita Federal do Brasil. (2017). http://idg.receita.fazenda.gov.br/. Acesso em 16 de 
01 de 2017, disponível em Receita Federal do Brasil: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf-escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-
juridica-2016-arquivos/capitulo-v-simples-2016.pdf 

REVISTA CAFEICULTURA. (12 de 12 de 2005). O Café no Paraná. Cafeicultura, 
Postado em 12 dez 2005 em http://revistacafeicultura.com.br/?mat=3405. 

REVISTA CULTURA E CIDADANIA. (16 de 07 de 2012). Poluição do Ar 1. Revista 
Cultura e Cidadania, Postado em 16 jul 2012 em 
https://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2012/07/artigos-poluicao-do-
ar-1.html. 

SANETAL ENGENHARIA & CONSULTORIA. (Ago de 2011). Plano de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Valinhos - 
Versão Preliminar - Relatório IV. Acesso em 20 de Fev de 2016, disponível 
em www.sanetal.com.br: 
http://www.valinhos.sp.gov.br/portal/arquivos/planejamento/PGIRS_-
_Verso_Preliminar_2.pdf 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. (2016). 
Como montar uma empresa de reciclagem. Acesso em 07 de setembro de 
2016, disponível em SEBRAE: 
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/como-montar-uma-
empresa-de-reciclagem,0f287a51b9105410VgnVCM1000003b74010aRCRD 

SEMA - Paraná - Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. (10 de Jun de 
2013). Meta 2 - Elaboração do Plano Estadual para a Gestão Integrada e 
Associada de Resíduos Sólidos no Estado do Paraná - PEGIRSU - Etapa 2.1: 
Consolidação das informações municipais e regionais. Acesso em 13 de Fev 
de 2016, disponível em Plano de Regionalização da Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos Urbano : 
http://www.residuossolidos.sema.pr.gov.br/modules/documentos/view_file.php
?curent_file=1102&curent_dir=836&summary=1 

SOUZA, A., & CLEMENTE, A. (2008). Decisões Financeiras e Análise de 
Investimento. São Paulo: Atlas. 

STEFFEN, G. P., STEFFEN, R. B., & ANTONIOLLIi, Z. I. (2011). Contaminação do 
Solo e da Água pelo Uso de Agrotóxicos. Tecno-Lógica Revista do depto de 
Química e Física, do depto de Engenharias, Arquitetura e Ciências Agrárias, e 
do Mestrado em Tecnologia Ambiental Mestrado em sistemas e Processoa 
Industriais, 7, Postado em 30 jun 2011 no site 
https://online.unisc.br/seer/index.php/tecnologica/article/view/2016/1573. 

XAVIER, E. P. (2013). Resíduos Recicláveis como Fator de Relevância Econômica, 
Financeira e Social em Municípios Paranaenses de Pequeno e Médio Porte 
(Estudo de Caso: UVR de Campo Magro-PR). Acesso em 09 de Ago de 2014, 
disponível em 
http://sistemas.institutoslactec.org.br/mestrado/dissertacoes/EzioXavier.html 

 



108 

 

ANEXO 1 – PROPOSTA USINA   
         
 
       USINA MEC - 400 
 
 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
 
 
 

Atendendo vossa solicitação, temos a grata satisfação de encaminhar nossa 
PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL , para fornecimento de 01 (uma) Unidade de 
Reciclagem e Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos-Lixo Domiciliar, com 
capacidade para processar até 400 toneladas/dia  de lixo bruto, em turno de 10 
(dez) horas. 

O dimensionamento da capacidade da Unidade de Processamento a ser 
adquirida, deve preferencialmente ser baseado na quantidade de lixo coletada, ou 
quando este dado não for conhecido com precisão, considera-se a média de 0,6 a 
0,8 kg de lixo bruto por habitante atendido. Em ambos os casos deve ser previsto 
uma reserva técnica de capacidade, para suprir o crescimento populacional nos 
anos subsequentes, turismo e outros fatores. 

 
 

ESCOPO DE FORNECIMENTO 
 
 

Fabricação e montagem dos equipamentos, desenhos de layout das 
instalações, desenhos dimensionais das fundações dos equipamentos (exceto 
cálculo estrutural) e desenhos sugestivos das edificações complementares. 

A Unidade de Processamento ofertada, será formada por  04 (quatro)  linhas 
de triagem/trituração com capacidade para processar até 100 toneladas por dia  
cada , montadas em paralelo, abrigadas sob mesma cobertura, alimentadas por dois 
carregadores hidráulicos, sendo o primeiro para alimentar duas linhas e o segundo 
as outras duas. A Unidade será composta por equipamentos cuja especificação 
apresentamos a seguir: 

 
 
 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
 
 
I - SISTEMA DE RECEPÇÃO  
 

Composto por dois fossos de concreto com capacidade de 120 m3 
(executado pelo Cliente), para descarga simultânea de até 2 (dois) caminhões 
coletores simultaneamente em cada fosso. Cada fosso terá 01 (um) carregador 
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hidráulico de alimentação. O primeiro fosso atenderá a duas linhas de produção e o 
segundo as outras duas. Equipamentos: 

 
I.1 - 02 (duas) peças - carregador hidráulico tipo polipo, modelo MEC-4000, 

confeccionado em chapas de aço carbono, acionamento direto por motor e bomba 
hidráulica de engrenagens, cinco cilindros hidráulicos de alcance 7 m e giro 270o, 
capacidade de carga 0,7 m

3
, comando hidráulico de 5 estágios duplo efeito, com 

plataforma de operação individual. 
 
I.2 - 04 (quatro) peças - moega metálica para recepção de lixo, capacidade 5 m

3
, 

construída em chapas de aço carbono e estrutura em vigas laminadas. 
 
I.3 - 04 (quatro) peças - transportador mecânico contínuo tipo taliscas, construído em 

chapas e vigas laminadas de aço carbono, dimensões comprimento 4,1 m largura 
1,2 m, com corrente de transporte passo 3", acionamento por motor e redutor, 
velocidade de transporte 5,0 m/min. 

 
 

II - SISTEMA DE CATAÇÃO  
 

II.1 - 04 (quatro) peças - transportador mecânico contínuo de correia (catação), construído 
em chapas de aço carbono, dimensões comprimento 25,0 m, largura 1,2 m, 
acionamento indireto por motor e redutor, correia de transporte 48" x 2 lonas, auto 
abrasão, altura acima do solo 2,20 m, com roletes galvanizados diâmetro 4", 
plataforma metálica de operação, corrimão de proteção, 26 bicas de descarga 
capacidade 375 litros. 

 
II.2 - 104 (cento e quatro) peças - carrinho metálico manual, capacidade total 250 litros, 

construído em chapas de aço carbono, com duas rodas maciças de borracha 
sintética. 

 
 
III - SISTEMA DE TRITURAÇÃO  
 

III.1 04 (quatro) peças - moinho triturador para lixo, tipo martelos, confeccionado em 
chapas de aço carbono ASTM A-36, com placas de sacrifício em aço carbono SAC-
50, acionamento indireto por motor elétrico 60 CV, rotor para 20 martelos em aço-
liga e 01 grelha de dilaceração com 01 (um) peça - bica de alimentação do moinho 
tipo balística, para eliminação de materiais não trituráveis, confeccionada em chapas 
de aço carbono ASTM A-36, com duto de descarga lateral, 01 (uma) peça - 
plataforma metálica de sustentação do moinho, confeccionada em vigas laminadas 
de aço carbono, montada sobre pés de concreto reforçado, fixados por 
chumbadores tipo bengala, passadiço em chapa piso metal expandido e corrimão 
tubular de proteção. 

 
III.2 04 (quatro) peças - transportador mecânico contínuo de correia, para descarga do 

lixo triturado, dimensões comprimento 4,5 m, largura 0,8 m, com correia de 
transporte 24" x 2 lonas, acionamento indireto por motor, montado em estrutura 
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tubular, com roletes galvanizados diâmetro 2", proteções laterais e sistema de 
levante e giro. 

 
III.3 12 (doze) peças – caçamba metálica tipo brooks, capacidade 5 m3, construída em 

chapas de aço carbono, com pino para engate em caminhão poliguindaste. 
 

III.4 08 (oito) peças - carrinho metálico, capacidade 250 litros, construído em chapas de 
aço carbono, com duas rodas com pneus e câmaras ∅ 15". 

 
 
IV - SISTEMA DE COBERTURA 
 

IV.1 - 01 (um) conjunto - estrutura metálica de cobertura da recepção, catação e trituração, 
confeccionada em chapas de aço carbono, com pés e tesouras treliçadas, cobertura 
e fechamento nas cabeceiras em telhas galvanizadas 0,5 mm, contraventamentos 
horizontal e longitudinal, fornecimento com chumbadores. Área coberta aproximada: 
1400 m

2
. 

 
 
V - SISTEMA ELÉTRICO 
 

V.1 - 02 (duas) peças - quadro elétrico de comando e proteção dos motores da unidade 
de processamento (duas linhas), carcaça em chapas de aço carbono, componentes 
dimensionados conforme norma ABNT. 

 
V.2 - 01 (uma) peça - quadro elétrico de comando e proteção dos motores da unidade de 

peneiramento, carcaça em chapas de aço carbono, componentes dimensionados 
conforme norma ABNT. 

 
V.3 01 (um) conjunto - fiação, tubulação, botoeiras, cabos e demais acessórios 

necessários para acionamento dos motores e iluminação da unidade de 
processamento, composta de refletores tipo BEDD ∅ 14", com lâmpadas de luz 
mista 250 W, 220 V. 

 
 
VI - SISTEMA DE PRENSAGEM E TRITURAÇÃO DE VIDROS  
 

VI.1 - 08 (oito) peças - prensa hidráulica vertical para enfardamento de papel, papelão e 
plástico fino, capacidade 800 Kg/h, confeccionada em chapas de aço carbono, 
acionamento indireto por motor elétrico 10 CV, com chave elétrica de partida, para 
fardos de até 100 Kg. 

 
VI.2 - 04 (quatro) peças - prensa hidráulica horizontal para enfardamento de latas 

metálicas e de alumínio, capacidade 650 Kg/h, confeccionada em chapas de aço 
carbono, acionamento indireto por motor elétrico 10 CV, com chave elétrica de 
partida, para fardos de até 50 Kg. 
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VI.3 03 (tres) peças - moinho triturador para vidros, capacidade 500 Kg/h, confeccionado 
em chapas de aço carbono, acionamento por motor elétrico monofásico 3/4 CV, com 
bica de alimentação e tambor de estocagem. 

 
 
VII - SISTEMA DE PENEIRAMENTO  
 

VII.1 - 02 (duas) peças - peneira rotativa cilíndrica, dimensões comprimento 5,00 m, 
diâmetro    1,56 m, confeccionada em chapas de aço carbono, estrutura em vigas 
laminadas, malha de peneiramento diâmetro 3/4", acionamento por moto-redutor 5 
CV, com chave elétrica de partida. 

 
VII.2 - 04 (quatro) peças - transportador mecânico contínuo de correia para retirada do 

composto peneirado, dimensões comprimento 6,5 m, largura 0,8 m, com correia de 
transporte 24" x 2 lonas, acionamento indireto por motor, montado em estrutura 
tubular, com roletes galvanizados ∅ 2". 

 
VII.3 - 02 (duas) peças - transportador mecânico contínuo de correia para alimentação do 

composto curado, dimensões comprimento 4,5 m, largura 0,8 m, com correia de 
transporte 24" x 2 lonas, acionamento indireto por motor, montado em estrutura 
tubular, com roletes galvanizados ∅ 2". 
 

VII.4 03 (três) peças - carrinho metálico, capacidade 250 litros, construído em chapas de 
aço carbono, com duas rodas com pneus e câmaras ∅ 15". 
 
 
INCLUSÕES: 
 
 Todos os equipamentos ofertados serão fornecidos com pintura de fundo 
primer óxido de ferro e acabamento esmalte sintético, com preparação das 
superfícies através de jato de granalha de aço. Fornecimento com chumbadores e 
gabaritos dos pilares. 
 
OBRAS CIVIS: 
 
 As obras civis necessárias para a instalação dos equipamentos, bem como, 
obras complementares (galpões, sanitários, acessos, depósitos, cercamento, etc.), 
deverão ser executadas pelo Cliente , sob orientação de desenhos que 
forneceremos como sugestão. 
 
REDE ELÉTRICA: 
 
 A rede elétrica de alimentação até o galpão de reciclagem, bem como a 
alimentação para equipamentos auxiliares (se necessário), deverá ser executada 
pelo Cliente , até o prazo previsto para o início da montagem, cujos dados básicos 
serão fornecidos pela Iguaçumec . 
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GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA: 
  

Os equipamentos terão garantia de 06 (seis) meses , desde que usados 
adequadamente, exceção feita aos componentes elétricos e vedações hidráulicas. 
Para que a garantia possa ser cumprida, é fundamental a observação das normas 
de funcionamento e operação previstas nas "INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO", fornecido por nossa empresa. O prazo de 
garantia será contado da data de faturamento do equipamento. Durante o período de 
garantia a reposição de peças e mão de obra de execução dos serviços serão 
gratuitas, sendo os custos referentes ao translado, estadia e alimentação cobrados à 
parte. 

 
 
MONTAGEM: 
 
 As despesas do nosso pessoal durante a montagem dos equipamentos 
(translado, alimentação e estadia), ferramentas, máquinas e equipamentos de 
segurança necessários estão incluídas nesta proposta. 
TREINAMENTO: 

 
 A operacionalização da USINA (implantação, treinamento de pessoal e pré-
operação assistida) estará a cargo de nossa empresa, sendo executado por técnico 
especializado, durante o período de 05 (cinco) dias úteis após contratação dos 
operadores. 

 
 

OBSERVAÇÕES  
 
Área recomendada para implantação: 120.000 m2 
Número de funcionários:                       140 
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PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 

 
I - VALIDADE DA PROPOSTA 
 

30 dias a contar desta data. 
 
 

II - PRAZO DE ENTREGA 
 

FABRICAÇÃO:     240 dias a contar da confirmação do pedido. 
MONTAGEM..:       60 dias a contar da entrega dos equipamentos. 
TREINAMENTO:    Após montagem em conjunto com os operadores. 
 

 
III - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
 

Parcelado a combinar na época da negociação. 
 

 
IV - VALOR GLOBAL 
 
 

R$ 4.675.300,00 (quatro milhões e seiscentos e setenta e cinco mil e 
trezentos reais). 

 
 
V – TRANSPORTE 
 
 

Os equipamentos serão entregues no local da obra. 
 
 
VI - IMPOSTOS 

 
 
Inclusos nos preços PIS, COFINS, ICMS, IPI e ART (responsabilidade 

técnica). 
 

 
VII – REAJUSTE 
 
Preços fixos. Ocorrendo definição de algum índice determinado pela Legislação 
Federal para atualização monetária, ou no caso de aumentos dos insumos, que 
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venham a prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro desta proposta, os mesmos 
serão negociados entre as partes. 
 

 
Atenciosamente. 

 

 

Iguaçumec - Comercial Mecânica 
Antonio Cesar Gomes                Fábio Henrique Aimoto          Diego Luiz de Oliveira 
cesar@iguacu.com.br                  aimoto@iguacu.com.br        diego@iguacu.com.br 
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ANEXO 2 - QUESTIONÁRIO PREFEITURA 

 
Identificação:  
Nome do Coordenador do Programa de coleta seletiva:  
Endereço: 
Telefone 
 
 
1. Quando começou o programa de coleta seletiva no município?  
_________ dia _______________ mês _______________ano 
 
2. Quando começou o programa de coleta seletiva no município em parceria com a 
(s) cooperativa (s) de catadores de materiais recicláveis? 
 ________ dia _______________ mês _______________ano  
 
 
5. Qual o órgão municipal responsável pelo gerenciamento do programa?  
( ) Secretaria do Meio Ambiente  
( ) Departamento de Meio Ambiente  
( ) Secretaria de Saneamento Básico  
( ) Secretaria de Planejamento  
( ) Autarquia Qual? Especificar_____________________  
( ) outros especificar ____________________________ 
 
6. Com quantas cooperativas de catadores de material reciclável é desenvolvida 
a parceria para a coleta seletiva?  
_____________número de cooperativas. 
 
7. Quantos cooperados estão envolvidos hoje no programa?  
_______________________ 
 
8. Com quantos cooperados iniciou-se o programa?  
_________________________ 
 
9. Em que consiste a parceria? Quais os equipamentos foram disponibilizados para 
a cooperativa e em que condições se encontram? 
 
 Número Condições Uso 
Equipamentos  
Prensa Número 

 ( ) própria  
( )cedida 
( ) doada 
( )alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Esteira 
Transportadora 
Carrinhos 

 ( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Carrinhos de mão  ( ) própria  ( ) em uso 
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( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 

( ) parada  
( ) em conserto 

Veículos  
 
Caminhão baú 
 
 
 
Caminhão 
carroceria ou 
gaiola 
 
 
Caminhão 
compactador 
 
 
Kombis ou 
outros  

  
 
( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 
( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada  
( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 
( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada  

 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto  

Balança eletrônica   ( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Balança manual   ( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Triturador de vidro  ( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Outros:  ( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

 
10. Em que consiste a parceria? Quais os benefícios que a prefeitura disponibiliza 
para a cooperativa? 
 
 Sim Não Não Sabe 
Isenção de ISS    
Pagamento de tarifas 
telefônicas 

   

Pagamento de tarifas de luz    
Pagamento de tarifas de água    
Capacitação técnica     
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Cestas básicas    
Vale transporte    
Motoristas para caminhões    
Equipe de coleta    
Material de divulgação    
Alfabetização    
Atendimento médico    
Outros    
 
 
11. Quais as atividades da prefeitura no programa?  
( ) coleta porta a porta  
( ) coleta em PEVS  
( ) divulgação do programa  
( ) gerenciamento  
( ) outros especifique_______________ 
 
12. Quais as modalidades de coleta seletiva? 
( ) porta  a  porta  
( ) pela cooperativa 
( ) funcionários da prefeitura  
( ) empresa contratada 
( ) PEVS  
( ) entrega voluntária na central  
( ) em pontos específicos  
 
13. Qual a frequência da coleta nos bairros? 
 
Tipo/frequência 

 
Uma vez 

por semana 
duas vezes 

por 
semana 

três vezes 
por 

semana 

diariamente 

porta  a  porta 
pela 
cooperativa 

    

porta  a  porta 
pela prefeitura 

    

porta  a  porta 
por empresa 

    

em pontos 
específicos 

    

PEVS     
Entrega 
voluntária na 
central 

    

Outros 
especificar: 
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14. Qual a situação da área da Central de Triagem?  
( ) cedida á cooperativa  
( ) doada á cooperativa  
( ) alugada pela prefeitura  
( ) alugada pela cooperativa  
( ) não sabe  
( ) outros Quais? Especificar __________________________ 
 
15. Qual foi o critério de escolha dos cooperados?  
( ) grupo já existente  
( ) catadores autônomos  
( ) ex- catadores de lixão  
( ) desempregados  
( ) Outros Quais ? Especificar________________________________ 
 
16. A parceria com a cooperativa está formalizada? 
( ) sim 
( ) não  
( ) em processo 
( ) não sabe 
 
17. Qual o instrumento legal da parceria? 
( ) convênio 
( ) contrato  
( ) outros Quais ? Especificar. 
 
18. Existem outras parcerias no financiamento do programa?  
( ) Iniciativa privada Quais? Especificar ___________________  
( ) Governo do Estado  
( ) Governo Federal  
( ) ONGs Quais? Especificar ________________  
( ) Outras Instituições . Quais? Especificar ________________  
( ) não existe  
( ) não sabe 
 
19. Houve iniciativas de capacitação gerencial da cooperativa?  
( ) sim 
( ) não  
( ) não sabe ( se respondeu sim passe para a seguinte) 
 
20. Quem realizou a capacitação?  
( ) Universidades  
( ) SEBRAE  
( ) Fundação Banco do Brasil  
( ) ONGs contratadas  
( ) outros Quais ________________________ 
( ) não sabe 
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21. Quantas toneladas dia são coletadas no município pela coleta regular? 
______________________ toneladas / dia ___________não sabe 
 
21.1 Quantas toneladas dia são coletadas materiais recicláveis no município pela 
coleta regular? ______________________ toneladas / dia ___________não sabe 
 
22. Existe alguma análise gravimétrica do lixo realizada nos últimos 5 anos? (se a 
resposta for sim, responder as duas questões seguintes ) 
( ) sim, quando? _________Ano  
( ) não 
( ) não sabe  
 
23. Qual o percentual de materiais recicláveis presente na análise gravimétrica?  
(     )% plástico  
(     )% vidro  
(     )% metal ferroso  
(     )% alumínio  
(     )% papeis  
(     )% PET  
(     )% outros Quais? 
(     )% Especificar ________________________ 
 
24. Qual o percentual de matéria orgânica do lixo?  
(     )% ________________ 
 
25. Qual é a cobertura de atendimento da coleta seletiva em número de habitantes  
( ) 0-10% 
( ) 20 a 30 %  
( ) 30 a 50 %  
( ) 50 a 75%  
( ) 75 a 100%  
( ) não sabe 
 
26. Qual é a cobertura de atendimento da coleta regular em número de habitantes.? 
( ) 0-10%  
( ) 20 a 30 %  
( ) 30 a 50 %  
( ) 50 a 75%  
( ) 75 a 100%  
( ) não sabe 
 
27. Qual o tipo de destinação final do lixo regular?  
( ) lixão  
( ) aterro  
( ) aterro controlado  
( ) outros Especifique________  
( ) não sabe 
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28. Quantas toneladas/mês são coletadas seletivamente no município?  
( ) toneladas mês:_____________ 
( ) não sabe 
 
29. Quantas toneladas por mês são comercializadas pela cooperativa?  
( ) toneladas mês:_____________ 
( ) não sabe 
 
30. Qual a porcentagem média de rejeito em relação ao material coletado?  
(  ) até 5%  
(  ) 5 a 10%  
(  )  10 a 20%  
(  )  acima de 20% quanto?  
(  ) não sabe 
 
31. Qual o valor médio arrecadado pela cooperativa com a venda dos materiais 
recicláveis? 
R$________________ 
 
32. Existe outra fonte de renda da cooperativa além da comercialização dos 
materiais recicláveis? 
 
(  ) sim.    Qual? ____________________________________________  
(  ) não 
 
33. Qual é a renda mensal média por cooperado, por hora trabalhada? (últimos 6 
meses) R$ __________________________ 
 
34. Qual foi o investimento inicial total em infraestrutura do programa de coleta 
seletiva? 
R$_______________________ especifique ________________não sabe 
 
35. Quais foram os investimentos específicos?  
( ) Instalação da Central de Triagem R$ _______________  
( ) Veículos de coleta R$ ______________________  
( ) campanhas de divulgação e educação ambiental R$ _______________  
( ) outros quais? ____________  
( ) não sabe 
 
36. Qual o custo mensal do programa para a prefeitura? R$__________________ 
______________não sabe 
 
37. Quais os custos por tonelada das operações de coleta regular, transbordo e 
disposição final dos resíduos sólidos urbanos municipais? 
( ) coleta R$ _______________________  
( ) transbordo R$____________________  
( ) disposição final R$ _________________  
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( ) o contrato inclui a coleta e destinação final R$______________  
( ) o contrato inclui todas as 3 etapas R$ ___________________ 
 
43. Existe intenção de ampliação do programa nos próximos 12 meses?  
(  ) sim 
(  ) não  
(  ) não sabe 
 
44. Considera que o programa está consolidado no município? Por que? 
 ____________sim _____________não ______________não sabe  
 
45. Quais os problemas enfrentados pelo programa? 
 
 
 
 
46. Quais os fatores que considera importantes para a sustentabilidade futura do 
programa? 
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO DAS COOPERATIVAS / ASSOCIAÇÕ ES  

 
Identificação   
Nº do questionário 
Nome do Presidente da Cooperativa  
Endereço da Cooperativa  
Bairro  
Telefone 
 
 
1. A cooperativa é registrada?  
(  ) sim (  )  não (  )  em processo. 
 
 
2. A cooperativa possui estatuto?  
(  ) sim (  )  não (  )  em discussão 
 
 
3. Qual a data de início das atividades da cooperativa?  
Data: ______/_______/________ 
 
 
4. A cooperativa foi incubada?  
(  ) sim (  )  não 
 
 
5. Qual o número atual de cooperados?_______________.  
__________________homens 
__________________mulheres 
 
 
6. Qual o número de pessoas que trabalham na triagem? (homem e 
mulheres)___________. 
 
 
7. Qual era o número inicial de cooperados?_________________. 
 
 
8. Qual a origem dos cooperados?  
( ) ex catadores de lixão  
( ) ex catadores autônomos  
( ) desempregados  
( ) donas de casa  
( ) outros 
____________________quais? 
 
 
9. A área da Central de Triagem é:  
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( ) própria  
( ) cedida pela prefeitura  
( ) cedida por outras instituições, qual ? ______________ 
( ) alugada pela cooperativa  
( ) alugada pela prefeitura  
( ) outros explicar________________________ 
 
 
10. Quais e quantos equipamentos existem disponíveis para a cooperativa e em que 
condições se encontram? 
 
 
 

Número Condições Uso 

Equipamentos  
Prensa Número 

 ( ) própria  
( ) cedida 
( ) doada 
( ) alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Esteira 
Transportadora 
Carrinhos 

 ( ) própria  
(  )cedida  
( ) doada  
( ) alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Carrinhos de mão  ( ) própria  
( ) cedida  
( ) doada  
( ) alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Veículos  
 
Caminhão baú 
 
 
 
Caminhão 
carroceria ou 
gaiola 
 
 
Caminhão 
compactador 
 
 
Veículos de 
transporte   

  
 
( ) própria  
(  )cedida  
( ) doada  
( ) alugada 
( ) própria  
( ) cedida  
( ) doada  
( ) alugada  
( ) própria  
( ) cedida  
( ) doada  
( ) alugada 
( ) própria  
( )cedida  
( ) doada  
( ) alugada  

 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 
 
( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto  

Balança eletrônica   ( ) própria  
( ) cedida  
( ) doada  
( ) alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Balança manual   ( ) própria  ( ) em uso 
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( )cedida  
( ) doada  
( )alugada 

( ) parada  
( ) em conserto 

Triturador de vidro  ( ) própria  
( ) cedida  
( ) doada  
( ) alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

Outros:  ( ) própria  
( ) cedida  
( ) doada  
( ) alugada 

( ) em uso 
( ) parada  
( ) em conserto 

 
 
11. A cooperativa está realizando as despesas abaixo? 
 Sim Não Não 

Sabe 
Valor 

Impostos (iss, inss e 
outros) 

    

Conta de telefone     
Conta de luz     
Conta de água     
Aluguel     
Vale transporte     
Alimentação     
Combustível     
Outros __________________quais? 
 
 
12. Quais as atividades da cooperativa?  
( ) coleta  
( ) triagem 
( ) beneficiamento  
( ) comercialização  
( ) reciclagem  
( ) divulgação do programa 
 
 
13. Como a cooperativa coleta o material reciclável? E quanto representa em % do 
total coletado que é 100% durante o mês? 
( ) porta  a  porta ________% 
( ) PEVS (Ponto de Entrega Voluntário) ________% 
( ) entrega voluntária na central ________% 
( ) em pontos específicos________% 
( ) recebe o material coletado pela prefeitura ________% 
( ) recebe o material da coleta por empresas contratadas pela prefeitura ________% 
( ) outros, especificar____________________ ________% 
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14. Qual a frequência da coleta nos bairros? 
 
Tipo/frequência 1 vez por 

semana 
2 vezes 
por 
semana 

3 vezes 
por 
semana 

diariamente 

Porta a porta 
 

    

PEVS (Ponto de 
Entrega 
Voluntário) 
 

    

Entrega voluntária 
na central 

    

Em pontos 
específicos 
 

    

Recebe o material 
coletado pela 
prefeitura 

    

Recebe o material 
da coleta por 
empresas 
contratadas pela 
prefeitura 

    

 
 
15. Qual a porcentagem média de rejeito (quantidade não recuperada) em relação 
ao material coletado?  
(  ) até 5%  
(  )  5 a 10%  
(  )  10 a 20%  
(  )  acima de 20% quanto? __________ 
(  ) não sabe 
(  ) Ou a quantidade em tonelada mês do material coletado que não é aproveitado 
_______ 
 
 
16. Qual a quantidade média de material triado em Kg por mês ? O material é 
prensado ou beneficiado? Qual o valor de venda destes materiais no último mês? 
 
Materiais / Kg Quantidade média 

mensal 
 
  Coletado           
Triado 

É prensado 
ou 

beneficiado? 
sim ou não 

 

Qtd de 
média 
mensal 
vendido 

Valor de 
venda no 

último 
mês 

 
Plásticos  
Acrílico....................... 
Aparas branca 
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II......... 
Aparas plásticas ........ 
Pead........................... 
PET branca 
................ 
PET 
mista................... 
Plástico branco ......... 
Plástico misto ........... 
Plástico mole ............ 
Plástico rígido ........... 
PP.............................. 
PP/Pead .................... 
PS 
.............................. 
Tampinhas................. 
Papel/papelão  
 Jornal/revista........... 
Papel branco ............ 
Papel misto .............. 
Papelão 1º ................ 
Papelão misto .......... 
Longa vida................. 

     

Vidros  
Vidro âmbar ............. 
Vidro branco ............ 
Vidro colorido........... 
 

     

Metais   
Alumínio ................... 
Alumínio bloco ......... 
Cobre ....................... 
Ferro......................... 
Latas de aço 
.............. 
Latinhas..................... 
Material fino ............. 
Perfil.......................... 
Zamak ...................... 
Outros...................... 
 

     

 
 
17. Qual o valor médio arrecadado pela cooperativa com a venda dos materiais 
recicláveis? 
R$________________ 
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18. Existe outra fonte de renda além da comercialização dos materiais recicláveis?  
(  ) sim, qual ? _______________ 
(  ) não 
 
 
19.1 Qual o Custo e/ou Despesa mensal da cooperativa, para manutenção da 
operação? 
 
 
20. Quais os compradores de materiais recicláveis?  
 
Material sucateiros 

 
industrias outros ? quais? 

 
Vidros  
Branco  
Colorido 

   

Plásticos  
PVC  
PET  
Filme  
Duro 

   

Metais  
Alumínio  
Cobre 

   

Papéis  
Branco  
Jornal  
Revista  
Tetrapack 

   

Isopor    
Baterias    
outros 
 

   

 
 
21. Existem outros parceiros da cooperativa?  
( ) industrias  
( ) ONGs  
( ) poder público estadual  
( ) poder público federal  
( ) entidades religiosas  
( ) entidades filantrópicas  
( ) outras instituições especificar________________________ 
 
 
22. Em que consiste a parceria?  
( ) doação de equipamentos  
( ) capacitação técnica e gerencial  
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( ) alfabetização  
( )doação de materiais  
( ) doação de material de divulgação  
( ) outros, especificar___________________ 
 
 
23. Qual a forma de divulgação do programa de coleta seletiva?  
( ) só quando começou  
( ) permanente ( uma vez a cada três meses)  
( ) esporádica ( uma vez por ano)  
( ) não existe  
( ) outros,  especificar _______________________ 
 
 
24. Como você considera a participação da população no programa de coleta 
seletiva  
(  ) ruim    (  ) regular    (  ) boa     (  ) ótima     (  ) não Sabe 
 
 
25. Quem toma as decisões na cooperativa?  
( ) o presidente, sem discussão prévia  
( ) o presidente , após discussão.  
( ) por votação sem discussão prévia 
( ) por votação após discussão prévia  
( ) por votação após consenso  
( ) por consenso após discussão 
 
  
26. Quais os benefícios sociais concedidos aos cooperados e quem concede? 
 
 
 

Prefeitura Cooperativa Outros Quais? 

Cestas básicas    
Serviços de 
saúde 

   

Transporte    
Alfabetização    
Férias    
Prêmios    
Outros, quais?    
 
 
27. Como considera a relação da cooperativa com a prefeitura?  
( ) ruim     ( ) regular     ( ) boa     ( ) ótima 
 
 
28. Qual o número de horas trabalhadas por dia pela maioria dos catadores?  
(  ) 0-4hs    (  ) 4 a 8 horas (  ) 8 a 12 horas 
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29. Quais os EPIs que os cooperados utilizam?  
( ) luvas ( ) botas ( ) óculos ( ) outros Quais ? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
 
30. Quais os últimos acidentes de trabalho ocorridos nos últimos seis meses?  
( ) corte com vidro ( ) prensagem ( ) ferimento de vista ( ) outros quais? 
__________________________________________________________________ 
 
 
31. Quais os principais problemas enfrentados pela cooperativa? 
 
 
32. Na sua opinião, o programa de coleta seletiva está consolidado no município? 
Por quê? 
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ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO ASSOC. COMERCIAL E DAS INDUS TRIAS DE 
MARINGÁ E REGIÃO  

 
Identificação da Empresa:  
Nome do Responsável pelo preenchimento do formulário:  
Cargo ou Função: 
Endereço: 
Telefone 
 
 
1. Atividade Principal da entidade: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
2. Quais os tipos de resíduos sólidos que são produzidos no mês? 
 
Tipo de Resíduos 
 

Quantidade Unidade (kg/ton/...) 

   
   
   
   
   
   

   
   
   
 
 
 3. Qual o destino final dos Resíduos Sólidos produzidos na empresa? 
(  ) São Vendidos 
(  ) Doados para outras empresa como insumos 
(  ) Doados para Cooperativas ou associações para fins de reciclagens 
(  )Outros. 
Especificar:_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
4. Caso esses Resíduos Sólidos sejam vendidos, qual o valor médio de venda? 
 
Tipo de Resíduos 
 

Valor médio Unidade (kg/ton/...) 
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5. Sua empresa além de produzir resíduos sólidos, consome alguma matéria prima 
que tem como origem material reciclável? 
(  ) sim    
(  ) não 
 
 
6. Caso afirmativo quais seriam: 
Tipo de Resíduos Quantidade Unidade 

(kg/ton/...) 
Valor de 
Compra 

    
    
    
    
    
    

    
    
 
 
7. Caso não consuma material reciclável, teria interesse de consumir caso o custo 
fosse inferior ou igual ao produto similar? 
(  ) sim 
(  ) sim, desde que fosse um valor inferior 
(  ) sim, mesmo sendo um valor similar ao novo, pois estaríamos ajudando o meio 
ambiente 
(  ) não 
 
 
8. Caso você não consuma materiais recicláveis e tenha interesse de consumir, qual 
a principal dificuldade que você terá para adquirir esses produtos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
9. Em relação as entidades que produzem os resíduos sólidos, qual a maior 
dificuldade que vocês possuem para vender, doar  ou efetuar a destinação final 
correta dos resíduos sólidos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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10. Quais seriam as principais soluções tanto para quem precisa dar um destino final 
aos seus resíduos sólidos quanto para quem precisa de insumos alternativos?? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 


